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Uns actors  
molt poc ‘jasp’
3Llàtzer Garcia firma l’autoparòdica 
obra ‘Ens hauríem d’haver quedat a casa’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Era un encàrrec del festival Tem-
porada Alta per a la seva edició del 
2010. Llàtzer Garcia (Girona, 1981) a 
penes va tenir tres mesos per escriu-
re el text i assajar amb la seva compa-
nyia Arcàdia. Malgrat que la idea ja 
li rondava pel cap. ¿Per què no recor-
dar els vells temps en què el cafè-tea-
tre Llantiol era cada dilluns un esce-
nari de proves amb públic per a nous 
projectes? Un escenari, per cert, bas-
tant caòtic i desastrós. D’aquelles vi-

vències s’empapa Ens hauríem d’ha-
ver quedat a casa, una comèdia produ-
ïda a la sala La Planeta de Girona que 
avui arriba a la Muntaner sobre una 
jove companyia teatral que vol fer 
el salt professional, tot i estar aboca-
da al fracàs. Són un desastre i estan 
lluny de respondre a l’etiqueta del 
jasp, el jove de sobres preparat.
 Garcia no amaga un referent cla-
ríssim: Pel davant i pel darrera. «Però 
aquí la companyia és més cutre, per-
què un actor treballa en un McDo-
nald’s, un altre fa de peix a l’Aquà-

COMÈDIA A LA SALA MUNTANER

rium...». En aquesta comèdia sobre 
el teatre dins del teatre també hi ha 
referències a les de Billy Wilder, a 
Bales sobre Broadway de Woody Allen 
i fins i tot un homenatge a musicals 
com Cantant sota la pluja.

 Al marge dels seus desajustos, 
aquesta jove companyia coincideix 
en els seus preparatius amb el mo-
nologuista que els segueix en aquest 
escenari de proves. Cosa que passa, 
en realitat, a la mateixa Muntaner, 

on el segon horari està ocupat per 
intèrprets del gènere. «És una situa-
ció que ens fa molta gràcia», subrat-
lla García, que lidera una formació 
que té Marta Aran, Laura López, Gui-
llem Motos, David Ortega i Mima Ri-
era com a intèrprets.

RECERCA D’ANÈCDOTES / L’equip es va 
nodrir de les seves pròpies experi-
ències i de les de col·legues més vete-
rans per construir aquesta comèdia 
de títol tan inequívoc. «Buscàvem 
anècdotes de la seva carrera amb 
gent de generacions diferents», ex-
plica Mima Riera. Aquestes anècdo-
tes donen peu a una comèdia amb 
sarcasme, amb un punt d’amargu-
ra, però sempre amb l’humor a l’ho-
ritzó i l’autoparòdia com a senya 
d’identitat.
 Ens hauríem d’haver quedat a casa 
arriba a la Muntaner després d’ha-
ver fet 10 funcions a la sala La Plane-
ta, en dues etapes, i en què segons el 
responsable de la veterana sala de 
Girona, Pere Puig, ha afilat la seva 
«poètica del fracàs» d’acord amb la 
realitat social d’aquests temps tan 
amargs. H

33 Una imatge d’‘Ens hauríem d’haver quedat a casa’.

                        

El gran cine se cita a Cannes
3‘Moonrise Kingdom’, dirigida per Wes Anderson, obre avui el festival

NANDO SALVÀ
CANNES

Un bon nombre de 
les candidates al tí-
tol de millor pel-

lícula de 2011, com The artist, El árbol 
de la vida i Drive van començar la seva 
vida comercial competint l’any pas-
sat al Festival de Cannes. I és que el 
certamen, que aquesta nit inaugura 
la seva 65a edicióamb la projecció de 
Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, 
és el lloc on el món del cine es pren 
la temperatura cada any. Per tant, 
¿com es pot interpretar l’absència 
total de dones directores en la com-
petició d’aquest any?
 Difícil resposta. En qualsevol 
cas, no hi ha dubte que, des de ja fa 
temps, Cannes és menys una plata-
forma de llançament per a nous des-
cobriments que un panteó on crea-
dors de prestigi hi van a treure pit. 
El cartell d’aquest any és certament 
imponent, una rutilant constel·lació 
d’estrelles del cine d’autor, però difí-
cilment es pot considerar una selec-
ció arriscada. 
 Sense anar més lluny, quatre dels 
directors a concurs ja van guanyar 
la Palma d’Or en el passat: Michael 
Haneke, que la va obtenir el 2009 
amb La cinta blanca, presenta Amour; 
l’iranià Abbas Kiarostami, vencedor 
el 1997 amb El sabor de las cerezas, se 
n’ha anat al Japó a rodar Like someo-
ne in love; Ken Loach, que competeix 
per onzena vegada –El viento que agi-
ta la cebada (2006) li va proporcionar 
el premi gros–, presenta la comèdia 
social The angels’ share; i el romanès 
Christian Mungiu, que el 2007 va ar-
ribar i moldre amb 4 meses, 3 semanas 

y dos días, explica a Beyond the hills la 
història d’un exorcisme. 
 Això no és tot. Gairebé tots els di-
rectors concursants tenen un llarg 
historial i una relació prèvia amb el 
festival. David Cronenberg presen-
ta Cosmopolis, adaptació de la novel-
la homònima de Don DeLillo en què 
apareix un Robert Pattinson d’aura 
vampírica. ¿És un missatge? No sola-
ment ell farà que la intel·liguèntsia 
cinèfila i les hordes adolescents con-
vergeixin a la mateixa alfombra ver-
mella: la seva nòvia Kristen Stewart, 
àlies Bella Swann, protagonitza On 
the road, la versió que Walter Salles 
ha fet de la cèlebre novel·la de Jack 
Kerouac. Entre l’armada francesa cal 
destacar el venerable Alain Resnais, 
que concursa al festival per sisena 
vegada amb Vous n’avez encore rien vu, 
sobre un grup d’actors reunits a ca-
sa d’un dramaturg mort mentre es-
perava la lectura del seu testament. 
I, a Rust and bone Jacques Audiard –Un 
profeta (2009)–, converteix Marion 
Cotillard en l’empleada d’un aquari 
que perd les cames per l’ataca d’una 
orca.

DE HOLLYWOOD I DE GÈNERE / També és 
destacable la forta presència de pel-
lícules nord-americanes –set, ni més 
ni menys– i, en concret, de cine de 
gènere. Probablement a rebuf de 
l’èxit de Drive l’any passat arriben Ki-
lling them softly, la nova col·laboració 
de Brad Pitt amb el director Andrew 
Dominik –L’assassinat de Jesse James 
comès pel covard Robert Ford(2007)–; 
Lawless, barreja de cine de gàngsters 
i western a càrrec de John Hillcoat 
(La carretera, 2010); The paperboy, thri-
ller periodístic protagonitzat per 
Matthew McConaughey i Zac Efron; 
i Mud, retrat d’un pròfug a càrrec de 
Jeff Nichols (Take shelter) que també 
encarna McConaughey. Si algú ens 
hagués dit fa cinc anys que aquest 
actor tindria dues pel·lícules a com-
petició a Cannes, ens hauríem fet un 
fart de riure. H

INAUGURACIÓ DEL CERTAMEN DE LA COSTA BLAVA

perles de la competició

KILLING THEM SOFTLY DIRECTOR Andrew 
Dominik. SINOPSI Tres criminals atraquen una partida 
de pòquer de la màfia. Jackie Cogan ha de matar-los.
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ON THE ROAD DIRECTOR Walter Salles. SINOPSI: 
Sal Paradise i el seu amic Dean Moriarty viatgen per 
carretera i es resisteixen estoïcament a posar seny.

EL PERIÓDICO

COSMOPOLIS DIRECTOR David Cronenberg .  
SINOPSI Un milionari broker de Wall Street protagonit-
za un estrany viatge per Manhattan en limusina.

EL PERIÓDICO

AMOUR DIRECTOR Michael Haneke. SINOPSI 
L’amor que ha unit durant anys dos vells, George i An-
ne, serà posat a prova per la fatalitat. 
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