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El teatre musical 
demana ajuda al cine

E
ls pròxims dies podrem 
veure dues pel·lícules que 
prometen, adaptacions to-
tes dues de dos textos tea-

trals molt bons: Agost (que el Teatre 
Nacional de Catalunya va progra-
mar el 2010)  i Venus in Fur (que es va 
veure al Teatre Goya fa només sis 
mesos). Des que el cine va fer els 
seus primers passos i, sobretot, des 
que va aprendre a parlar (Garbo tal-
ks!), va mantenir sempre molt bona 
relació amb el teatre, ja sigui adap-
tant directament els seus textos 
(gairebé tot el bon teatre i sobretot 
el bon teatre americà ha estat por-
tat al cine: Tennessee Williams, 
O’Neill, Miller, etcètera) o bé inspi-
rant-se en els seus ambients i perso-
natges (penso en Tot sobre Eva, Cómi-
cos, Opening Night). Menys transitat 

és el camí contrari. Molt rares vega-
des el teatre gira els seus ulls al cine 
per reprendre els seus guions i fer-
los carn d’escenari. Celebration, Todo 
sobre mi madre, Solas, alguna cosa de 
Bergman i altres, són més excepci-
ons que la regla. 

 Parlo, d’entrada, del que conve-
nim a anomenar «teatre de text». 
Una altra cosa és en el terreny del 
teatre musical, on la tendència 
ha canviat radicalment els últims 
anys. Repasso les pròximes estre-
nes de Broadway (en un Nova York 
fet un terròs de gel a aquestes ho-
res) i hi trobo tres títols clau del mi-
llor cine, Els ponts de Madison County, 
Rocky i Bales sobre Broadway, tots tres 
reconvertits en musicals cridats a 
ser màquines de diners. Ho van fer 
també amb Bonny and Clyde  i Allò que 
el vent s’endugué. Vull pensar que tots 
han estat escollits per l’interès de la 
història tant o més que per la seva 
capacitat d’inspirar músics i coreò-
grafs, però m’inclino a malpensar 
que la carta més important és el tí-
tol en si mateix. I això és el que em 
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‘Els ponts de 
Madison’ i ‘Rocky’ 
estan entre les 
estrenes de Broadway

sembla alarmant: el teatre musical, 
en un moment d’enorme crisi crea-
dora, recorre a títols més que a con-
tinguts, com a reclam infal·lible. 
 El mateix passa a Londres. Allà 
s’acaba d’estrenar el musical Ame-
rican Psycho fiant més en el record 
de la pel·lícula que en el text de Bret 
Easton Elis. I contra tot pronòs-
tic, la versió musical de la mítica 
D’aquí a l’eternitat provoca llargues 
cues per aconseguir entrades. Dos 
musicals d’èxit més, The Bodyguard 
(més d’un any en cartell) i The com-
mitments, també són d’origen cine-
matogràfic.  
 El fenomen va en augment i és 
la tònica dominant. ¿Quan es farà 
aquí la versió musical de Lo imposi-
ble o Torrente? ¿I per què no Mar aden-
tro, el musical? Donem-li temps. H
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El MNAC, La 
Caixa i la Fira  
avancen amb 
‘L’esplanada 
dels museus’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Nou mesos després de firmar 
l’acord per posar en marxa L’espla-
nada dels museus, ahir es va materi-
alitzar el segon pas: La Caixa, Fira 
de Barcelona i el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) van 
constituir l’Associació Montjuïc, 
Muntanya dels Museus, l’entitat 
jurídica que permet iniciar la re-
ordenació urbanística al voltant 
de la Font Màgica. La idea és con-
vertir l’espai en un pol cultural de 
la ciutat –a l’estil de l’illa dels mu-
seus a Berlín o al barri dels mu-
seus a Viena– amb tres eixos de-
finits: MNAC, CaixaForum i el Pa-
velló Mies van der Rohe, als quals 
en una fase posterior es podrien 
sumar altres centres de la zona. 
Amb la constitució de la nova en-
titat, les tres institucions podran 
afrontar com una unitat la minu-
ta de Josep Lluís Mateo, l’arqui-
tecte encarregat del projecte ur-
banístic, i la tramitació del pla es-
mentat a l’Ajuntament, un altre 
dels actors implicats en l’acord 
juntament amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 La participació de Fira de  
Barcelona ve donada per la cessió 
per part de la institució dels pave-
llons d’Alfons XIII i Victòria Eugè-
nia per a fins museístics. El seu ús  
–futurs museus d’arquitectura i 
de fotografia, ampliació del MNAC 
o continent de la col·lecció la baro-
nessa Carmen Thyssen– dependrà 
dels acords a què arribin totes les 
parts implicades. Aquests acords, 
així com els canvis urbanístics ne-
cessaris i les possibles compensa-
cions a la Fira per la pèrdua d’es-
pai, encara no tenen un calenda-
ri definit ni tampoc un programa 
marcat. H 
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‘Los últimos 
días’, favorita 
als Gaudí
3La pel·lícula dels germans 
Pastor acumula 11 nominacions
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U
n total d’11 nominacions 
converteixen en favorita 
als premis Gaudí la pel-
lícula més recent d’Àlex i 

David Pastor, Los últimos días. Entre 
les candidatures a les quals opta, i 
que ahir va fer públiques l’Acadè-
mia del Cinema Català, figuren les 
de millor pel·lícula en llengua no ca-
talana, millor director, millor guió, 
millor direcció artística, millor foto-
grafia, vestuari, així com so i efectes 
digitals/especials. Amb vuit nomi-
nacions cada una la segueixen els 
films Tots volem el millor per a ella i Fill 
de Caín; amb sis, Grand Piano; amb 
cinc, La plaga i La por, i amb quatre, 
Història de la meva mort.
 L’entrega dels premis tindrà lloc 
el 2 de febrer al Barcelona Teatre Mu-
sical (BTM), en una gala presentada 
per Àngel Llàcer, i en què el guardó 
honorífic ja se sap que recaurà en Ju-
lieta Serrano.

UNA VISIÓ APOCALÍPTICA / Los últimos días 
és un film de ciència-ficció que mos-
tra una Barcelona apocalíptica, re-
sultat d’una estranya epidèmia de 
pànic irracional de la població a sor-
tir a l’exterior per evitar una mort se-
gura. Competeixen també al Gaudí 
a la millor pel·lícula en llengua no 
catalana els següents títols: El cuerpo, 
d’Oriol Paulo, El muerto y ser feliz, de 
Javier Rebollo, i  Grand Piano , 

d’Eugenio Mira. I els germans Pastor 
s’enfronten en la categoria de millor 
director amb Neus Ballús (La plaga), 
Mar Coll (Tots volem el millor per a ella) 
i Jordi Cadena (La por).

‘BARCELONA, NIT D’ESTIU’ / En llengua 
catalana, opten a l’estatueta a la mi-
llor cinta: Barcelona, nit d’estiu, de Da-
ni de la Orden, Fill de Caín, de Jesús 
Monllaó, La plaga i Tots volem el millor 
per a ella. Els nominats al millor actor 
protagonista són Javier Cámara per 
Ayer no termina nunca; Eduard Fer-
nández per Todas las mujeres; José Sa-
cristán per El muerto y ser feliz; i David 
Solans per Fill de Caín. I com a millor 
actriu protagonista es postulen No-
ra Navas (Tots volem el millor per a ella); 
Candela Peña (Ayer no termina nunca); 
Vicky Peña (Un berenar a Ginebra) i 
Ingrid Rubio (La estrella).
 La presidenta de l’Acadèmia, 
Isona Pasola, va explicar que en 
aquesta sisena edició «s’han produ-
ït més o menys el mateix nombre de 
pel·lícules, però a uns nivells pres-
supostaris molt per sota dels estàn-
dards europeus». Va subratllar l’aug-
ment notable, gairebé el doble, de 
documentals inscrits. I va parlar de 
l’absència de cintes d’animació. Als 
Gaudí 2014 hi estan nominats 35 
films, que aspiren a aconseguir algu-
na de les 21 estatuetes, que es repar-
tiran després de les votacions dels 
369 membres de l’Acadèmia del Ci-
nema Català. H

PREMIS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

LOS ÚLTIMOS DÍAS Després de debutar amb ‘Infectados’, els germans 
Pastor tornen amb un altre ‘thriller’ fantàstic, que encapçala els Gaudí 2014.

TOTS VOLEM EL MILLOR PER A ELLA La cinta de Mar Coll opta a vuit 
nominacions, i Nora Navas (a la foto), al premi de millor actriu.

FILL DE CAÍN David Solans és el director d’aquest ‘thriller’ psicològic
inspirat en el ‘best-seller’ ‘Querido Caín’, d’Ignacio García-Valiño.


