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Fa uns dies que Ferran Au-
dí assaja a Barcelona amb
la majoria de l’equip artís-
tic del film, que es comple-
ta amb Tristán Ulloa, Fer-
mí Reixach, Eva Mørke-
set, Astrid Overaa i Jordi
Cortés. A partir del dia 25
d’aquest mes començarà
el rodatge, en què primer
s’enregistrarà una seqüèn-
cia a Aigüestortes i un pa-
rell més en un estudi bar-
celoní abans de traslladar-
se a Noruega, on es filmarà
la part més important de la
producció, si no hi ha con-
tratemps, fins al 17 de
maig.

El gebre explica la his-
tòria d’una parella (Thom-
sen i Sánchez-Gijón) que
tenen un fill coix, Eyolf,
que un dia cau a l’aigua i
mor ofegat. Els remordi-
ments els aboquen a una
lluita ferotge de destrucció
mútua i alhora a reconèi-
xer una veritat dolorosa:
han estat tan obsessionats
amb les seves petites ne-
cessitats egoistes que es
van oblidar d’estimar el
seu fill. «A mesura que
sorgeix la veritat, el passat
els persegueix i els fustiga
per un camí que tan pot
dur-los cap a l’esperança
com a condemnar-los per
sempre», explicava ahir
Audí, que reivindicava la
modernitat de l’obra escri-
ta a finals del segle XIX.
«És una obra molt moder-
na, sociològica i psicolò-
gica sobre els mecanismes
de les parelles, sobre com
allò que no hem fet en el
passat ens pot passar fac-
tura en el futur i sobre uns
personatges que en comp-
tes de tenir por de la foscor
tenen por de la llum, de
veure qui són realment»,
afirma. Precisament per
aquesta vigència del text,
Audí situa l’acció el 2008,
i també es permet la llicèn-
cia de desenvolupar perso-
natges que en l’obra de
teatre no tenen una gran
incidència, com és el cas
del paper que interpreta
Fermí Reixach, Mopse-
mand, que en l’original és
un gos.

De l’obra d’Ibsen n’han
sortit desenes de produc-
cions audiovisuals, però
mai abans s’havia fet una
versió cinematogràfica
d’El pequeño Eyolf. La
iniciativa és de la produc-

tora catalana Alta Realitat,
de la qual Audí forma part.
L’empresa especialitzada
en arts escèniques fa així
el salt al cinema aportant
el 70% del pressupost del
film, que segons algunes

fonts podria ser de dos mi-
lions d’euros. El productor
d’El Gebre, però, no va
voler fer públic ahir el
pressupost, el 30% del
qual prové de l’empresa
noruega Frost Media. El

que sí va explicar és que el
fet que el país escandinau
no formi part de la UE i no
s’hagi hagut de seguir el
conveni de cinema europeu
els ha permès fer «un disse-
ny de producció a mida».

La versió original del
film serà en anglès (The
frost), però també s’estre-
narà, previsiblementel
2009, en versió catalana i
castellana (La escarcha).

Un dels grans reptes que

han de superar les copro-
duccions és mirar de lligar
bé el film, de manera que
no s’hi facin evidents els
possibles desequilibris en-
tre els actors tant a en l’as-
pecte interpretatiu com
d’idioma. Aitana Sánchez-
Gijón va explicar ahir que
en aquest sentit no patia
gens perquè tot l’equip ja
havia estat treballant con-
juntament a Noruega, «on
–assegura– vaig compren-
dre la importància que té la
natura en el país i en aquest
film», i perquè el seu paper
ja és el d’una estrangera en
l’obra original. Per la seva
banda, el director va adme-
tre que, atesa la seva forma-
ció teatral, té la intenció de
fer «una pel·lícula d’ac-
tors», ja que és on se sent
«més fort». «Jo no tinc cap
problema per assumir les
meves mancances, de ma-
nera que m’he rodejat d’un
molt bon equip de gent de
cinema que m’ajudaran
amb tot allò que jo no en-
tengui».

L’Ibsen més desconegut, a la pantalla gran
Ferran Audí du del teatre al cinema una raresa del dramaturg noruec que reuneix Bibi Andersson i Aitana Sánchez-Gijón

● L’actriu sueca Bibi Andersson,
una de les muses d’Ingmar Berg-
man, va mostrar ahir la seva sor-
presa pel fet que des de Catalunya
s’hagi impulsat l’adaptació
d’aquesta obra d’Ibsen. «Us ado-
neu de com n’és d’estrany que vin-
guin uns productors catalans a fer
una obra que nosaltres els escandi-
naus no hem volgut fer perquè no
era comercial? És fantàstic», va re-
flexionar ahir la intèrpret de 72
anys.

La protagonista d’El séptimo se-
llo i Fresas salvajes va agrair ahir
que directors com ara Audí li per-
metin continuar en actiu tot i que
una afecció cardíaca no li permet

● L’actor i director teatral Ferran Audí és
a punt de fer el salt a la pantalla gran amb
El gebre, l’adaptació cinematogràfica de
l’obra de Henrik Johan Ibsen El pequeño

Bibi Andersson i Aitana Sánchez-Gijón, ahir al migdia al centre de Barcelona. / EFE
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«treballar al teatre o fer rodatges
llargs». La musa d’Ingmar Berg-
man no va voler fer cap referència
ahir al gran cineasta suec perquè
«és mort i ja li vam retre homenat-
ge quan va ser el moment».

Bibi Andersson interpreta a El
gebre la vídua rata, una dona que
ha perdut el seny perquè les rates
es van menjar el seu nadó i des de
llavors transita per la vida matant
aquests rosegadors. L’actriu veu
punts de connexió entre el seu per-
sonatge i el món actual i remarca
que el drama d’Ibsen «sí que pot
ser comercial i té possibilitats de
ser una bona pel·lícula».

Segons va explicar ahir Ferran

Eyolf. «És una de les seves obres més des-
conegudes. No està traduïda al català i en
castellà només es troba en un facsímil a la
Biblioteca Nacional de Madrid, però tot i
que es va escriure el 1894 és una història

molt moderna que em fascina», admetia
ahir Audí, que ha escrit el guió del film
que ell mateix dirigirà. Es tracta d’una co-
producció entre Catalunya i Noruega que
es començarà a rodar d’aquí a dues setma-

Audí, el personatge d’Andersson
és sovint el que es critica com a
més increïble i fora de to de tota
l’obra, però, curiosament, és el
més real i autobiogràfic de la histò-
ria. «Ibsen es va inspirar en una tia
seva que, després que el mar li
prengués el marit, va embogir i so-
vint anava a la platja a insultar els
crancs, els peixos i tots els animals
que se’l podien haver cruspit.» A
El pequeño Eyolf. la vídua rata
sempre va acompanyada per un
gos que l’ajuda a caçar. En la ver-
sió per al cinema aquest personat-
ge cobrarà vida (l’interpretarà Fer-
mí Reixach) i serà el vincle dels
personatges amb la natura.

nes amb Ulrich Thomsen i Aitana Sán-
chez-Gijón com a protagonistes. En el re-
partiment també hi ha l’actriu Bibi An-
dersson, una de les muses del cineasta
suec Ingmar Bergman.

Bibi Andersson: «És fantàstic que algú des
de Catalunya vulgui fer aquesta pel·lícula»


