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‘Mongolia’ porta 
l’humor de la 
revista al teatre
3Darío Andanti i Diego Galán treuen 
suc de l’actualitat a la Sala Acuarela

M. C.
BARCELONA

Els humoristes de la revista Mongo-
lia recalen avui a Barcelona, a la Sala 
Acuarela, per oferir dues sessions de 
Mongolia. El musical, un xou que pro-
met treure suc de tots els temes can-
dents a hores d’ara. L’abdicació del 
rei, la corrupció i la censura, entre al-
tres, seran repassats per Darío Adan-
ti i Edu Galán, artífexs de Mongolia, 
en directe. «Bàsicament en l’especta-
cle ens dediquem a explicar fent mol-
ta broma el que ha passat a Espanya 
tant a nivell social, com polític i reli-
giós», avança Galán. «L’humor ensor-
ra tot el que és rígid i la casa reial, tot i 
que pretén mantenir-se ferma s’està 
ensorrant», comenta respecte al que 
serà el tema estrella del xou. «El nos-
tre objectiu és divertir-nos. La correc-
ció política és cada vegada més in-
sofrible. Nosaltres optem per dir les 
coses d’una manera grollera i agres-
siva. I si algú es molesta amb la nos-
tra falta de correcció que pensi que el 

mal gust no està en el que diem sinó 
en les coses que passen».

MOLT PICADET / Vídeos, petits esquet-
xos, diferents números en vers i titu-
lars de la revista formen part del còc-
tel, que fa partir de riure els especta-
dors. «Tot se serveix molt picadet i 
molt fresquet», explica Galán. Mari-
ano, el president enganyat; Alfredo, 
el manetes de l’oposició, Ángela, la 
bruixa dolenta del nord, són alguns 
dels personatges que apareixen al 
xou. La seva aventura escènica va co-
mençar a la Sala Mirador de Madrid. 
«La reacció del públic va ser real-
ment molt bona. Allò ens va ani-
mar», admet. Tot i que no coneix al-
tres humoristes del paper que hagin 
fet el salt a l’escena, reconeix que 
compatibilitzar els seus treballs a la 
redacció amb les taules és difícil. Tot 
i així, aquest estiu els esperen actua-
cions a Mallorca, Astúries i Santan-
der i esperen ampliar el seu calenda-
ri si el públic respon. H

MUSICAL A bArCeLonA

QUART FILM D’UNA REALITZADORA COMPROMESA

La realitzadora francesa Lorrai-
ne Lévy estrena a Espanya El hijo 
del otro. El film, rodat amb un pe-
tit pressupost, retrata la tensió a 
Israel entre jueus i palestins a par-
tir de la història de dues famíli-
es, una de jueva i una altra de mu-
sulmana de Cisjordània, que han 
d’afrontar una terrible sorpresa: 
els seus fills de 18 anys no són en 
realitat els seus descendents biolò-
gics. A l’hospital on van néixer van 
confondre els nadons i aquell er-
ror despertarà seriosos problemes 
d’identitat no només en els nois si-
nó també en la seva família i el seu 
entorn. «Mai em vaig plantejar fer 
un drama, ni una pel·lícula partidis-
ta ni tampoc sobre la guerra entre 
israelians i palestins, sinó explicar 
una història que fes reflexionar so-
bre què ens converteix en el que 
som», afirma la directora. «Tenia 

molt clares les trampes a les quals 
m’hauria d’enfrontar», afegeix la ci-
neasta i guionista en referència als 
clixés que ha intentat evitar costés 
el que costés.
 Ella procedeix d’una família fran-
cesa i és filla de pare jueu. «Jo sóc ju-
eva, però atea», aclareix Lévy –ger-
mana de l’escriptor Marc Lévy–, els 
avis paterns de la qual van morir al 
camp de concentració d’Auschwitz. 
El seu pare, que als 16 anys va llui-
tar a França amb la Resistència, li ha 
transmès el gust per la llibertat. «Al 
film no jutjo en cap moment, la meva 
càmera no es posa al costat de nin-
gú, no és en absolut partidista», diu. 
El hijo del otro, el seu quart treball ci-
nematogràfic, parla de la identitat 
però també del destí, un tema que 
ja apareixia a la seva primera pel-
lícula. «Mostro que podem ser una 
altra cosa en la vida més enllà del 
que ens marca el destí», opina la rea-
litzadora. «No és que m’interessi fer 
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El meu nadó és el teu
Lorraine Lévy furga en l’ADN a la pel·lícula ‘El hijo del otro’ H La directora fabula amb un 
intercanvi de nens entre dues famílies, una d’àrab i una altra d’israeliana, per abordar la identitat

33 Cineasta francesa 8Lorraine Lévy, que es declara jueva i atea.
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una reflexió intel·lectual. La lliber-
tat individual és un tema profun-
dament humà», diu Lévy que, com 
a cineasta, s’identifica amb Frank 
Capra. «Com ell, crec que el cine ha 
de parlar de gent a la gent».

Conflicte universal

El hijo del otro planteja un conflicte 
universal a partir dels sentiments 
als quals han de fer front les du-
es famílies. Podria traslladar-se a 
altres latituds i cultures on hi ha 
una guerra fratricida, sosté la re-
alitzadora. «La història transcorre 
a Israel perquè és un lloc que co-
nec però podria desencadenar-se 
a qualsevol lloc», destaca. 
 Ella es va submergir en la tensió 
entre israelians i palestins abans 
de rodar. Va passar quatre mesos 
sobre el terreny i va filmar durant 
un total de 33 dies. «Abans de ro-
dar vaig escoltar els dos bàndols. 
Cada un tenia les seves raons pe-
rò tots parlaven de patiment», des-
taca. Comptar amb un equip de ro-
datge mixt, amb un director de càs-
ting jueu i un altre de musulmà, 
per exemple, va ser clau per por-
tar el film a bon port: «En l’equip es 
parlava en quatre idiomes –hebreu, 
àrab, francès i anglès– i em vaig en-
carregar que tots tinguessin una 
còpia del guió». H 


