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SÈRIES

‘Teatral’, com
construir unaobra
partint de zero
Lanova sèrie del 33 segueix durant dos
mesos elmuntatge de ‘L’art de la comèdia’

FRANCESC PUIG
Barcelona

“No fa molts anys, en l’estrena de
l’espectacle d’una companyia, el
president de la Generalitat delmo
ment va anar a saludar els actors i
els va preguntar ‘i vostés a què es
dediquen?’”. Amb aquesta anècdo
ta, Xavier Albertí, director artístic
del Teatre Nacional de Catalunya,
volia fer patent el profund desco
neixement que existeix al voltant
de la realitat escènica. Per això es
mostrava satisfet d’haver acollit al
TNC l’enregistrament de Teatral,
una sèrie produïda per TV3 amb la
col∙laboració deBatabat, que apar
tir d’aquesta nit explicarà al canal
33 (22.40 hores) comes construeix
una obra partint de zero.
Presentat per Pere Arquillué i

ambguiódeSergiPompermanyer i
Jordi Portals, el programa consta
d’onze capítols que mostraran,
com si es tractés d’un llargmaking
off, totelquehihadarrere laprepa
ració d’una gran obra com és L’art
de la comèdia, de l’autor italià
Eduardo De Filippo, que precisa
ment també parla del teatre i de la
seva convivència amb el poder.
Arquillué, quedebuta comapre

sentador, esmostra convençut que
amb el visionat del programa es
viurà el teatre “com no s’ha viscut
mai”. Durant dos mesos les càme
res van fer un seguiment de tot el
muntatge,desde laprimera lectura
fins al dia de l’estrena, passant pels
assajos dels actors, la construcció
de l’escenografia, la il∙luminació, la
coreografia, el disseny, les proves
de vestuari, el maquillatge... Final
ment, el telespectador podrà gau
dir també, com a cloenda de la

sèrie, de l’emissió íntegra de l’obra.
Malgrat seguirunordrecronolò

gic,elscapítolssóntemàtics, laqual
cosas’aprofitapervisitaraltres tea
tres i muntatges. “Quan parlàvem
de l’escenografia –comenta Arqui
llué–vamanar a veure el vaixell de
Maricel de Dagoll Dagom, per
exemple”. Aquestes sortides fora
delTNCpermetienferelprograma
més global. “El teatre està passant
momentsmoltdurs inovolíemque
la gent es pensés que tot el teatre és
el TNC, volíem que sortissin altres
realitats”, afirma Judith Colell, di
rectora conjuntament amb Roman
Parrado d’aquesta producció.
Un dels objectius de Teatral era

aconseguir que les càmeres fossin
transparents iquel’equiptècnic fos
invisible, que ningú s’adonés que
estaven sent enregistrats, fet que
els actors reconeixien que així ha
via estat. No obstant això, Colell
confessavahaverse espantat el dia
de l’estrena de l’obra en veure en
trarunacàmeradinsmateixdel’es
cenari. “Després vaig saber que es
tava pactat amb Lluís Homar”, el
director i un dels actors de l’obra
conjuntament amb Joan Carreras,
Lluís Villanueva, Andreu Benito,
Mar Ulldemolins, Pau Viñals, Ro
ger Casamajor, Eduard Muntada,
Victòria Pagès, Oscar Valsecchi i
Quimet Pla.
Colell destacava que havien vol

gut, en aquesta línia, deixar que les
càmeres enregistressin tant en els
assajos com en les visites “fent plà
nols molt llargs” i que havien fet
“unmuntatge gens picat”. El resul
tat final ha estat una sèrie docu
mental de gran bellesa visual i amb
un tempo pausat poc habitual en
televisió.!

Misericòrdia
o justícia

A TV3, l’emissió d’Els internats de la
por continua recuperant la memòria
més fosca del franquisme d’altres do
cumentals produïts per la cadena.Di

rigit perMontseArmengou iRicardBelis, el do
cumental se centra en els testimonis de nens
que van ser maltractats en diferents instituci
ons teòricament benèfiques que, en la pràctica,
aprofitaven els privilegis civils de la dictadura i
la complicitat de les autoritats eclesiàstiques
per instaurar un règim de crueltat impune. Pa
llisses, violacions i abusosmarquen la memòria
d’adults que, mig segle després, encara tremo
len de por, ràbia o impotència quan expliquen
què van viure. La intenció i el contingut del do
cumental són impecables. Només grinyola l’es
cenografia redundantment dramàtica d’algu
nes entrevistes. Els testimonis tenen el valor de
trencar un llarg silenci i de situar en l’àmbit del
realisme documental històries que, fins ara,
semblaven patrimoni exclusiu de la ficció.

THRILLER PENITENCIARI. El segon capítol de Vis
a vis (Antena 3) millora notablement el primer.
Es distancia de les referències més evidents i
desenvolupa una trena d’intrigues que tenen
l’encert d’explicar els personatges a través dels
seus secrets i d’aprofitar la diversitat de caràc
ters que propicia un gènere tan coral com el del
thriller penitenciari. El nivell formal de la ficció
televisiva local pot competir perfectament amb
produccions importants de molts països euro
peus. El balanç dels últims mesos ho certifica:
Los nuestros i El príncipe a Telecinco, Bajo sos-
pecha,Vis a vis i Sin identidad aAntena 3,ElMi-
nisterio del Tiempo i Águila Roja a TVE. A TV3,
l’estrena de Cites també representa un pas en
davant.Connecta ambels nous estereotipsd’es
tètica publicitària (cada vegadamés uniformes:
unamateixamanera noctàmbula de filmar ser
veix igualment per a un anunci de perfums o
d’un refresc). Aparentment, els personatges i
les històries de Cites destil∙len una intenció de
modernitat ide retratarelsnous tics tecnològics
aplicats a les velles contradiccions sexuals i sen
timentals. La versemblança de les trames i de
les relacions entre els personatges, en canvi, és

més tòpica i no gaire més moderna que, posem
percas, la substànciaargumentald’Estaciód’en-
llaç o d’Infidels. Després delCites de ficció, TV3
va voler reblar el clau amb Cites 2.0, un repor
tatge deliberadament frívol amb afirmacions
comqueels usuaris deWhatsAppque fan servir
més emoticones tenen més relacions sexuals
que els que no en fan servir. Dit així, tenir més
relacions sexuals sembla la conseqüència de fer
servirmés emoticones, però ¿i si fos a l’inrevés?

OBRA MESTRA.Més bones notícies sobre ficció
europea. La minoria selecta d’espectadors que
encara compra sèries en DVD o BluRay legals
pot experimentar la immensa satisfacció de
comprar i veure 1864 (que va emetre Canal+).
És una superproducció de la televisió danesa
que aconsegueix conjuminar les virtuts de
l’atreviment formal i narratiu a partir d’un epi
sodi històric i sanguinari de la història europea.
L’ambició narrativa i la grandiositat visual de la
sèrie justifica els 32 euros que costa el pack.
(Correcció: dimarts vaig parlar de la sèrieWay-
nard Pines quan, en realitat, es diuWaywardPi-
nes. Mea culpa).

El nivell formal de la ficció
televisiva local pot competir
perfectament amb produccions
importants europees

CRÍTICA DE TV

Sergi Pàmies

TV3

L’actor Pere Arquillué és el presentador de la nova proposta del 33

investigació sobre la cancelleria
del Reich al centre de Berlín; un
immoble d’infinits passadissos i
amplis espais en què va residir
l’alemany.
Per la seva banda, Discovery

Max indaga en les claus que el
van convertir en cabdill. AHitler:
siete días que crearon al Führer, es
mostra com un personatge qual
sevol acaba convertintse en la
més alta expressió del totalitaris
me. És un documental que repas
sa els set dies més importants de
la vida del canceller, que van cre
ar les circumstàncies propicies
perquè es convertís en líder
d’Alemanya. Aquesta producció
inclou entrevistes a psicòlegs
clínics, analistes i historiadors
que descobreixen el seu món in
terior. S’emet avui a la nit, a les
22.30 hores.!

TOEI AIMATION / ALFA PICTURES

per la impactant estrena de la se
va última pel∙lícula, Toei Anima
tion ha anunciat que aquest estiu
començarà a produir amb Fuji
TV una altra sèrie anime titulada
Bola deDrac Super, en la qual tor
narà Akira Toriyama –que s’ha
via apartat després de Bola de
Drac Z– com a responsable de
l’argument. Per cert, el ressusci
tat al qual al∙ludeix el títol de la
pel∙lícula s’apropia de planetes
per vendre’ls, però no és un fons
voltor, es diu Freezer i és el gran
dolent original.!


