
E stranya carrera la del cineasta 
nord-americà William Fried-
kin (Chicago, 1935). Als anys 

70 ningú s’atrevia a portar-li la con-
trària, gràcies a pel·lícules com The 
french connection i L’exorcista. Es va en-
dur un Oscar per cada una. I fins i tot 
es va casar amb Jeanne Moreau (en-
cara que, basant-me en la meva expe-
riència com a entrevistador, això és 
una cosa que no li desitjo a ningú). 
Va prosseguir la seva carrera als 80 
amb pel·lícules com A la cacera i Viure 
i morir a Los Angeles, que no estaven 
gens malament. Va tocar fons als 90 
amb Jade, encara que es pot dir en de-
fensa seva que l’espantós guió de 

¡Tan gran que 
havies estat!
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Joe Eszterhas no hi havia qui el sal-
vés. Des d’aleshores, sembla haver-se 
convertit en una espècie d’empestat  
amb qui els grans estudis no volen 
tractar-hi.
 Afortunadament per a ell, William 
Friedkin ha aconseguit a una edat 
provecta un soci brillant, el drama-
turg Tracy Letts (Tulsa, 1965), que és 
qui ha escrit les seves dues últimes 
pel·lícules a partir de dues peces prò-
pies. La seva segona col·laboració, Ki-
ller Joe –la primera va ser Bug, prota-
gonitzada per Ashley Judd–, acaba 
d’aparèixer en vídeo entre nosaltres 
i és excel·lent, però em temo que serà 
tan ignorada als nostres videoclubs 

com ho ha estat a les sales de cine 
dels Estats Units.
  S’entén, perquè fa anys que l’art 
i assaig no li importa un rave a nin-
gú i perquè la insistència del senyor 
Letts a fixar-se en els aspectes més 
desagradables de la psique dels seus 
compatriotes –l’home és com Sam 
Shepard o el primer David Mamet, 
però més bèstia– resulta verinosa 
per a la taquilla de qualsevol país. 

Pel seu compte li va molt bé, com 
ho demostra el Pulitzer que va re-
bre per August: Osage County, que aquí 
es va poder veure al TNC, però quan 
s’ajunta amb Friedkin el públic l’ig-
nora.
 És una llàstima, perquè Bug i, so-
bretot, Killer Joe valen molt la pena. 
En aquesta tot gira al voltant d’un 
pare i un fill, difícil dir qui és més 
animal, que decideixen assassinar la 
seva dona i mare i, per a això, recor-
ren a un poli que en les seves estones 
lliures es carrega gent a uns preus ra-
onables. El retrat despietat d’una so-
cietat a partir d’aquesta anècdota és 
per treure’s el barret. H

William Friedkin  
s’ha convertit en una 
espècie d’empestat 
per a les ‘majors’
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33Marta Carrasco, dissabte passat als exteriors del Mercat de les Flors.

ALBERT BERTRAN

«Estar nominat 
significa que la 
gent pensa en tu; 
això cal valorar-ho», 
diu la coreògrafa

Agraeix que l’hagin nominat en 
tres categories –espectacle de dan-
sa, coreografia i intèrpret femeni-
na de dansa–, però Marta Carrasco 
no entén que No sé si... hagi estat tan 
votat quan és un muntatge de pe-
tit format que ni tan sols s’ha vist 
a Madrid. «No sé qui em deu ha-
ver votat. Tampoc he entès mai el 
procés que se segueix, però estar 
nominat significa, almenys, que la 
gent pensa en tu i això cal valorar-
ho. Si després t’emportes la poma 
o no, és el menys important», diu 
l’atrevida ballarina i coreògrafa ca-

talana. Habitual als Max, un premi 
que ja ha guanyat tres vegades per 
Aiguardent (2003) i Ga-gà (2006), tor-
narà a ser una de les protagonistes 
en la gala d’aquesta nit a les Naves 
del Teatro Español d’El Matadero-
Madrid.
 Al llarg dels seus 20 anys de car-
rera ha fet el que li ha donat la gana, 
sense por d’experimentar. A Alber-
to Velasco, amb qui va formar l’im-
pactant duo de No sé si..., el va conèi-
xer perquè era alumne seu en un ta-
ller. «Estava al fons i tenia un terrible 
complex perquè pesava 120 quilos». 
Carrasco, a qui sempre li han fasci-
nat les imperfeccions de les perso-
nes o del sistema, va capgirar tots 
aquests complexos. «El vaig convèn-
cer que la seva força estava en la se-
va carn i li vaig fer un vestit a mida», 
recorda la coreògrafa.

Problemes amb els ultres

Abans de No sé si... el va posar a prova 
en el rabiós Dies Irae, una dura crítica 
a la hipocresia de l’Església que la va 
enfrontar al seu pare –«va estar una 
setmana sense parlar-me»– i que 
la va deixar en la ruïna pel cost del 
muntatge. «Comptava amb una dot-
zena d’intèrprets, alguns a Madrid, 
d’altres a Barcelona; era complicat 
de moure», explica. «Va tenir bones 
crítiques però a l’Espanya profun-
da la gent se n’anava del teatre». A 
Madrid, per exemple, algú es va aixe-
car i va cridar «¡viva España; esto es 
una mierda!», recorda. «Després em 
van explicar que un grup ultra volia 
posar una bomba. Ens en vam esca-
par perquè només vam estar quatre 
dies al Teatro de La Abadía». 
 No sé si... va ser fruit de les ganes 
de viure que van sorgir en ella per 
enfrontar-se a la mort del seu pare. 
«M’agrada fer el que em surt de les 
tripes. Pot ser que el meu treball si-
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A la recerca 
del triplet
Marta Carrasco torna a ser protagonista als 
Max amb tres candidatures per ‘No sé si...’

gui poc convencional per a alguns 
però a mi tot el que faig em sembla 
raonable».
 Una de les seves últimes peces, ti-
tulada Francament, és un al·legat de 
només 10 minuts de durada sobre 
la seva postura davant l’asfíxia del 
país. «És molt fort això que passa. 
No podia quedar-me callada», diu 

l’artista, que ara prepara Bijoux en 
el seu retrobament amb Ramon 
Oller. «Reunirà un seguit de peces 
curtes, amb coses que ens unei-
xen. Han passat 20 anys des que va 
ballar Metros però en la part artís-
tica i en l’amistat seguim igual». En 
el seu cas és, no cal dir-ho, una acti-
tud irrenunciable. H

J Poques vegades els Max han 
girat l’esquena a muntatges 
catalans com aquest any, que té 
en el director Miguel del Arco 
(Juicio a una zorra i De ratones y 
hombres) el gran protagonista. 
S’ha de buscar entre les 
candidatures per trobar, a part 
de Marta Carrasco, Guillem Clua 
(La piel en llamas) en millor 
autoria teatral en castellà i  
Andrés Herrera (Res no tornarà a 
ser com abans, que també va 
tenir versió castellana) com a 
candidat a actor de repartiment. 

J El compositor Albert Guinovart 
(La vampira del Raval), Sé d’un 
lloc (Iván Morales, espectacle 
revelació), Pep Bou (Clinc!, 
muntatge infantil) i la il·lustre 
Asunción Balaguer (Follies, 
actriu de repartiment) seran uns 
altres noms catalans de la gala.
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