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Primera fila    icult
El Teatre Romea alça el teló

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«q
uin dia de gossos 
q u e  p o r t e n 
aquests», deu pen-
sar Caruso de les 

aventures de la parentela d’Un aire 
de família. Ell apareix, en l’escala 
dels afectes, com el personatge més 
estimat, segons van deixar disposat 
els autors, Agnès Jaoui i Jean-Pierre 
Bacri, d’aquesta comèdia dramàti-
ca que sota la direcció de Pau Durà 
apuja el dia 7 el teló del Teatre Ro-
mea. No hi ha hagut manera de tro-
bar un intèrpret viu amb garanties 
per ficar-se en el cos postrat del po-
bre Caruso. Però allà estarà, encara 

que inert, pre-
sent en tots els 
esdeveniments 
de la vetllada. És 
un gos paralític, 
un trist testimo-
ni dels rancors i 
retrets que sor-
tiran a la llum 
en una reunió 
familiar. Algun 
lladruc cau.
  També bor-
den, escopint 
les seves misè-
ries, la resta de 
personatges . 
Es troben, com 

tots els divendres, a l’atrotinat bar 
que regenta Quim –l’actor Francesc 
Orella–, el fill gran. L’«idiota» de la 
família, segons la seva pròpia i rei-
terada definició. Al pol oposat hi ha 
el seu germà Jordi, l’executiu tri-
omfador –Ramon Madaula– i pre-
dilecte d’una mare viuda i manai-
re –Maife Gil–. Un tipus necessitat 
d’afalac i aprovació constant dels 

una nit de
gossos

altres. És l’aniversari de la seva do-
na, Elisenda –Àgata Roca– i toca ce-
lebració. Els conflictes, nous i vells, 
els aigualiran la festa. La traca co-
mença amb la dona de Quim, que 
a l’altre costat del telèfon li clava 
cop de porta; se’n va de casa per re-
flexionar sobre el seu matrimoni. I 
acaba amb Bet, la filla petita –Cris-
tina Genebat–, que acabarà vomi-
tant la barrejadissa emocional que 
la paralitza. Allà hi haurà el cam-
brer Tomàs –Jacob Torres– per reco-
llir les escopinades i neures de tots. 
 
DEBUT EN LA DIRECCIÓ TEATRAL / Des-
prés de dirigir uns quants curts i la 
telemovie Tocant el mar, l’actor Pau 
Durà assumeix la seva primera di-
recció escènica. Va ser ell qui va des-
cobrir l’obra del tàndem francès 
després de veure la pel·lícula que el 
1996 va dirigir Cédric Klapish. «Ja-
oui i Bacri tenen una escriptura 
molt realista, molt natural, i per ai-
xò han acabat fent cine», sosté. Fa 
una dècada va animar els seus com-
panys de la sèrie Siete vidas –Javier 
Cámara, Blanca Portillo i Gonzalo 
de Castro– a adaptar-la, i es va enfi-
lar amb ells a l’escenari en la versió 
castellana Como en las mejores fami-
lias. Un èxit. A ell li va tocar, això sí, 
passar el pal de fregar. Era en 
Tomàs. 
 Ara és el que ordena i mana, enca-
ra que amb discreció, assegura. «In-
tento no molestar gaire, que la di-
recció es noti molt poc. Tinc uns ac-
tors meravellosos i l’únic que he de 
fer és ajudar-los que creixin els per-
sonatges». Ha intentat, i aquí hi ha 
el repte més important de l’adapta-
ció, mantenir la «subtilesa de l’ori-
ginal; l’equilibri entre els conflictes 
i l’humor», per evitar que la munta-
nya russa d’emocions derivi en la 
comèdia descarada o en el drama. 
 
AIRE MEDITERRANI / És una peça apa-
rentment senzilla cuinada amb in-
gredients agredolços. Per a tots els 
gustos, com el títol de la meravello-
sa pel·lícula d’Agnès i Bacri. I també 
té un pòsit per a la reflexió, valora el 
director. «És una comèdia que en-
tristeix o un drama que fa riure». Hi 
ha així mateix alguna pinzellada 
txekhoviana, convé el director, que 
ha volgut subratllar el seu aire 
«molt mediterrani» traslladant els 
personatges a un poble de la costa 

Pau Durà dirigeix l’adaptació 
al català de la comèdia dramàtica 
d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri

Ramon Madaula, Francesc Orella 
i Maife Gil treuen a la llum els draps 
bruts d’un clan a ‘Un aire de família’ 

33 L’actor Pau Durà 
debuta en la direcció 
teatral amb aquesta 
comèdia. 

catalana. «El català li va molt bé a 
aquesta obra escrita per dos france-
sos que semblen italians», argu-
menta. I italianes són algunes de les 
cançons (com Volare i Una lacrima sul 
viso) que alleugereixen la indigestió 
emocional a la parentela.  
 
ELS PERSONATGES / «M’agrada aques-
ta història perquè no hi ha herois. 
No hi ha bons i dolents. Tots són víc-
times, éssers comuns, molt pròxims 
i reprovables, però que jo defenso. 
Ens podem identificar fàcilment 
amb ells», apunta el director novell, 
que no dubta a considerar l’entitat 
familiar com una «llosa que portem 
a sobre però de la qual no podem 
prescindir». «No es tria però estem 
obligats a estimar-la. Aquesta duali-
tat amor-odi és l’epicentre de la fun-
ció», postil·la Durà, que com a actor 
està rodant a Madrid, juntament 
amb José Coronado, la sèrie policía-
ca El príncipe, de Tele 5. «L’acció 
transcorre a Ceuta i aborda el con-
flicte racial islàmic», anuncia.  
 
L’EXECUTIU / Madaula, acabat de sor-
tir de la pell de Santiago Rusiñol 
amb què va triomfar al juliol a La 
Villarroel, es llueix ara en el vestit 
dèspota d’un executiu d’èxit. Gasta 
unes maneres del dimoni. «L’obra 
retrata com els membres d’una fa-
mília acaben agafant un rol del qual 
no es poden escapar i es formen 
unes relacions viciades», comenta 
l’actor i coproductor. «Al final el vol-

Maife Gil, la mare, 
parla amb Francesc 
Orella, el fill gran, 
durant un assaig.

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

La parella de la 
brillant ‘Per a tots 
els gustos’

33 Els actors i escriptors Agnès 
Jaoui i Jean-Pierre Bacri, una de 
les parelles  artístiques més pres-
tigioses de França, van conquis-
tar les sales i van traspassar fron-
teres amb pel·lícules com On con-
naît la chanson i l’aclamada Per a 
tots els gustos (brillant debut de 
Jaoui en la direcció). Abans tam-
bé van triomfar en l’escena com a 
intèrprets i protagonistes de les 
seves pròpies obres (inspirades  
moltes vegades en el seu entorn) 
com Un aire de família (a la foto), 
estrenada el 1994 i premi Molière 
al millor text teatral. Dos anys més 
tard la van adaptar al cine i es van 
posar davant la càmera a les or-
dres de Cédric Klapisch. Va gua-
nyar tres premis César (un d’ells a 
la millor pel·lícula). 
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cà, amb tot el que els personatges 
s’aguantaven, entra en erupció».

L’IDIOTA / En el repartiment de rols, a 
Orella li ha tocat ficar-se a la pell de 
l’inútil de la família. «És un desgra-
ciadet amb problemes conjugals», 
explica l’actor, que defineix l’obra 
com una «comèdia de sentiments» 
no exempta d’una mica de «mala 
llet». «Reflecteix el patetisme en què 
poden caure els parents quan es di-
uen les coses, els surt malament i 
després intenten arreglar-ho. Són 
una mica maldestres». 

lla menor.   
 En la llista de friquis s’inclou una 
mare que no amaga la seva patètica 
preferència filial. «Li han sortit els 
tres fills molt diferents. Un és fan-
tàstic, l’altre li recorda el seu marit, 
a qui odiava, i la filla és una imma-
dura. Li agrada manar, controlar-
ho tot i s’enfada bastant», detalla 
Maife Gil de la matriarca. «També és 
una senyora independent, que fa la 
seva vida. Jo me la imagino ballant 
a l’Imperator», afegeix l’actriu. «La 
qüestió central és que no saben com 
arreglar els problemes».

LA FAMÍLIA 3 De dalt a baix, el ball d’Àgata Roca i Jacob Torres; Cristina 
Genebat i Orella, i Ramon Madaula amb la seva lesionada ‘mare’.

 Maldestre, submisa i graciosa és 
Elisenda, la típica dona objecte des-
tinada a complaure el marit. «Viu a 
la seva ombra, és fràgil i dependent, 
incapaç de trencar una relació en-
quistada», explica Roca. Genebat, 
per la seva part, defensa el seu per-
sonatge: una noia de trenta i tants 
a qui, en paraules de la mare, «se li 
acabarà covant l’arròs». «Per a mi és 
la que té més sentit comú i és capaç 
de prendre distància per adonar-se 
que tots els de la seva família són 
uns friquis», diu la intèrpret de la fi-

 En la batalla afectiva, convé amb 
el director: «Els gossos són els que 
tractem més bé en aquesta família», 
deixa anar Gil. Durà va més enllà en 
les intencions canines dels autors 
francesos: «Sembla que tenen una fi-
xació amb els gossos, els fan sortir en 
moltes de les seves pel·lícules. A Un 
aire de família el fet que Caruso sigui 
paralític és una metàfora del fet que 
els personatges no poden caminar. 
Són incapaços de moure’s i avan-
çar». Al públic li espera, doncs, una 
nit de gossos paralítics al Romea. H

«És una comèdia 
que entristeix o 
un drama que fa 
riure», explica el 
director, Pau Durà

«Els gossos 
són els que 
tractem més bé en 
aquesta família», 
diu Maite Gil

CARLOS MONTAÑÉS

J a m’he empassat les dues 
primeres entregues de Para-
íso, la colossal trilogia d’Ul-

rich Seidl sobre la desesperació fe-
menina contemporània, i no tri-
garé a veure la tercera. Li he agafat 
gust a recórrer els deu minuts 
que em separen dels cines Bo-
liche –tinc mitja hora fins als Ver-
di o el Renoir– i em fascina trobar 
una sala en què, un quart d’hora 
abans de la primera sessió, ja hi 
ha una petita cua. Evidentment, 
m’agradaria dir-los que hi ha una 
nova generació de devots del cine 
d’autor, però d’acord amb l’edat 
dels que ens hi congreguem, de-
dueixo que som els mateixos de 
sempre, els que fa trenta i tants 
anys esperàvem il·lusionats l’últi-
ma de Fassbinder, Wenders o 
Lynch: seran uns companys fan-
tàstics a la residència d’avis.
 Anar a les projeccions de les 
pel·lícules de Seidl té un punt 
conspiratiu i a un li permet fer-
se la il·lusió que el cine d’autor ha 
triomfat i ocupa un lloc molt dig-
ne en la societat. És com si tots els 

que trobàvem a faltar l’època en 
què semblava que el cine anava a 
algun lloc ens haguéssim posat 
d’acord per fer embalum a la Di-
agonal. Encara que també pot ser 
–¡una mica d’optimisme, home!– 
que el cineasta austríac hagi to-
cat una fibra sensible en aques-
ta particular audiència de la qual 
formem part els parroquians del 
Boliche.
 Encara que se l’acusi sovint de 
morbós i depriment, l’únic que fa 
Seidl és mostrar-nos certs aspec-
tes de la vida en què gairebé nin-
gú es vol fixar (Christopher Guest 
fa el mateix als Estats Units, en-
cara que des d’una perspectiva 
còmica) i donar veu a uns perso-
natges –la de cinquanta i tants 
a la recerca d’afecte, la beata de 
les verges i els crucifixos, l’ado-
lescent enviada a un campament 
per a obesos– amb qui ningú vol 
creuar-se. Les seves pel·lícules no 
tenen ni principi ni final, són pur 
nus, això que els francesos ano-
menen tranches de vie. Potser seria 
el moment de recuperar la seva 
obra magna Import/Export, la mi-
llor paràbola mai filmada sobre 
l’Europa de dues velocitats les 
meitats de la qual conviuen igno-
rant-se. H

Torna l’art 
i assaig

RAMÓN

De España

Potser és hora de 
recuperar ‘Import/
Export’, obra magna 
d’Ulrich Seidl

deesi


