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Els parisencs Matthieu Delaporte i 
Alexandre de la Patellière feia anys 
que treballaven junts en el cine, pe-
rò han donat la campanada amb la 
seva primera obra teatral, Le prénom, 
una comèdia agredolça sobre la fa-
mília. Ells mateixos s’han encarre-
gat de portar-la al cine (El nom) amb 
èxit. La peça s’estrena avui en versió 

catalana al teatre Goya Codorniu. La 
interpreten Joel Joan, també direc-
tor, Sandra Monclús, Xavi Mira, Mi-
reia Piferrer i Lluís Villanueva. 

–¿Com va sorgir la idea d’El nom?
–Alexandre de la Patellière (A. P): Fa 
tres anys vam decidir escriure una 
cosa per plaer, per divertir-nos. Com 
que ens coneixem des de fa 13 anys, 
la nostra obra té molt de personal. 

No hi ha cap personatge inspirat di-
rectament de la vida real, però tots 
tenen coses de gent que coneixem. A 
casa meva, per exemple, sempre dis-
cutim molt.
– M a t t h i e u  D e l a p o r t e  ( M . D ) : 
Alexandre té dos fills, i jo, tres. A tots 
dos ens va estranyar la reacció de la 
gent quan es tracta de posar un nom 
a un nadó. Tothom es creu amb dret 
a oposar-se al que un pensa per tal de 
defensar un ésser indefens.

–¿Com es diuen els seus fills?
–A.P: Neige (Neus) i Casiopée ( Cas-
siopea).
–M.D: Bartomeu, Tadeu i Àrtemis.

–Vaja, m’imagino que hi devia haver 
debat...
–A.P: Moltíssim. El nom sempre ge-
nera polèmica, tant si és perquè és 
massa clàssic o perquè et passes de 
modern. ¡És una bogeria! 
–M.D: El nom d’un nen és el referent 
de la família, un mirall de la intimi-
tat de la parella. Va ser una excusa 
ideal per parlar de la família i dels 
rols que hi assumim.

–L’obra ha tingut un èxit enorme. ¿A 
quants països s’ha vist?
–A.P: Alemanya i Israel van ser els 
primers que van demanar-ne els 
drets [si veuen el film entendran la 
connexió] tres dies després de l’es-
trena a París. Al Canadà ja s’ha es-
trenat i pròximament també s’estre-
narà a Broadway, Londres, Llatinoa-
mèrica...

–¿Se’n farà un remake als EUA?
–A.P: Podria ser. Ho estem mirant. 
Ha sigut fantàstic haver pogut por-
tar l’obra al cine nosaltres mateixos 
primer, com en el teatre.
–M.D: Tenim curiositat per veure 
quin tipus de muntatges fan en al-
tres llocs, és per per això que hem 
vingut a Barcelona. Donem llibertat 
total perquè cada director l’adapti al 
model de família de cada país. 

–¿Quan hi haurà una altra estrena?
–A.P: Hem acabat una obra teatral, 
també entre divertida i amarga, Le 
dîner d’adieu, i un projecte de cine 
negre que dirigirà Matthieu. H

«El tema del nom 
va ser una excusa 
ideal per parlar
de la família i 
dels rols que
hi assumim»

«El nom d’un nadó  
sempre és polèmic»
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33 Delaporte (esquerra) i De la Patellière, ahir, jugant amb els noms.
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