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Convidat:

Una bona part de les 25
pel·lícules que ha dirigit
Ventura Pons, especial-
ment des que el 1995 va
estrenar El perquè de tot
plegat, es basen en obres
literàries. El 26è llargme-
tratge que dirigeix, El vi-
rus de la por, adapta al ci-
nema l’obra de teatre de
Josep Maria Miró El prin-
cipi d’Arquímedes amb el
mateix repartiment que
la va estrenar a la sala
Beckett el 2012: Roser
Batalla, Rubén de Eguía,
Santi Ricart i Albert Au-
sellé, als quals s’ha afegit
Diana Gómez.

Amb el rodatge tot just
acabat, Ventura Pons ex-
plicava ahir als cinemes
Texas: “Ja he fet set o vuit
pel·lícules basades en
obres de teatre i habitual-
ment canvio el reparti-
ment, però hi havia una
veritat especial en els ac-
tors en aquest petit espai
de la sala Beckett i en vaig
quedar molt enamorat.”

París, Londres, Buenos
Aires, Alemanya, Grècia i
Mèxic avalen el gran èxit
internacional d’aquesta
obra. “A la dramatúrgia
catalana contemporània
hi ha textos extraordina-
ris”, afirma Ventura Pons.

L’argument gira al vol-
tant d’un suposat incident
en una piscina municipal:
una criatura de 4 anys
acusa en Jordi, un dels mo-
nitors, de fer un petó a un
altre nen. Les versions so-
bre el petó no coincidei-
xen, i aviat sorgeixen sos-
pites, dubtes i temors. “La
sospita ja és la condem-
na?”, es pregunta Ventura
Pons en un text de presen-
tació del film. “L’obra trac-
ta d’un tema absoluta-
ment universal –comen-
ta–, que en teatre ja ha
aparegut a El dubte o La

calumnia. No hi ha tants
temes, el que importa és
com els tractes. És al·luci-
nant la sobreprotecció que
hi ha a la societat, el recel
de la gent, la por. La cor-
recció política ha provocat
un canvi a la societat que
no m’agrada gens.”

Una obra viral
Josep Maria Miró, també
coguionista del film amb
Ventura Pons, comenta
que és una obra en què
“l’espectador s’ha de pro-
nunciar”. “Sempre he dit
que és una obra viral –hi

afegeix–, perquè als perso-
natges se’ls transmet el vi-
rus de la por, se l’inoculen
els uns als altres.”

Roser Batalla explica
que, després de 90 repre-
sentacions teatrals, es van
haver d’adaptar: “Tenim
els personatges i les situa-
cions tan assumits que pel
sol fet de canviar de lloc un
personatge et descol·lo-
ca.” I Santi Ricart diu que
fer la Beckett no és tan di-
ferent del cinema: “En un
teatre petit el públic pot
trobar el primer pla, no
canvia tant.” ■
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Bernat Salvà
BARCELONA

Ventura Pons adapta ‘El principi d’Arquímedes’ al
26è llargmetratge que dirigeix, ‘El virus de la por’

D’esquerra a dreta, Ricart, Pons, De Eguía, Batalla, Miró i Gómez ■ EL PUNT AVUI

Com va succeir l’any pas-
sat amb Els Catarres
(cinc premis), enguany
els premis Enderrock de
votació popular han reco-
negut de manera unàni-
me el grup del Ripollès
Txarango amb quatre
guardons de pes: millor
disc de pop-rock (Som
riu), millor artista, millor
directe i millor lletra de
cançó (Compta amb mi).
Txarango recolliran els
reconeixements el 26 de
març al Teatre Municipal
de Girona, seu per tercer
any consecutiu de la Nit
dels Premis Enderrock.

Un acte, ahir, a l’antiga
fàbrica Damm de Barcelo-
na va servir també per
anunciar la resta de guar-
donats, decidits amb la vo-
tació de 16.100 partici-

pants i amb premis per a
Els Amics de les Arts, Joan
Dausà, Sílvia Pérez i Raül
Fernandez, Cesk Freixas,
Bonobos, Oques Grasses,
Love of Lesbian, La Miro-
na de Salt, Toni Xuclà, Lo
Gitano Blanc, Joan Cha-
morro, Carles Cases, Or-
questra Montsalvat i El
petit príncep d’Àngel Llà-
cer i Manu Guix.

Tribut a Toti Soler
Els Catarres, Joan Dausà,
Núria Graham, Nyandú i
Senior i el Cor Brutal se-
ran els artistes que actua-
ran en la Nit dels Premis
Enderrock, durant la qual
es farà un reconeixement
als 50 anys de carrera de
Toti Soler i s’homenatja-
ran a Ovidi Montllor, Gato
Pérez i Xavier Cugat. El
cap de setmana previ a la
gala (21 i 22 de març),
d’altra banda, s’organit-
zaran arreu de Girona
concerts de grups emer-
gents, projeccions de do-
cumentals i entrevistes
als grups guanyadors. ■
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El grup del Ripollès
s’imposa en els
Premis Enderrock
amb quatre guardons

Txarango van rebre els premis a millor disc, millor artista,
millor directe i millor lletra de cançó ■ IBAI ACEVEDO


