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Dos mitjans en contínua interconnexió

Històries que 
deixen petjada al 
cine i al teatre
3‘En la casa’ i ‘El nom’ triomfen en les seves versions 
escènica i cinematogràfica recolzades en un gran text

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L
a crítica i el públic han bene-
ït En la casa, la pel·lícula de 
François Ozon guanyadora 
de l’última Concha d’Or a 

Sant Sebastià que narra la peculiar 
relació entre un professor de litera-
tura i un dels seus alumnes. Pocs sa-
ben, no obstant, l’origen de la histò-
ria: l’obra de Juan Mayorga El chico de 
la última fila, inspirada en una expe-
riència pròpia del dramaturg com a 
mestre. La va escriure perquè la diri-
gís Helena Pimenta i després la com-
panyia La Fila de al Lado en va pre-
sentar una exitosa versió sota la di-

recció de Victor Velasco a la sala 
Cuarta Pared de Madrid. Ozon va 
descobrir la història en el muntatge 
a París de l’argentí Jorge Lavelli i va 
firmar un brillant exemple dels fruc-
tífers viatges d’anada i tornada en-
tre el cine i el teatre.
 «Com a espectador, crec que 
Ozon ha fet una pel·lícula excel·lent. 
També els tres muntatges, molt di-
ferents, han estat molt rics en la se-
va capacitat per fer de cada especta-
dor un narrador», declara Mayorga, 
que va preferir no implicar-se en el 
projecte cinematogràfic. «Un text 
sap coses que el seu autor desconeix. 
Perquè apareguin aquests altres sen-

tits del text, és bo que el seu autor es 
retiri i doni la paraula als seus intèr-
prets». Li va semblar «divertit» que la 
crítica del país veí veiés els seus per-
sonatges com una radiografia de la 
classe mitjana francesa. «En el fons 
la classe mitjana, econòmica i mo-
ral, és igual a tot arreu», raona l’au-
tor, que avança l’interès de diversos 
directors per la seva obra Himmel-
weg.
 Miguel Lago, director i actor de la 
companyia La Fila de al Lado, lamen-
ta que no hagi estat un realitzador 
espanyol qui s’interessés per El chi-
co de la última fila. «Ozon ha estat un 
espavilat, és una història meravello-
sa que serà de culte. La nostra versió 
és un èxit rotund perquè el públic 
completa l’obra i no hi ha desple-
gaments narcisistes», diu Lago, que 
confia poder recalar a Barcelona. A 
diferència de la cinta, afegeix, han 
respectat el final «rodó» de Mayorga: 
una bufetada del mestre a l’alumne. 
«El pitjor fracàs per a un professor», 
postil·la l’autor. 

MÉS RIALLES EN LA FUNCIÓ / El nombre, 
obra i pel·lícula del tàndem Matthi-
eu Delaporte i Alexandre de La Pate-
llière, coincideix a la cartellera amb 
la versió catalana orquestrada per 
Joel Joan que triomfa al Teatre Goya 
Codorniú. «Quinze dies abans de 
l’estrena vam anar a veure la pel-
lícula. Va ser una sensació estranya 
perquè ens la sabíem de memòria. És 
una gran aposta, a l’estil d’Un déu sal-
vatge», destaca Joan. Admet que va 
canviar algun detall d’El nom des-
prés de la projecció. «Hi ha un acudit 
macabre que em feia feresa i l’havia 
eliminat, i al veure-ho a la pel·lícula 
abordat des de la innocència em va 
convèncer». Això sí, prefereix la seva 
funció. «El públic riu molt més. S’ha 
adaptat amb referències d’aquí i la 
gent s’hi identifica molt». 
 Joan també està present als cine-
mes com a codirector –juntament 
amb Sergi Lara– de Fènix 11*23, la kaf-
kiana història real d’Èric Bertran 
que va arribar el 2007 al Borràs. 
«Vaig veure l’obra però no té res a 
veure. Era una paròdia, una comè-
dia, i la pel·lícula és un drama. Per a 

mi, el que va passar amb Èric Bertran 
[acusat de terrorisme per un e-mail 
en defensa de l’etiquetatge en cata-
là] és un duríssim exemple de l’abús 
de poder envers un menor. Hi ha ma-
la llet i odi. Potser d’aquí uns anys 
ens en podrem riure però ara no em 
fa cap gràcia». Més gràcia li faria por-
tar a escena L’empremta, La soga o un 
film de Woody Allen com Lladres d’es-
tar per casa o Bales sobre Broadway. 
 Obres com Oleanna o Noies de calen-
dari també van arribar al cel·luloide. 
Julio Manrique, director del Romea, 
actor i gran cinèfil, va descobrir a la 
pantalla La forma de las cosas i va deci-
dir traslladar-la als escenaris. L’èxit 
va catapultar el seu bon ofici entre 
bastidors. «La pel·lícula estava molt 
bé però l’obra tenia encara més for-
ça al teatre. El mateix passa amb In-
cendis: és un film magnífic però el 
muntatge d’Oriol Broggi impacta 
més pel poder de les paraules; al ci-
nema s’imposa la imatge».
 Explica que li hauria agradat 

tERRORiStA PER uN ‘E-mail’ 3 A dalt, imatge de la 
pel·lícula ‘Fènix 11*23’. A sota, la versió teatral, titulada ‘Èric i l’exèrcit 
del Fènix’, interpretada, entre altres, per Marcel Borràs i Santi Ibáñez. 

                               

«El públic riu molt 
més amb la funció 
d’‘El nom’ que amb 
la pel·lícula”, destaca 
Joel Joan

Julia Roberts i Meryl 
Streep protagonitzaran 
el salt al cinema de 
l’aclamada ‘Agost’, 
de Tracey Letts
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personatges els faig cara d’actors de 
Hollywood», diu Clua, que voldria 
reescriure per a la gran pantalla La 
pell en flames. Segons l’autor barce-
loní, la meca del cinema va escassa 
d’idees i busca entre bastidors algu-
na cosa per explicar. Una de les se-
ves últimes troballes és Agost, el dra-
ma de Tracey Letts (premi Pulitzer i 
Tony) aclamat a mig món. Va arra-
sar en la seva versió catalana al TNC 
(Agost) i en l’adaptació de Gerardo 
Vera, i arribarà a les pantalles amb 
Julia Roberts i Meryl Streep de prota-
gonistes, George Clooney de produc-
tor i John Wells rere la claqueta.
 
VIDES ENTRECREUADES / Clua defensa 
les vides entrecreuades de l’audiovi-
sual i el teló. «Ara no hi ha comple-
xos a l’hora de treballar en els dife-
rents mitjans. Abans els del teatre 
eren més puristes i deien que si feies 
televisió t’embrutaves les mans. 
L’important és poder explicar bones 
històries en el mitjà que sigui». H 

LA FILA DE AL LADO

ÁLVARO MONGE

adaptar Barton Fink, dels germans 
Coen. «Els vaig escriure una carta 
molt emotiva però no crec que els 
arribés». Ara prepara Roberto Zucco, 
una peça de Koltès també filmada. 
«En aquest cas la pel·lícula no m’in-
teressa perquè és documental, men-
tre que l’obra de Koltès és més fic-
ció». Manrique reconeix que «beu de 
les fonts audiovisuals», com passa 
a altres joves directors i autors tea-
trals. «Estem contaminats pel cine. 
En els muntatges usem projeccions 
i fins i tot en qüestions narratives ju-
guem amb l’espai i el temps, influïts 
pel llenguatge cinematogràfic». 
 El mateix opina el jove drama-
turg i guionista Guillem Clua, de qui 
Isabel Coixet volia adaptar l’ambici-
osa obra Marburg, projecte que el tsu-
nami econòmic ha deixat aparcat. 
«La meva generació està molt influ-
ïda per la televisió i el cinema i això 
es nota en la seqüenciació i fragmen-
tació de l’acció, en l’escriptura de di-
verses trames. Jo al crear els meus 

ALUMNE 
AVANTATJAT
3A l’esquerra, imatge de 
la pel·lícula de François 
Ozon ‘En la casa’, amb 
Ernst Umbauer (Claude) 
i Fabrice Luchini 
(Germain), basada en 
l’obra de Juan Mayorga 
‘El chico de la última 
fila’. Al costat 
d’aquestes línies, el 
muntatge sobre la 
mateixa obra a càrrec de 
la companyia 
madrilenya La Fila de al 
Lado que, després de 
triomfar a la sala Cuarta 
Pared de la capital, està 
de gira per Espanya. 

EL NOM DE 
LA DISCÒRDIA 
3A l’esquerra, 
fotograma de la 
pel·lícula ‘El nombre’, 
amb guió i direcció de 
Mathieu Delaporte. Al 
costat, l’adaptació que 
triomfa al Teatre Goya 
Codorniú (a la foto, 
Mireia Piferrer, Joel Joan 
i Lluís Villanueva). «Els 
personatges de la 
pel·lícula, al voltant dels 
50 anys, són massa 
grans, opina Joan, que 
prefereix la seva versió 
dels fets.

33 Xavier Mestres, a ‘Killer’.

J El cineasta Ventura Pons planeja 
portar al cinema Killer, un 
«fantàstic» monòleg musical que 
va captivar a la Sala Muntaner 
amb el brillant tour de force de 
Xavier Mestres sota la direcció de 
Joan Maria Segura. El text de 
Guillem Clua, que ha reescrit la 
història per al cinema, narra amb 
humor i ironia les aventures d’un 
enterramorts acusat d’assassinat. 
«Killer em sembla un projecte 
fantàstic, és molt divertida», 
valora Pons, desitjós de tornar als 
seus inicis. «Vaig fer molt teatre i 
musicals com Rocky Horror Show 
i Don Juan Tenorio. El problema és 
trobar finançament, la cosa està 
molt difícil».

UN ‘KILLER’ PER A 
VENTURA PONS

EL PROJECTE
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L’ abril del 2011, el crític 
nord-americà Dave Kehr 
va publicar un llibre amb 

un títol que m’encanta, per elegí-
ac i melancòlic: When movies mat-
tered (Quan les pel·lícules eren impor-
tants). S’hi recullen les seves resse-
nyes de 30 anys en diferents 
diaris, sempre des del punt de vis-
ta enunciat a la portada i dedi-
cant especial atenció a aquella dè-
cada prodigiosa del cinema nord-
americà que va ser la dels 70, 
quan semblava que gent com 
Scorsese, Coppola, Lucas, De 
Palma i alguns més capgirarien el 
sistema. Ja hem vist que no va ser 
així: el cinema que impera avui 
dia a Hollywood és lamentable, i 
les pel·lícules independents, dei-
xant a part els seus possibles mè-
rits, no les va a veure ningú (aca-
bo de veure en DVD l’estupenda 
Bernie, de Richard Linklater, pe-
rò... ¿amb qui la puc comentar?).
 La situació no és gaire més 
bona a Europa, on hem perdut 
el costum d’esperar la nova pel-
lícula d’aquest o de l’altre. ¿Pot-

ser ja no tenen equivalents? Són 
escassos, ho reconec, però insis-
teixen que les pel·lícules impor-
tin. L’altre dia m’espremia el ma-
gí per trobar aquelles pel·lícules 
que t’acompanyen a la sortida del 
cine durant una bona estona (la 
majoria les oblides al sortir al car-
rer o mentre s’estan projectant, 
perquè el que t’expliquen des de 
la pantalla te la sua). Després de 
molt rumiar sobre el que havia 
vist aquest any, només vaig tro-
bar-ne dues, i europees: Blanca-
neu, de Pablo Berger, i Holy Motors, 
de Léos Carax. Perquè totes du-
es em van remetre a aquella èpo-
ca de què parla Kehr al seu llibre, 
quan les pel·lícules importaven i 
un no era exactament el mateix 
abans i després d’anar al cine.
 Ja és un tòpic dir que la intel-
ligència audiovisual ha trobat re-
fugi en la televisió –en dono fe,  
m’acabo d’empassar en DVD la 
primera temporada de Magic City, 
ambientada en el tèrbol Miami 
del 1959, i és una gust–, però hi 
continua havent històries que 
necessiten la gran pantalla i un 
públic culturalment còmplice. 
Tal com estan les coses, que es pu-
guin rodar pel·lícules com Blanca-
neu o Holy Motors és un miracle. H

¿Ens importa 
el cinema?

RAMÓN

De España

Que es puguin 
rodar pel·lícules com 
‘Blancaneu’ i ‘Holy 
Motors’ és un miracle

deesi


