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‘Big time’: el triomf vital 
de Perico Vidal

H
i ha un cine per veure i un 
cine per llegir. Com hi ha 
vides per ser viscudes i al·
tres per ser llegides. Hi ha 

vides de cine. Tan agitades, atzaroses 
i al límit, que semblen producte de 
ficció. Se sap, però, que la realitat 
sempre guanya.  Aquest és el motiu 
que, en ocasions, l’alternativa a una 
pel·lícula sigui obrir la finestra i treu·
re el cap a l’exterior. Res més. I veure 
passar: la vida, la gent, els dies. O 
obrir un llibre i imaginar: punts, co·
mes, verbs, adverbis i adjectius, re·
puntant una història que sent certa 
sembla de cine.  
 Acabada, fa uns dies, la lectura de  
Yo soy Espartaco, on Kirk Douglas em 
va ficar de cap i sense anestèsia en 
l’olla bullint d’un rodatge apassio·
nant, vaig sentir el desig de córrer 

a veure la pel·lícula. I la vaig veure 
amb ulls nous. Amb la mirada tenyi·
da dels colors del llibre. La vaig dis·
frutar el doble. Perquè ara llibre i pel·
lícula es complementen en un tot 
perfecte. 
 Aquesta setmana un nou llibre 

m’ha portat a bon portar les 24 hores 
del dia. No me’n podia desenganxar. 
Confesso que he llegit amb passió, 
per assaborir fins a l’última pàgina, 
als llocs més insòlits: dret, a la cuina, 
esperant el clic del microones; cami·
nant pel carrer en el trajecte d’assaig 
a assaig; al pati de butaques d’un te·
atre, durant el descans de la funció. 
Si Quevedo m’hagués vist, hauria es·
borrat el nas del sonet per escriure: 
«Érase un hombre a un libro pegado». 
 El llibre en qüestió és Big Time: la 
gran vida de Perico Vidal, de Marcos 
Ordóñez. La transcripció d’hores i 
hores de conversa amb un home fo·
namental del cine que es va rodar a 
Espanya dels 50 als 80 i, no obstant, 
un desconegut per al gran públic. 
Ordóñez fa justícia i ens l’acosta: vi·
vim amb ell, bevem amb ell, taral·
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fins a l’última pàgina, 
el nou llibre de
Marcos Ordóñez 

legem amb ell les melodies de Van 
Heusen, i viatgem amb ell als mítics 
rodatges d’Orgullo y pasión, Lawrence 
d’Aràbia, Doctor Zhivago i La filla de 
Ryan, per mencionar·ne alguns. La 
seva relació d’amistat amb Frank Si-
natra i, sobretot, la seva relació pro·
fessional (i personal, d’amistat, res·
pecte, admiració mútua) amb David 
Lean, són claus primordials d’una 
vida envejable. 
 Perico Vidal ho explica, la seva fi·
lla Alana ho reexplica i Marcos Or-
dóñez els deixa parlar a tots dos amb 
la saviesa de qui se sap discret inter·
mediari. 
 Un llibre que recomano sense re·
serves i que començo a rellegir ara 
mateix, després de veure Doctor Zhi-
vago i abans de posar·me amb La filla 
de Ryan. H

puntsa

Malsons 
d’amor
al TNC
3Joan Ollé furga en el costat fosc 
d’‘El somni d’una nit d’estiu’

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

J
oan Ollé ha vist el costat fosc 
a la comèdia més popular de 
William Shakespeare, El som-
ni d’una nit d’estiu, que estrena 

dimecres que ve a la Sala Gran del 
TNC. «Més que un somni és un mal·
son; el malson d’una nit d’amor. 
L’amor és perillosíssim, una mala 
bèstia: els personatges de l’obra es 
traeixen, humilien, gairebé es ma·
ten. No és una funció Disney», acla·
reix el director, que ha comptat amb 
un elenc de luxe, en qualitat i exten·
sió, per treure tot el «verí i la profun·
ditat» a un text carregat d’intenci·
ons. L’heterodox repartiment de 18 
intèrprets, més un pianista, inclou 
des d’actors veterans com Mercè Arà·
nega, Lluís Marco o Enric Majó, fins a 
joves talents com Pau Viñals i Clau·
dia Benito.

 Ollé torna al TNC després de l’èxit 
obtingut amb  l’obra Doña Rosita la sol-
tera o el lenguaje de las flores de la tem·
porada passada. A petició del direc·
tor del teatre, Xavier Albertí, va ac·
ceptar enfrontar·se a un autor a qui 
tem, és per això que només comp·
ta amb un llunyà Romeo i Julieta en el 
seu llarg currículum. «Shakespeare 
em fa por perquè no l’entenc. És més 
savi, més intel·ligent, més jove», sos·
té Ollé, que subratlla la contempora·
neïtat del bard parafrasejant Peter 
Brook: «El teatre ha d’anar sempre 
cap endavant. És a dir, cap a Shakes·
peare».
 
MÀGICS EMBOLICS  /  Amb l’embolic de 
quatre enamorats com a trama prin·
cipal, el relat ens trasllada a una Ate·
nes que celebra el casament entre el 
duc Teseu (Pere Eugeni Font) i Hipòli·
ta, la reina de les amazones (Victòria 

ESTRENA D’UN CLÀSSIC DE SHAKESPEARE

Pagès). Dos joves amants, Hèrmia 
(Benito) i Lisandre (Albert Prat), s’es·
capen al bosc fugint de la imposició 
del pare d’ella, que vol casar·la amb 
Demetri. Aquest i Helena, la seva an·
tiga promesa, s’endinsaran també 
en el regne de les fades governat per 
Oberó (Marco) i Titània (Arànega), 
on l’entremaliat follet Puck (Viñals) 
farà entremaliadures. Escopirà a 
més, apunta el director,  la frase lapi·
dària de l’obra: «¡Què estúpids són 
els humans!».
 El traductor Joan Sellent inci·

deix també en les «arestes fosques» 
que apareixen en aquesta «aparent 
comèdia romàntica amb fades, tan 
representada a les escoles». Adver·
teix que Puck podria significar l’in·
conscient freudià, el lloc dels desit·
jos i instints reprimits. En paraules 
d’Ollé, l’efecte de les flors d’aquest 
juganer follet –que canvia la volun·
tat dels personatges, fent que s’ena·
morin del primer que veuen– és 
comparable al d’«un gintònic a Luz 
de Gas a les 5 de la matinada. ¡No fa 
falta màgia!». H

33 Imatge del muntatge d’Ollé que estrena el TNC, que acollirà també la mostra ‘Shakespeare a Catalunya’.
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Mercè Arànega, Lluís 
Marco, Albert Prat, Pau 
Viñals, Enric Majó i 
Claudia Benito figuren 
en l’extens elenc


