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l’ESCAC va continuar els estudis de 
cinema en una escola de Londres, 
on va fer dos curts (Animals i Friends 
forever). Precisament, sent a Lon·
dres va sonar el telèfon de l’ESCAC 
per convertir Animals en un llarg.

PROBLEMÀTIC GHOBADI / A més de ca·
feteries tancades, la vaga també va 
provocar que els actes oficials es re·
duïssin a la mínima expressió. Mo·
nica Bellucci, per exemple, es va 
quedar sense alfombra vermella 
per al passeig de Rhino season, pel·
lícula en què l’iranià Bahman  Gho·
badi es posa excessivament seriós 
(fins i tot pretensiós) per mostrar·
nos la repressió a l’Iran arran de la 
revolució islàmica dels anys 70. Ni 
rastre de la frescor que hi havia a 
Las tortugas también vuelan, amb què 
Ghobadi es va endur la Concha 
d’Or de Sant Sebastià el 2004.
 El director iranià va renunciar 
a fer la conferència de premsa per·
què, segons ell, la còpia que se’n va 
veure al matí no tenia prou quali·
tat de so (el públic, però, no va tro·
bar·hi cap problema). A petició del 
cineasta, el festival va posar la se·
va maquinària en marxa per por·
tar des de Turquia una altra còpia, 
que es va veure a la tarda. Si no hi 
ha canvis, Ghobadi sí que compa·
reixerà avui davant la premsa. H
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Una primera 
oportunitat per 
als debutants

33 L’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ES-
CAC) –on s’han format cineastes 
com J. A. Bayona , que avui pre-
sentarà a Sant Sebastià Lo impo-
sible– dóna una oportunitat a al-
guns alumnes perquè debutin en 
el llargmetratge gràcies al suport 
de la productora Escándalo Films. 
Així és com Roser Aguilar, per 
exemple, va poder realitzar Lo 
mejor de mí (2007), pel·lícula so-
bre la relació d’una parella que va 
viatjar fins al Festival de Locarno, 
on la protagonista (Marian Álva-
rez) es va endur el premi a la millor 
interpretació.

33 També va ser premiada Tres di-
es amb la família (2009), amb la 
qual la debutant Mar Coll va con-
quistar el Goya al millor nou direc-
tor després que la pel·lícula –de-
molidor i afrancesat retrat d’una 
família de la burgesia catalana– 
es convertís en la gran vencedora 
del Festival de cinema espanyol 
de Màlaga.

33 L’any passat va ser Elena Tra-
pé qui va presentar a la secció de 
Nous Directors de Sant Sebastià 
Blog, innocent retrat de l’adoles-
cència que exalçava els valors de 
la joventut.

L’ESCOLA-FACTORIA

L’INICI DE LA TEMPORADA DEL TEATRE ROMEA

bre. També va acudir Madaula al ge·
ni anglès per parlar de la dificultat 
de representar Oleanna. «Mamet es·
criu un partitura semblant a un tan·
go. Ens trepitgem constantment. És 
més fàcil fer Shakespeare». 

PUNTADA A L’ESTÓMAC / L’actor va ser 
molt gràfic al parlar del neguit que 
provoca la lectura del text. «Em 
pregunto què el va portar a escriu·
re una cosa com aquesta. Són dues 
persones que no s’entenen i el més 
trist és que totes dues tenen raó. És 
un vòmit, una puntada de peu a 
l’estómac».
 «Et posicionis per qui et posici·
onis, t’equivocaràs, com diu Ma·
met», va subratllar la seva compa·
nya en escena. «El David [Selvas] ha 
treballat des de l’emoció aquest 
discurs intel·lectual i m’ha sorprès 
que l’hagi tractat com un thriller», 
va afegir Olcina.
 Estètica de thriller per a una obra 
que té un títol manllevat d’una can·
çó folk que parla d’un intent frus·
trat el segle XVII de fer una comu·
nitat utòpica amb estructures soci·
als idíl·liques. Aquesta utopia que, 
segons Selvas, es troba en el discurs 
del professor. O en aquelles grans 
veritats de la vida que Mamet des·
munta a la cara de l’espectador. H

Malgrat recents desvaris com la se·
va adhesió a les idees del Tea Party, 
David Mamet és un nom capital de 
la dramatúrgia contemporània que 
ha freqüentat amb èxit el cinema, la 
televisió i l’assaig. Julio Manrique, el 
director artístic del Romea, sempre 
s’ha declarat un dels seus grans se·
guidors i poc, o gens, ha d’estranyar 
que inauguri la seva segona tempo·
rada al Romea amb Oleanna. Aquest 
text del 1992, del qual Mamet ma·
teix va fer una exitosa pel·lícula dos 
anys després, forma part de la llis·
ta de hits de l’autor de Chicago amb 
American Buffalo, Glengarry Glen Ross o 
El criptograma.
 Manrique ja tenia emparaulat 
amb David Selvas que aquest mun·
tés Oleanna la temporada passada. 
Selves, un actor que cada dia agafa 
més cos com a director, va decidir 
ràpidament que Ramon Madaula i 
Carlota Olcina fossin els intèrprets 
del combat entre un professor uni·
versitari i una alumna seva que abor·
da qüestions tan elevades com la in·
comunicació, el poder, la llibertat, 
la identitat o el paper de l’educació. 
Problemes d’agenda van impedir 
que Madaula s’incorporés a un pro·
jecte que es va ajornar un any.

 Debat d’altura al marge, Oleanna 
és també una obra polèmica per la 
reprovació de sectors feministes dels 
Estats Units que van acusar Mamet 
de masclista pel seu tractament de 
l’assetjament sexual. Un tema que, 
segons Selvas, és «un fet tangencial 
en l’obra». Carol, l’estudiant, denun·
ciarà John, el seu professor de peda·
gogia, al qual ha anat a veure al seu 
despatx després que aquest l’hagi 
suspès.

JOC DE PODER / Aquest conflicte inver·
teix els papers entre els personatges; 
ara és Carol qui tindrà poder sobre 
John, un docent interí de grans ide·
als sobre l’educació però també amb 
ambicions tan banals com aspirar a 
una gran casa. Residència que no po·
drà adquirir si no el fan fix a la uni·
versitat, cosa que perilla a causa de 
la denúncia.
 «Mamet agafa els grans temes i els 
tanca en una capsa, en un món redu·
ït de dues persones. A més a més amb 
monòlegs èpics, com un shakespeare 
destil·lat, sobre el poder i la llibertat. 
Però aquí no són reis o ducs els pro·
tagonistes, sinó gent més reconeixi·
ble per a nosaltres com un professor 
i la seva alumna», va dir ahir Selvas a 
la presentació d’un muntatge que co·
mençarà les seves funcions el 6 d’octu·
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33 Treball de taula 8 David Selvas observa Ramon Madaula i Carlota Olcina durant un assaig d’‘Oleanna’, de David Mamet.

DAVID RUANO

Un ‘shakespeare’ destil·lat
David Selvas compara el pols del professor i l’alumna d’‘Oleanna’amb els monòlegs del geni 
anglès H L’actor dirigeix Ramon Madaula i Carlota Olcina en la polèmica obra de David Mamet

El pols aborda 
grans temes 
com el poder, 
el paper de 
l’educació i la 
incomunicació

El dramaturg 
va ser acusat de 
masclista per la 
visió en el text de 
l’assetjament 
sexual


