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‘Profesor Lazhar’ conquista 
el públic espanyol en 12 dies
3100.000 espectadors avalen l’èxit de l’entranyable pel·lícula canadenca

OLGA PEREDA
MADRID

E
ls responsables de la distri-
buïdora A Contracorriente 
van comprar Profesor Lazhar 
després de veure-la al Fes-

tival de Locarno de l’any passat. En 
aquell moment van pensar que la 
pel·lícula –petita i amb una impor-
tant càrrega intel·lectual– podria ar-
ribar a Espanya a 40.000 espectadors 
com a màxim. Doncs bé, superant 
tota expectativa i amb a penes 12 di-
es en cartell, la història de l’immi-
grant algerià que comença a treba-
llar com a professor en un col·legi de 
Mont-real ja ha estat vista per unes 
100.000 persones. Ocupant el setè 
lloc de la llista de les més vistes i trac-
tant-se d’igual a igual amb produc-
cions nord-americanes, el film cana-
denc ha aconseguit una taquilla tan 
important (700.000 euros) que Adol-
fo Blanco, conseller delegat d’A Con-
tracorriente, pronostica que arriba-
rà als 200.000 espectadors. Aquestes 
són les claus de l’èxit.

1Obtenir el suport 
dels mestres
Si A Contracorriente –distri-

buïdora amb seu a Barcelona– mima 
cada una de les seves pel·lícules, amb 
Profesor Lazhar hi ha posat el coll. A 
l’octubre, la van portar a la Setmana 
Internacional de Cine de Valladolid 
(Seminci), on va aconseguir fervoro-

sos aplaudiments de premsa i públic 
i el premi al millor guió. Els manuals 
de màrqueting i cinema sempre re-
comanen estrenar les pel·lícules poc 
després del seu pas pels festivals per 
aprofitar el ressò mediàtic. No obs-
tant, en aquest cas, els distribuïdors 
van optar per esperar-se per moure la 
pel·lícula entre la comunitat educa-
tiva. «En vam fer visionats especials 
amb professors i vam veure que la re-

acció era unànime. Ens vam adreçar 
també a mitjans de comunicació pe-
tits però especialitzats. La revista Co-
municación y Pedagogía, per exemple, 
ens va dedicar un extens reportatge 
amb portada inclosa. Els mestres ens 
van comentar que se sentien iden-
tificats amb el protagonista, espe-
cialment amb temes políticament 
incorrectes, com l’afecte als alum-
nes o les reprimendes justes», expli-

ca Blanco. Els professors –afegeix– 
s’han convertit en els primers de re-
comanar el film,  molt beneficiat pel 
boca orella. 

2Mimar el públic 
adult i cinèfil
Una vegada comprovada la 

unànime resposta positiva de tots 
els que havien vist Profesor Lazhar 

les claus del TRIOMF d’un PeTIT FIlM

abans del seu aterratge als cinemes, 
els responsables d’A Contracorrien-
te van decidir estrenar-la amb 90 cò-
pies, força més de les previstes ini-
cialment. I aquí resideix una altra 
de les claus de l’èxit: no només s’ha 
de mimar la data (i la manera) d’es-
trena. També el públic. Segons Blan-
co, l’èxit de Profesor Lazhar demostra 
que hi ha espectadors adults i cinè-
fils que busquen històries que parlin 
de temes seriosos però des de l’ama-
bilitat. «És una pel·lícula que et fa 
sentir bé. I això s’agraeix».

3El contagi 
d’‘Intocable’
A Profesor Lazhar li ha anat 

d’allò més bé el brutal èxit de l’Into-
cable, comèdia francesa que A con-
tracorriente va estrenar a Espanya 
el 9 de març i que ja ha recaptat gai-
rebé ¡15 milions d’euros! Divertida 
història que narra com un paraplè-
gic milionari recupera el plaer de 
viure de la mà del seu cuidador, In-
tocable ha afavorit Profesor Lazhar per-
què és un tipus de pel·lícula que re-
concilia molta gent amb el cinema i 
l’anima a anar més vegades a les sa-
les buscant aquest tipus d’històries 
a la gran pantalla, segons el respon-
sable de la distribuïdora. «Les dues 
pel·lícules s’han retroalimentat. El 
públic surt feliç dels cines», afegeix. 

4Una història 
humana excel·lent
Els tres punts anteriors no 

tindrien sentit si Profesor Lazhar  no 
fos una pel·lícula excel·lent. Ho és. 
Com va dir a EL PERIÓDICO el seu di-
rector, Philippe Falardeau, a la gent 
que va al cinema «no li interessen 
les idees o les tesis sinó els personat-
ges i la seva humanitat». I d’això Pro-
fesor Lazhar en sobreïx. El seu èxit, 
per cert, contrasta amb l’escassa ta-
quilla obtinguda per una altra pel-
lícula que aborda l’educació, Els nens 
salvatges. H  

33 Fotograma de la pel·lícula canadenca ‘Profesor Lazhar’, protagonitzada per un mestre i els seus alumnes.

Clàssics i política ficció 
en l’oferta d’El Canal
3 el centre d’arts escèniques de salt estrenarà seu al juliol

FERRAN COSCULLUELA 
SALT

El centre d’arts escèniques El Canal 
de Salt (Gironès) tanca la primera 
etapa de la seva història amb una 
programació eclèctica (i una mica 
més curta que la de l’any anterior), 
en què es barregen clàssics com Mac-
beth, un shakespeare en una versió di-
rigida per Àlex Rigola, amb propos-
tes de política ficció (o no) com Pà-
tria, de Jordi Casanovas, sobre un 
president de la Generalitat que as-
sumeix la responsabilitat de portar 
Catalunya a la independència. Les 

dues obres s’estrenaran a l’octubre 
en el marc del festival Temporada 
Alta.
 En la resta de la programació, 
composta per 11 espectacles, tam-
bé destaquen L’estranger, d’Albert Ca-
mus, i que s’estrenarà el febrer de 
l’any que ve a Salt sota la direcció de 
Carles Alfaro, i Bingo, obra escrita i 
dirigida per Àlex Rigola (director re-
sident d’El Canal), en què diversos 
«personatges ibèrics» s’evadeixen de 
la vida quotidiana entre la lletania 
de les boles cantades i els temes tra-
dicionals de la cançó melòdica espa-

nyola dels anys 50, 60 i 70.
 La companyia Perehosta (amb la 
col·laboració del cineasta Isaki Lacu-
esta) presentarà Pàjaru, dirigida per 
Manel Trias, que també s’estrenarà 
al Temporada Alta. Es tracta d’una 
obra en clau d’humor que ironitza 
sobre uns personatges en què tot-
hom es veu reflectit. El director ar-
tístic d’El Canal, Salvador Sunyer, va 
explicar que nou de les 11 obres ar-
ribaran a teatres catalans, espanyols 
i internacionals, entre ells el Teatre 
Nacional de Catalunya (Macbeth), el 
Mercat de les Flors i el Teatre Lliure 
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(Pàtria i L’estranger). Sunyer també va 
destacar que aquesta programació 
posa fi als cinc primers anys de vida 
d’El Canal, i que ara s’obre una etapa 
en què les institucions implicades 
(Generalitat, Diputació de Girona i 
ajuntaments de Salt i Girona) han 
de dotar de «personalitat jurídica» 

aquest centre mitjançant la consti-
tució d’un consorci.
 Després de mesos d’obres, al juli-
ol s’estrenarà la seu d’El Canal, situa-
da al costat de l’antiga fàbrica Coma 
Cros de Salt, i que serà un «laborato-
ri de creació» amb l’objectiu d’acon-
seguir «nous públics». H

33 Salvador Sunyer, director d’El Canal, a la passada gala dels Max.
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