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ElComentari Andreu Gomila

En certs ambients del teatre
català-barceloní hi ha, dar-
rerament, una certa enveja

pel que està passant a Madrid. I la
frase “Doncs, me’n vaig a Madrid”
s’escolta cada cop més. Al Teatro
Español, per exemple, es diu que
s’hi parla més català que castellà
des que va agafar-ne les regnes
Mario Gas, que, per cert, ha esta-
blert convenis amb gairebé tots
els centres públics del país, de
Reus a Girona, tot passant pel

Barcelona té millors exemples que Madrid (i potser més a prop)

Lliure o el TNC. Amb l’afegit de les
produccions del Centro Dramáti-
co Nacional, en les últimes tem-
porades està trepitjant Barcelona
el millor de la capital espanyola.
Però també sovintegen a la carte-
llera espectacles argentins, ale-
manys, francesos i anglesos. I
podem comparar.

Ja està bé que els actors i direc-
tors catalans –fins i tot els autors–
tinguin feina a Madrid, però això
no hauria de servir per acoquinar

el personal o llançar amenaces
que fan riure. Cadascú treballa on
pot o on el deixen. I, sincerament,
el model madrileny de cert teatre
de masses, amb els musicals de
torn que estan a anys llum del que
es veu a les capitals del gènere, ja
se’l poden quedar.

Ricard Reguant deia l’altre dia
que el TNC o el Lliure no són el te-
atre de la gent de Catalunya. Però
tampoc no ho és el seu. El teatre
públic no ha de competir amb

l’empresa privada, sinó oferir pro-
postes que es belluguin entre allò
minoritari i allò majoritari, en un
difícil equilibri que les xifres d’ocu-
pació dels escenaris subvencio-
nats demostren que funciona. Una
altra cosa és si vivim un bon mo-
ment creatiu. Però, servidor, que
potser és un pèl brechtià, preferi-
ria que Barcelona copiés el model
gironí i que clonessin el Dr. Sunyer.
O és que els gironins són més lles-
tos que els barcelonins?

El model madrileny
de cert teatre de
masses ja se’l poden
quedar, i si cal copiar
algú, que clonin el
gironí

“Eròticadelpoder”a
lacortdelreiFelipII

Antonio del Real dirigeix Julia Ormond en un ‘thriller’ sobre la
història d’Espanya del segle XVI a ‘La conjura de El Escorial’

Eva Garcia i Siesto
BARCELONA

És la nit del Dilluns de Pas-
qua de l’any 1578. Uns as-
sassins a sou preparen una
emboscada mortal a Juan
de Escobedo, secretari per-
sonal de Joan d’Àustria.
Mentrestant, a la cort del
rei d’Espanya Felip II, con-
tinua la pugna deliberada
entre la casa d’alba i la casa
dels Mendoza, encapçalada
per l’ambiciosa princesa
d’Éboli i el seu amant i se-
cretari del monarca, Anto-
nio Pérez. Aquest és l’argu-
ment de La conjura de El
Escorial, la nova pel·lícula
d’Antonio del Real, que
s’estrena aquest divendres
a la gran pantalla.

El director de Cha-cha-
chá i Trileros abandona
així la comèdia per sub-
mergir-se en el segle XVI i
narrar en forma de thriller
dramàtic les confabulaci-
ons polítiques en el marc
de les lluites i disputes pels
favoritismes reials.

Del Real explica que
aquesta és la seva quinze-
na pel·lícula –onze dels
seus films són comèdies i
els quatre restants són
drames–, però confessa
estar cansat de respondre
al perquè del canvi de gè-
nere: “Ara dedicaré els
anys que em queden a fer
el cinema que no he pogut
o no m’han deixat fer en
altres moments de la
meva vida”.

A partir d’aquesta pre-
missa va néixer ara fa tres
anys la idea de rodar un ca-
pítol important de la histò-
ria d’Espanya basat en el
“rigor històric” i marcat per
l’“eròtica del poder”. Enca-
ra que hagin passat 430
anys, “l’essència de l’ésser
humà segueix present”, de
manera que el poder “cor-
romp, destrossa els bons
sentiments; és per això que
he volgut potenciar les his-
tòries d’amor de la trama”.

Les intrigues palatines,
la gosadia de l’amor i la tra-
ïció reial són els ingredi-

ents d’una pel·lícula que ha
costat 14 milions d’euros i
que s’ha rodat en anglès du-
rant onze setmanes.

La bella Julia
Allunyada els darrers anys
de grans títols, la britànica
Julia Ormond encapçala el
repartiment estel·lar de La
conjura de El Escorial.
L’actriu interpreta la prin-
cesa d’Éboli, una femme fa-
tale antiga, amb gran poder
intel·lectual i polític, una
dona “amb gran llibertat
sexual atrapada en l’èpo-
ca”, explica.

Ormond assegura que
repetiria amb Del Real però
que li encantaria provar de
treballar amb Almodóvar.

Juanjo Puigcorbé, que
dóna vida a Felip II, creu
que es tracta d’una pel·lícu-
la coral perquè té un “re-
partiment de luxe” que
compta també amb Jordi
Mollà, Jason Isaacs, Jürgen
Prochnow, Joaquim de Al-
meida, Blanca Jara i Fabio
Testi, entre d’altres.

Del Real avança que és
probable que el film inau-
guri el Festival de Cine de
Roma el proper octubre. ■

Julia Ormond (centre) encapçala el repartiment del ‘thriller’ dramàtic dirigit per Antonio del Real ■ FRANCESC SANS

Les intrigues
palatines, la
gosadia de
l’amor i la traïció
reial són els
ingredients

FESTIVAL
Liam Neeson i
Banderas obriran
Sant Sebastià
The other man, una pel·lícula
de Richard Eyre protagonitza-
da per Liam Neeson i Antonio
Banderas, inaugurarà el pro-
per 18 de setembre el 56è Fes-
tival de Cinema de Sant Se-
bastià, que tancarà The
brothers bloom, de Rian John-
son, amb Adrien Brody i Ra-
chel Weisz. Aquestes dues
pel·lícules, no obstant, no
competiran per la Conxa d’Or,
com tampoc Tropic thunder,
el gran èxit de les últimes set-
manes a la taquilla nord-ame-
ricana. A la secció oficial a
concurs hi haurà la canadenca
Mamam est chez le coiffeur,
de Léa Pool, i la francesa Loui-
se-Michel, de Gustave Kervern
i Benoît Delépine. Daniel Bur-
man, Christophe Honoré, Kim
Ki-duk, Kristian Levring,
Courtney Hunt, Rashid Masha-
rawi, Hirokazu Kore-eda, Sa-
mira Makhmalbaf, Yesim Usta-
oglu i Michael Winterbottom
també opten a la Conxa d’Or.

MÚSICA
El Mas i Mas Festival
tanca amb més de
43.000 assistents
Els més de 300 concerts pro-
gramats pel Festival Mas i
Mas han donat un total de
43.000 assistents que han
pogut gaudir de música
aquest mes d’agost en espais
tan diversos com el Teatre
Grec, la Pedrera, Jamboree,
Los Tarantos i Moog. Espais i
estils musicals diferents que
Joan Mas, promotor del pro-
jecte, defensa i espera poder
ampliar l’any que ve. “Espe-
rem que l’any vinent puguem
fer arribar les nostres propos-
tes musicals a molta més gent
i consolidar el San Miguel Mas
i Mas Festival com el principal
esdeveniment musical de la
ciutat durant el mes d’agost”,
va dir ahir.
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