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L’EFEMÈRIDE

Fa 55 anys (1958)

Es publica la primera
historieta de Mortadelo
i Filemón, d’Ibáñez,
a la revista Pulgarcito

U na comèdia que parla
de la vida a partir de la
mort. Una comèdia re-
frescant, amb humor

negre i malenconia, capaç d’acos-
tar-se a temes importants a través
de les peripècies, rialles, diàlegs
enginyosos, complicitats, gelosia,
disputes i tragèdies viscudes per
tres germanes i la seva mare. Qua-
tre dones que acaben de perdre el
seu pare imarit i es troben a la cui-
na familiar. Quatre dones gens tò-
piques: la progenitora, interpreta-
da per Amparo Fernández, no vol
ser una vídua compungida, així
que li dóna al martini i canta Je ne
regrette rien... Es tracta deGerma-
nes, una obra deCarol López (Bar-
celona, 1969) que es va estrenar al
teatre Villarroel l’any 2008 i va
aconseguir tal acceptació que va
tornar la temporada següent. I

que fins i tot va acabar convertida
enun telefilm, ara nominat als pre-
mis Gaudí.
I ara, finalment, produïda per

PedroLarrañaga i Focus, l’obra te-
atral fa el salt a Madrid, mante-
nint la mateixa escenografia però
només una de les protagonistes de
Barcelona, Amparo Fernández. Si
a La Villarroel les tres germanes
eren Aina Clotet, Maria Lanau i
Montse Germán, al teatreMaravi-
llas de Madrid, on acaben de co-
mençar les funcions prèvies i l’es-
trena oficial serà el dia 31, hi hau-
rà tres rostres molt coneguts per
donar vida a les germanes: María
Pujalte, AmparoLarrañaga iMari-
na San José, totes de nou sota la
batuta de Carol López, que inten-
tarà submergir sense pudor als es-
pectadors, com si es tractés de
voyeurs, en la intimitat d’una famí-
lia tan peculiar com totes.
Amparo Larrañaga és Inés, la

germanamés gran, una pija neurò-
tica creguda, sarcàstica i sentenci-
osa.María Pujalte és Irene, la mit-

jana, unamare soltera amb un fill i
que intenta reconstruir la seva vi-
da. IMarina San José és Ivonne, la
germana petita, que prova aquí i
allà en el sexe i les drogues perquè
està buscant-se a si mateixa. “Són
dones que s’aferren a la vida des-
prés de la mort”, explica Amparo
Larrañaga. “Una família que s’afer-
ra a la vida”, assenyala López, que
diu que estava preocupada perquè
els actors de Barcelona van assajar
l’obra a partir d’improvisacions,
sense text, i aquí ja n’hi havia un i
no sabia si això canviaria molt el
resultat. Però, diu, “si bé ha canvi-
at l’ànima, hi ha ànima”, i encara
que les actrius són molt diferents,
“el to final és el mateix”. No no-
més això: després d’estrenar-la fa
uns dies aMúrcia i veure els resul-
tats de les prèvies deMadrid, creu
que l’obra “arrasarà”: “La gent
surt flipant amb els flaixbacks i la
càmera lenta. I veu que encara que
a l’obra hi ha una garrotada, també
és esperançadora. La vida se’n va,
arriba, continua”.c
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Carol López dirigeix el noumuntatge de la reeixida comèdia

‘Germanes’ fael salt
al teatredeMadrid

Marina San José, María Pujalte i Amparo Larrañaga protagonitzen Hermanas
BALLESTEROS / EFE

ACCIDENTS LETALS. Llarga sessió, dimecres per la nit,
de variades maneres de morir: les va presentar, sota
un prisma humorísticament truculent, el programa
1.000 maneras de morir (La Sexta). Impossible no
riure, clar. Aquest programa, suposadament basat
en fets reals, escenifica a la tremenda accidents le-
tals i graciosos (i bastant enrevessats) que compor-
ten la mort dels seus infortunats protagonistes en
grotesques circumstàncies. Aquests personatges la
dinyen de les maneres més extravagants, i la seva
mort resulta sempre hilarant, per l’insòlit, fortuït i
inapel·lable. Els protagonistes d’aquestes defuncions
espectaculars solen ser turistes sexuals, prostitutes,
drogoaddictes, terroristes, presos en fuga... Al final
resultarà que aquest programa està finançat per
alguna secta evangèlica a fi d’advertir-nos els telees-
pectadors –que som uns caps bojos– dels alts riscos
de desviar-se del recte camí de la probitat. “Si ac-
tues segons el que pensi cert membre de la teva cir-
cumscripció..., les coses només podran sortir-te ma-
lament!”, sentencia la veu en off del programa sobre
cert prometedor polític que resulta compromès en
la premsa per la seva amant brasilera, i a qui, en
veure’s als diaris, el veiem petar d’un fulminant in-
fart. La sarcàstica al·lusió al “membre” (de la cir-
cumscripció) és una de les típiques picades d’ull
del sàdic, cruel i moralista guionista de 1.000 ma-
neres de morir.

INTEL·LIGÈNCIA. La direcció de Sálvame (Telecinco)
ha sotmès a un test d’intel·ligència els seus col·labo-
radors. Així hem sabut que el coeficient intel·lectual
de Karmele Marchante és el més pobre d’aquests
tertulians, i que és per sota de la mitjana nacional.
I que Coto Matamoros és un superdotat en aquest
registre. Són dades que no tenen cap importància,
excepte pel joc que n’han sabut treure al programa
dosificant la informació, en un degoteig de dades
molt vibrant, que ha inclòs una persecució pels pas-
sadissos de Jorge Javier Vázquez a Paz Padilla a fi
d’arrabassar-li els sobres que contenen els resultats.

El rictus d’escep-
ticisme de Karme-
le Marchante
també ha aportat
molt espectacle:
“Jo no volia fer el
test!”, ha intentat
autoexculpar-se
la periodista. Sor-
prèn la rellevàn-
cia que li donen

tots a un test passat de moda. És sabut que el que
convé mesurar ara és la intel·ligència emocional. I
en aquesta intel·ligència suspendrien tots. I per això
precisament són en aquest programa de televisió:
per la seva incontinència i desgavell emocional,
que els converteix en espectacle per si mateixos.
I sobre els tests, em pregunto: hi ha un test que
mesuri la bondat? Mesurar la bondat seria el més
raonable, ja que la bondat és la màxima expressió
de la intel·ligència.

ENDEVINADORS. Les matinades televisives s’han
convertit en el regne dels crèduls i els barruts. Els
crèduls són els que truquen als telèfons de predic-
cions d’endevins de tot tipus, i els barruts són els
endevins mateixos, que improvisen qualsevol xim-
pleria per satisfer els seus influïbles comunicants,
que s’ho empassen tot, tot. Assistir a aquesta inter-
locució és un espectacle que en res no desmereix
el que llegim en la literatura clàssica de la picaresca,
una picaresca invariable a través dels temps. Som
en un país d’espavilats, és així, no canviarem mai.
“Jo li soluciono tots els problemes. I no ho dic per
prepotència ni de bon tros”, diu Sandro Rey, per
exemple. Benediccions i bona nit.

Intel·ligència
televisual

Barcelona

Tots els que cauen
en la temptació de la
luxúria acaben fatal
en els casos de ‘1.000
maneras de morir’

Audrey Hepburn el 1967

JUSTO BARRANCO

Víctor-M. Amela

Vint anys sense esmorzar
ambAudreyHepburn

GTRESONLINE / ARXIU

Avuí es compleixen 20 anys
de la desparició de l’heroïna

romàntica, Audrey Hepburn, la
qual va tenir una vida plena deman-
cances afectives que només va su-
plir com a ambaixadora d’Unicef.
Cinc nominacions a l’Oscar i

cinc avortaments. Dues estatuetes
i dos matrimonis fallits. La prota-
gonista de pel·lícules com Esmor-
zar amb diamants, Sabrina o
Charada és, probablement, la ico-
na del cinema clàssicmés perdura-
ble junt amb Marilyn Monroe.
Hepburn, guanyadora d’un Os-

car honorífic gràcies a la seva tas-
ca com a ambaixadora de bona vo-
luntat d’Unicef, va saber donar a
la seva audiència una cosa que ella
va trobar a faltar des de petita:
afecte.Mare de dos fills, Sean i Lu-
ca, musa de Givenchy en la moda,
de Stanley Donen o Blake
Edwards a la pantalla... però rebut-
jada per Albert Finney i Ben
Gazzara, l’actriu que va morir als
63 anys va dir en una ocasió: “He
tingutmomentsmolt difícils. Però
els he superat i sempre he trobat
una recompensa al final”. / Efe


