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SERGIO VILA-SANJUÁN

Undels grans clàssics de la novel·la
d’espionatge i el cinema de misteri
inspira una comèdia de ritme acce-
lerat en la qual tres actors, formats
al programa Crackòvia de TV3, in-
corporen durant una hora i mitja
més de quaranta personatges.

Quan després d’una actuació del
mnemotècnic Mr. Memory al
CockneyMusic Hall de Londres se
sent un tret, i els espectadors sur-
ten corrents, l’aventurer i diletant
Richard Hannay es veurà emboli-
cat en una trama que el porta fins a
Escòcia, seguint la misteriosa tra-
ma dels 39 esglaons i perseguit per
la policia. Curses en un tren, caigu-
des des d’un pont i caminades en-
tre ovelles per l’erm són algunes de
les situacions recreades a l’escena-
ri. El primer responsable és Abel
Folk, com a director, coproductor,
adaptador i protagonista d’aquesta
revisió de l’obra britànica.
Els 39 esglaons representa un

bon paradigma d’una època en la
qual tot es recicla i els continguts
passen d’un format a un altre a fi
de tocar públics diferents. La pri-
mera versió del tema va ser la de
John Buchan (1875- 1940). Fill

d’un sacerdot de l’Església Lliure
d’Escòcia i d’una grangera, va tre-
ballar comaadvocat i alt funciona-
ri i va arribar a governador general
del Canadà (per la qual cosa va re-
bre el títol de Lord Tweedsmuir
d’Elsfield). En diversos moments
de la seva carrera es va veure relaci-
onat amb els serveis d’intel·ligèn-
cia. Va publicar una desena de no-
vel·les d’aventures i històriques, a
mésde biografies com la que vade-
dicar al seu paisàWalter Scott. Els
39 esglaons, apareguda el 1915, va
representar, de bon tros, el seu èxit
més important.

En aquesta novel·la ambientada
el 1914, RichardHannay, que acaba
de tornar a Londres des de Rhodè-
sia, s’assabenta pel seu amic Scud-
der que hi ha un complot enmarxa
per matar el primer ministre grec

Karolides i robar els plans britànics
de defensa per si esclata una guer-
ra. Després de l’assassinat de Scud-
der a casa seva, la policia pren per
un criminal Hannay, que viatja al
nord per seguir la pista d’un grup
d’espies alemanys. Quan torna a la
capital, no pot evitar lamort deKa-
rolides però aconsegueix restablir
la seva innocència. Acompanyat de
la cúpula militar britànica viatja a
Kent seguint els agents germànics,
als quals aconsegueix detenir. La
guerra finalment esclata, però la
Gran Bretanya hi entra amb les de-
fenses intactes, iHannay s’incorpo-
ra a l’exèrcit com a capità. Buchan
va dedicar al seu aventurer quatre
llibres més.

Molt aviat Els 39 esglaons –una
expressió que al·ludeix a la trama
d’espies, però el significat de la
qual no arriba a revelar-se comple-
tament– es va consolidar com a
thriller arquetípic amb home que
fuig. Orson Welles va fer el 1939
una adaptació radiofònica amb la
seva formació habitual del Mer-
cury Theatre. Però la versió més
coneguda de les moltes que ha ge-
nerat es deu a Alfred Hitchcock,
que la va portar al cinema el 1935

amb Robert Donat al paper prota-
gonista. La va adaptar al període
d’entreguerres i hi va introduir pa-
pers femenins substanciosos que
no hi havia a la novel·la. L’amic
Scudder passa a ser l’agent Anna-
bella, iMadeleineCarroll va incor-
porar la bonica Pamela, a quiHan-
nay troba al tren i després es veu
obligat a arrossegar fins al final de
l’obra. Hitchcock va tornar en di-
verses ocasions a aquest esquema
d’innocent a la fuga, especialment
a Con la muerte en los talones, que
té diversos deutes de pes amb Els
39 esglaons.

Patrick Barlow és un curiós ac-
tor i dramaturg que ha escrit versi-
ons de Shakespeare per a l’escena i
ha protagonitzat petits papers en
pel·lícules com Notting Hill. Però
sobretot ha destacat per escriure,
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Misteri i humorL’actor i director català s’enfronta aunclàssic de lanarrativa i el cinema
contemporanis, enunanova versió, en claude comèdia, premiada aLondres i París.
Per arrodonir-la ha fitxat tres intèrprets del programa televisiu ‘Crackòvia’

Abel Folkpuja
els 39 esglaons

L’obra de Buchan
adaptada per
Hitchcock és la història
arquetípica d’un
‘innocent que fuig’

John Buchan /
Patrick Barlow
Els 39 esglaons

CLUB CAPITOL
(SALA PEPE RUBIANES)

Interpretada per
Jordi Ríos, Mireia
Porta, David Oliva-
res i Abel Folk.
Direcció i versió
catalana: Abel Folk.
A partir del 5 de
novembre.
facebook.
com/els39esglaons
www.grupbalana.
com

Els tres actors de
‘Crackòvia’ interpreten
més de quaranta
personatges en la
versió catalana
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Un dels seus últims papers va ser el
de marit d’Emma Vilarasau a l’obra
Agost, de Tracy Letts, estrenada el
novembre passat al TNC. Amb una
llarga trajectòria escènica al darrere,
Abel Folk, avui una de les personali-
tats més polifacètiques de la nostra
cultura, destaca entre els treballs que
l’han marcat els que ha realitzat, al
llarg dels anys, “amb Núria Espert,
Josep Maria Flotats, Lluís Pasqual i
José Tamayo”. Com a director tea-
tral s’ha especialitzat en comèdies
(Pels pèls, Ex), generalment produï-
des junt amb la seva esposa Glòria

Casanova, amb versió pròpia del
text. Ha actuat molt a la televisió (el
més recent, la sèrie Ventdelplà). I el
seu bon anglès l’ha afavorit a l’hora
d’actuar en pel·lícules internacionals,
com Pasos de danza de John Malko-
vich, amb qui va establir una compli-
citat que es repetiria a l’obra teatral
Hysteria. Dirigit per Josep M. Forn,
va ser en pantalla El coronel Macià.

Com a director de cinema va debu-
tar al costat de Joan Riedweg amb
Xtrems (2008), documental dramatit-
zat sobre un grup d’addictes a dife-
rents substàncies i la problemàtica

de les seves famílies. “Vam tenir la
sort d’accedir a unes persones que
ens van explicar obertament la seva
vida, i de comptar amb el suport de
Televisió de Catalunya per al projec-
te. Vam poder treballar amb una
gran llibertat”, explica. Innovadora
en el tractament del vídeo d’alta defi-
nició, ofereix un dels plantejaments
més rigorosos del tema que s’han
vist en pantalla.
Altra vegada amb Riedweg, Folk

té ara entre mans la direcció d’una
tv movie produïda per Focus sobre
l’obra teatral de Pere Riera Desclassi-

ficats. Estrenada a la Sala Villarroel
el març passat, narra el conflicte
d’una presentadora de televisió que
es veu obligada a negociar la seva
entrevista al president autonòmic
amb un maquiavèl·lic cap de gabinet
que va incorporar també el mateix
Folk. “És un text que obre un munt
de portes per reflexionar sobre perio-
disme i política, un tema que interes-
sa tothom”. Es rodarà a la primavera
del 2012 i per preparar-la, diu, “tinc
de frase de capçalera la de Billy
Wilder: la primera obligació d’una
pel·lícula és la de no avorrir”.

per al Teatre Nacional de Brent,
versions ultrasintètiques per a dos
personatges de títolsmítics comLa
càrrega de la brigada lleugera, Zulú
o la Tetralogia de l’anell de Wag-
ner, que dura una hora i quart!

L’any 2006Barlow va estrenar a
Londres la seva adaptació teatral
d’Els 39 esglaons, que potenciava
els aspectes còmics de la història,
basant-semés en el guióde lapel·lí-
cula de Hitchcock (obra de Char-
lesBennett i IanHay) que en la no-
vel·la original de Buchan. Dirigida
per Maria Aitken i amb Rufus
Wright en el paper de Richard
Hannay, va ser premi Olivier i va
viatjar de seguida a Nova York, on
el seuprimer anyva rebre sis nomi-
nacions als premis Tony i en va
guanyar dos. A París va obtenir el
premiMolière a lamillor comèdia.

Abel Folk va tenir notícia de la
funció poc després que s’estrenés,
però va pensar que aEspanya seria
difícil trobar actors “amb aquesta
capacitat, a l’estil de Fregoli, de re-
presentar tantíssims papers dife-
rents”. Un productor madrileny se
li va avançar i va estrenar l’obra a
Madrid, amb Gabino Diego com a
figura estel·lar. Folk va continuar
donant voltes a la idea fins que un
dia, veientCrackòvia, “emvaig il·lu-
minar” i va comprendre que allà te-
nia els intèrprets que buscava. Va
parlar amb Jordi Ríos,Mireia Por-
tas i David Olivares, va negociar
els drets i va posar enmarxa la no-
va obra.
“Els 39 esglaons és l’exemple se-

gurament més brillant que he vist
de teatre essencial, que construeix
elmàximambelmínim.Una comè-

dia amb humor intel·ligent i molt
estil, on tots els elements que hi in-
tervenenhande ser perfectes”,ma-
nifesta Folk.
Embolicat amb un gavany, pipa

a la boca, Richard Heannay pro-
nuncia un soliloqui després del
qual es dispara l’atac de lamisterio-
sa organització. Al seu voltant co-
mença a desfilar un remolí de per-
sonatges pintorescos, policies, co-
bradors, repartidors de la llet, assa-
sins, camperols, esposes lleugeres i
fins i tot el clàssic savi boig. Aques-
ta estrafolària hotelera, no deu ser
en realitat cert prestigiós imitador
deCruyff? I a aquestmentalista cri-
daner, no l’hemvist interpretant al-
guna vegadaMaradona? Les situa-
cions se succeeixen, la tramanodó-
na respir. El resultat és realmentdi-
vertit. |

Actor, director, productor, adaptador...

Sobre aquestes
línies, Abel Folk en
el paper de Richard
Hannay. A dalt a
l’esquerra, Folk
amb Jordi Ríos,
Mireia Portas i
David Oliveres.
FOTOS DAVID RUANO

Esquerra, al mig,
Robert Donat i
Alfred Hitchcock
durant el rodatge
d’‘Els 39 esglaons’.
A baix, cartell de
la producció londi-
nenca de l’obra
en la versió de
Patrick Barlow.
Esquerra, al costat
d’aquestes línies:
l’escriptor John
Buchan, autor de
la novel·la ‘Els 39
esglaons’


