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Atresmedia relega finalment 
‘¡Eso lo hago yo!’ a La Sexta
¡Eso lo hago yo! serà el primer talent show 
que emetrà La Sexta, després que Atres-
media hagi decidit no passar-lo pel seu 
primer canal, Antena 3, tot i que ja s’hi 
estava promocionant. El programa és 
una adaptació del xou americà I can do 
that, però si allà els concursants són fa-

mosos, aquí es tractarà de persones del 
carrer les que competiran en les dife-
rents disciplines musicals, coreogràfi-
ques, visuals o artístiques. El concurs el 
presentarà Carlos Sobera, ajudat per un 
jurat del qual formen part Silvia Abril, 
Giorgio Aresu i David Bustamante.MÈDIA

deixar de ser una comèdia, hem tret 
una mica els pics d’humor, els mo-
ments més festius”, diu Herrera. 
Segons López, però, aquest canvi de 
to no va ser premeditat. “M’hi he 
trobat, i potser després ho he po-
tenciat perquè crec que les històri-
es de parella a partir dels 40 són 
més agredolces”, assegura.  

Més enllà d’això, però, el telefilm 
manté l’argument de l’espectacle 
teatral, adaptat simplement al llen-
guatge televisiu, que com destaca 
Moreno permet crear moments de 
més intimitat. “Al teatre tot ha de 
ser molt cap enfora, però al cinema 
ho pots fer més recollit. Hem inten-
tat que sigui molt realista”, explica 
l’actriu. En opinió de Tarbet, Res no 
tornarà a ser com abans “és una his-
tòria de vides internes, amb molts 
secrets”, i en aquest sentit el llen-
guatge cinematogràfic, segons diu, 
els juga a favor. “Entra de manera 
més profunda. El guió brillarà molt 
a la pantalla”, pronostica.  

Amb tot, López destaca que ha 
utilitzat alguns recursos “molt te-
atrals”, com ara els plans seqüèn-

cia. Segons la directora, “la gran di-
ferència” entre l’obra de teatre i la 
cinta és que en aquest segon cas “els 
escenaris existeixen i els personat-
ges [secundaris] també”. Així, el te-
lefilm s’ha rodat en diversos punts 
de Barcelona –dos pisos de l’Ei-
xample, la Nau Ivanow, el passeig 
de Gràcia i la platja, entre altres– i 
incorpora alguns actors, més enllà 
dels quatre protagonistes, per en-
carnar personatges que al teatre 
només apareixien citats, però no fí-
sicament. Amparo Fernández, Car-
les Cruces, Chantal Aimée, Carla 
Schilt i Noa Expósito donen vida a 
aquests secundaris.  

Els quatre protagonistes coinci-
deixen que el “bagatge” que els dó-
na haver interpretat els personat-
ges prèviament els ha simplificat 
molt la feina durant aquest rodat-
ge, i asseguren que recuperar-los 
després de tres anys els ha sigut fà-
cil. “És com conduir, està interio-
ritzat”, diu Moreno.  

Res no tornarà a ser com abans 
s’estrenarà a TV3 durant la tempo-
rada vinent.e

Carol López portarà a TV3  
el seu últim èxit teatral

El telefilm ‘Res no tornarà a ser com abans’ comptarà amb el mateix repartiment que l’obra

ELS MATEIXOS ACTORS 
Andrew Tarbet, Olalla Moreno, 
Andrés Herrera i Dolo Beltrán 

protagonitzen el telefilm. TVC

To  
La directora 
creu que  
la versió 
televisiva és 
“més trista” 
que la teatral

El 2012 Res no tornarà a ser com 
abans es va convertir en un dels 
èxits teatrals de la temporada. Ara, 
tres anys més tard, l’Andrés, la Do-
lo, l’Olalla i l’Andrew reviuran els 
fets que van tenir lloc sobre l’esce-
nari de La Villarroel, però en aques-
ta ocasió ho faran a través de la pan-
talla de TV3. L’autora del text, Carol 
López, l’ha adaptat per donar-li for-
ma de telefilm, que ella mateixa di-
rigeix amb els quatre actors que ja 
interpretaven l’espectacle original: 
Andrés Herrera, Dolo Beltrán, Ola-
lla Moreno i Andrew Tarbet.  

Els protagonistes, que es diuen 
igual que els actors que els interpre-
ten, són dues parelles que ja supe-
ren els 40 i que no s’adonen –o no es 
volen adonar– que l’amor s’ha anat 
refredant. “No li agrada patir, defuig 
el conflicte. És bastant cega i no té 
una visió real del que passa en la se-
va relació amb l’Andrew”, diu More-
no sobre el seu personatge. Per la 
seva banda, Beltrán assenyala que, 
després de vuit anys amb l’Andrés, 
la Dolo “està acollonida i busca vi-
es d’escapament”.  

Però les dificultats no s’acaben 
en el terreny amorós. Els dos nois 
són socis, i la seva productora dedi-
cada a l’organització d’esdeveni-
ments culturals està patint els efec-
tes de la crisi, fins al punt que neces-
siten desesperadament que els 
aprovin l’últim projecte que han 
presentat per evitar haver de tan-
car. “Tenen una gran amistat, però 
també problemes, tot i que no ho sa-
ben”, reflexiona Herrera sobre la re-
lació entre els dos protagonistes 
masculins. I afegeix: “La vida els 
passa per damunt, però intenten ti-
rar endavant”. 

De totes maneres, la directora 
–que el 2011 ja va convertir en 
pel·lícula per a televisió una altra de 
les seves obres, Germanes– no con-
sidera que els personatges siguin 
“uns perdedors”. “La pel·lícula par-
la de la por de fer-se gran, de no vo-
ler renunciar a ser un Peter Pan. A 
una determinada edat has de co-
mençar a prendre decisions, i això 
sempre fa mandra”, explica López. 
Sí que admet, però, que la versió te-
levisiva de la història és “més tris-
ta” que la teatral, una sensació que 
comparteixen els actors. “Sense 
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Un telefilm sobre  
la Batalla de l’Ebre
TV3 rodarà aquest estiu el telefilm 
La Batalla de l’Ebre, que recons-
truirà aquest episodi clau de la 
Guerra Civil Espanyola. De mo-
ment, la cadena no ha donat cap 
més detall sobre aquesta produc-
ció, que s’unirà a la llista de TV mo-
vies i minisèries que la televisió 
pública té intenció d’estrenar al 
llarg de la temporada vinent. A 
més de Res no tornarà a ser com 
abans, durant els últims mesos 
s’han rodat Habitacions tancades, 
una coproducció amb TVE basada 
en la novel·la homònima de Care 
Santos; La Xirgu, l’actriu, un bio-
pic sobre aquesta gran figura del 
teatre català de principis del segle 
XX; Fassman, un thriller basat en 
el prestigiós mentalista Josep Mir, 
i 13 dies d’octubre, que reconstru-
eix els últims dies de vida de Lluís 
Companys abans de ser executat a 
mans del règim franquista. 


