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El Liceu tindrà els seus
motius perquè aquest
colpidor díptic arribi

només amb tres funcions en
ple pont (la web del teatre
ofereix entrades rebentades
de preu per a avui) abans
del seu retorn a l’abril. Tant
se val, estem davant d’una
de les fites operístiques de
La Fura dels Baus, en espe-
cial El castell de Barbablava.
Despullats de la parafernàlia
amb què se’ls associa, el
grup recrea l’ambigüitat
desassossegant de l’obra de
Bartók mitjançant un labe-
rint d’ombres i figures des-
doblades, de projeccions in-
quietants (no sempre prou
nítides), on el Liceu es com-
bina amb el Palais Garnier
per esdevenir l’escenari de
les pulsions més recòndites
de l’ànima humana. Un la-
berint al qual Judit intenta
sense èxit dur llum per capir
allò que no és permès saber
abans de ser subsumida per
la foscor tacada de sang de
l’interior de Barbablava.

La força captivadora del
muntatge relegava encara
més a la condició de mer
aperitiu un Diari d’un desa-
paregut de dubtosa validesa
escènica, tot i la pertinença
de la proposta visual, l’ener-
gia de Michael König i la se-
ducció de Marisa Martins. En
l’òpera de Bartók, la veu
granítica i la presència im-
ponent de Willard White van
tenir justa rèplica en l’instru-
ment ample i consistent de
la Judit de Katarina Dalay-
man, una millora evident
respecte l’estrena a París.
També va ser més remarca-
ble la direcció musical de
Josep Pons davant una Sim-
fònica del Liceu que, si bé
no té al seu abast el calidos-
copi de colors que Bartók
demana en passatges com
l’esclat de la cinquena porta,
sí que va oferir una resposta
cohesionada. Pons va con-
trolar el gran arc de la parti-
tura, de l’obscuritat inicial a
un final on la fosca més pre-
gona que agombola el soli-
tari Barbablava empetitia el
cor de l’espectador.

*
Diari d’un desaparegut/El
Castell de Barbablava, DE
JANÁCEK/BARTÓK. LICEU, 2 DE
NOVEMBRE.

Crítica*
òpera
XavierCester

Sang en
la fosca

‘El castell de
Barbablava’ és
una de les fites de
la Fura dels Baus

Entrevista:Judd Apatow EldirectordelmomentaHollywoodestrena
‘Líoembarazoso’,unacomèdia irreverent sobreunembaràsnodesitjat

“Les bones comèdies
parlen de perdedors”
Àlex Vicente
PARÍS. CORRESPONSAL

Judd Apatow és l’home del mo-
ment a Hollywood. Productor i gui-
onista d’una vintena d’èxits en l’úl-
tima dècada, es va llençar a la di-
recció amb Virgen a los 40, que va
aconseguir crítiques inusualment
bones per a una comèdia gamber-
ra. Acaba d’estrenar a les nostres
pantalles la seva segona pel·lícula,
Lío embarazoso, que coincideix a
la cartellera amb la molt exitosa
Supersalidos, que Apatow, tan sen-
zill i simpàtic com els films que fa,
ha escrit i produït.

Les seves pel·lícules parlen de per-
dedors, d’idiotes i de freaks. Com
explica que els seus personatges
tinguin tan bona química amb
l’espectador?
Totes les bones comèdies parlen
de perdedors. No crec que es
pugui fer una bona comèdia amb
un paio guapíssim que no té cap
defecte ni problema. Si obser-
vem la història del cinema, les
comèdies sempre han parlat
d’inadaptats, com Chaplin, Bus-
ter Keaton, Woody Allen o Bill
Murray. D’altra banda, m’agrada
donar el missatge que els perde-
dors se n’acabaran sortint algun
dia, perquè jo també ho he vis-

cut. El secret del meu èxit és la
sinceritat.

En aquest sentit, Lío embarazoso
sembla una pel·lícula més personal
i adulta, menys interessada a fer
riure amb acudits grollers que Vir-
gen a los 40.
Quan vaig rodar Virgen a los 40
estava molt nerviós. Com que va
funcionar tan bé, vaig decidir que
tenia dret a fer alguna cosa més
personal. Em van influenciar
cantautors com Warren Zevon,
que abans de morir va fer un disc
confessional que em va impressi-
onar molt. Se sol dir que el millor
regal que pots fer als altres és
compartir les teves experiències.
Aquesta frase sempre m’havia
semblat estúpida, però he desco-
bert que és certa.

¿Vol dir que té la intenció d’aban-
donar la comèdia i dirigir pel·lícu-
les més dramàtiques?
Tinc idees més dramàtiques al
cap, però no sé si tindré la valen-
tia d’escriure-les i de convertir-
les en pel·lícula. En general in-
tento que veure les meves pel·lí-
cules sigui una experiència
positiva. No necessito fer patir
els espectadors per sentir-me un
gran artista. A més, sempre
acabo trobant el costat divertit

També ha donat papers a la seva
dona i les seves dues filles. Ha dit
que el guió s’inspira en baralles fa-
miliars. No li ha provocat cap pro-
blema conjugal?
La meva dona [l’actriu Leslie
Mann, descoberta per Isabel Coi-
xet] és molt valenta i no li ha im-
portant gens ni mica què dirà la
gent. La pel·lícula s’inspira en la
por que teníem abans de ser
pares i en les baralles que solem
tenir ara, que evidentment cari-
caturitzo i porto a un altre nivell.
Pel que fa a les meves filles, he de
dir que són actrius excel·lents!
La petita ni tan sols sap llegir, o
sigui que els vaig fer improvisar
tots els diàlegs i després vaig
canviar el text de la resta d’ac-
tors en funció del que elles s’in-
ventaven.

La pel·lícula sembla molt trans-
gressora, però també defensa la fa-
mília tradicional i passa de punte-
tes sobre el tema de l’avortament.
No ha volgut espantar el públic més
conservador?
No es tracta d’això. La pel·lícula
reflecteix el que penso. No trobo
que defensar la família sigui con-
servador. I estic a favor de l’avor-
tament, però en un cas com el de
la pel·lícula jo també escolliria
tenir el nen. ■

de les coses, fins i tot quan són
dramàtiques. Una de les meves
pel·lícules preferides és La força
de la tendresa, que parla de càn-
cer i d’una família en estat de
descomposició. La trobo diverti-
díssima.

En aquesta nova pel·lícula també
sembla sentir-se més a gust que
l’anterior pel que fa a la realització
i a la tècnica.
És cert. Que avui sigui director ha
estat una casualitat. Jo només
volia ser actor de comèdia. Sé que
no sóc naturalment bo, però he
treballat molt per millorar. Fins i
tot he vist Toro salvatge a càmera
lenta! [riu].

Les seves pel·lícules aposten per la
improvisació amb els actors. Com
hi treballa?
D’entrada sempre treballo amb
diverses càmeres alhora, com es
fa a la televisió. No m’agrada fil-
mar els actors per separat, per-
què es perden reaccions molt es-
pontànies que no es poden recre-
ar. A Lío embarazoso ho podem
veure a l’escena del restaurant,
quan la protagonista li comunica
al noi amb qui va tenir una aven-
tura d’una nit que s’ha quedat
embarassada. Intento buscar
aquest tipus de naturalitat.

Judd Apatow ha triomfat en el món de la comèdia com a productor, guionista o director de ‘Virgen a los 40’, ‘Supersalidos’ i ‘Lío embarazoso’ ■ SUZANNE HANOVER / UNIVERSAL




