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El superheroi ‘Ant-Man’ 
lidera la taquilla mundial 
La nova pel·lícula de l’univers Marvel, Ant-
Man, ha liderat la taquilla nord-americana, 
amb una recaptació de 53,4 milions 
d’euros. És un resultat inferior al d’altres 
cintes superheroiques de l’estudi com The 
avengers: Age of Ultron, que va aconseguir 
167,4 milions en el primer cap de setmana.
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Sexe oral amb 
Jean-Claude 

Carrière
rar-li el cor durant 45 minuts mentre una 
màquina irrigava la sang al cervell per 
mantenir-lo amb vida. “És impressio-
nant el que fan avui dia”, comenta, diver-
tit, assegut al pati de la casa. 

Carrière serà dijous a Barcelona en 
l’estrena de la seva obra Els mots i la co-
sa al Teatre Lliure, dins del Grec, en una 
versió dirigida per Pep Anton Gómez i 
protagonitzada per Ricard Borràs, que 
també firma l’adaptació del llibret al ca-
talà. “La idea va sorgir en una conversa 
sobre vocabulari sexual amb Luis Bu-
ñuel i el seu fill que va desembocar en un 
concurs per determinar quina llengua 
tenia més sinònims del sexe masculí. El 
francès en va sortir vencedor, esclar, 
per davant de l’espanyol i l’anglès. 
Aquella va ser la primera vegada que em 
vaig adonar de la immensa riquesa del 
llenguatge francès”, explica.  

Manual per doblar pel·lícules porno 
Els mots i la cosa desplega un extens ca-
tàleg de vocabulari sexual a través de les 
cartes que escriu un lingüista madur a 
una dobladora de pel·lícules porno insa-
tisfeta per la pobre qualitat expressiva 
dels guions. Dit d’una altra manera, és 
un manual de sexe oral. “He contribuït 
molt al cinema porno”, presumeix Car-

rière, tot i que no està interessat en el gè-
nere. “Algun cop m’han convidat al ro-
datge d’una pel·lícula porno, però és tan 
avorrit com el de les pel·lícules normals. 
Sempre és la mateixa progressió, des de 
la fel·lació fins a la sodomia”, recorda.  

L’autor –amb Buñuel– del guió de Be-
lle de jour està més interessat en el de-
sig que en el sexe. “El desig és el gran 
enemic de l’ordre social, perquè és in-
controlable, impredictible, i pot capgi-
rar les jerarquies. Un rei es pot enamo-
rar d’una camperola... o d’un camperol”, 
diu. El vell surrealista lamenta que, com 
deia Breton entre llàgrimes, després de 
la Segona Guerra Mundial sigui tan difí-
cil escandalitzar algú: “No vam aconse-
guir canviar el món... Només les vitrines 
d’Hermès. Vam fracassar en l’essencial 
i vam triomfar en l’accessori”.  

Però no hi ha res més essencial per a 
un escriptor que les paraules. A Carri-
ère el fascina la relació entre el llenguat-
ge i la veritat. “¿Per què en francès és 
més fort dir «No t’odio» que «T’esti-
mo»? O per què «No em molesta gens ni 
mica» vol dir exactament «Em moles-
ta molt»? El francès és una llengua cor-
tesana, de marquesa”, assegura Carri-

El guionista de Buñuel estrena al Grec ‘Els mots 
i la cosa’ i repassa la seva relació amb la llengua

ère, que reivindica l’esforç expressiu de 
la literatura eròtica de Sade i Apollinai-
re per amagar amb creativitat les ex-
pressions sexuals i es mostra intrigat 
per la vida secreta de les paraules: “Tot 
d’una, paraules oblidades del francès 
reapareixen a les banlieus. Glauque, 
bouffon... Per què? Perquè es resisteixen 
a morir, com nosaltres”.  

El lingüista d’Els mots i la cosa es pre-
gunta si per culpa de la seva dedicació 
a la llengua ha deixat passar de llarg la 
vida. “És normal que algú que s’ha pas-
sat la vida entre paraules ho lamenti; 
però, curiosament, ningú lamenta ha-
ver passat la vida entregat al sexe”, riu 
Carrière. Tot i ser un escriptor molt 
prolífic, mai s’ha aïllat del món. Casat 
amb l’artista iraniana Nahal Tajadod, i 
amb una filla de 13 anys –en té una al-
tra de 53–, l’acord diplomàtic entre 
l’Iran i els Estats Units s’ha celebrat 
com una gran victòria a casa seva. Alho-
ra, es mira amb inquietud la reaparició 
d’una “vella aliança entre la violència i 
la fe” que durant el segle XX semblava 
desapareguda. “Fer la guerra per canvi-
ar la creença d’unes persones és la co-
sa més absurda que es pot fer”, diu.  

A 50 minuts en cotxe de Besiers, al de-
partament francès de l’Hérault, hi ha un 
poblet paradisíac de menys de 500 ha-
bitants, Colombières-sur-Orb. En una 
de les cases que s’enfilen a la muntanya, 
barrejada entre els arbres i la vegetació, 
hi passa els estius el fill més il·lustre del 
poble, Jean-Claude Carrière, un dels 
grans guionistes de la història del cine-
ma europeu. La casa, en la qual Carriè-
re va néixer, és a 250 metres del cemen-
tiri on està enterrada la seva família i la 
seva primera dona. I on, algun dia, ell 
també serà enterrat. 

De moment, però, no té cap pressa per 
instal·lar-s’hi. Als 83 anys, Carrière con-
serva una lucidesa envejable i un fi sentit 
de l’humor. Treballa en el guió d’una 
pel·lícula ambientada a Nova York sobre 
dos mags, un de xinès i un de nord-ame-
ricà. “És la meva segona ciutat, empata-
da amb Madrid”, afirma. També està en-
llestint amb el seu amic Peter Brook el lli-
bret d’un obra teatral basada en un ca-
pítol del Mahabharata que s’estrenarà al 
setembre a París. I tot això mentre es re-
cupera d’una operació en la qual van pa-
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Sam Mendes no dirigirà 
més films de James Bond 
Spectre, que s’estrenarà al novembre, serà 
l’última pel·lícula de James Bond que 
dirigirà Sam Mendes, perquè no es veu 
amb cor d’involucrar-se en un altre film 
d’aquestes dimensions. El repartiment 
l’encapçalen Daniel Craig, que serà l’agent 
007 per quarta vegada, i Christoph Waltz.

Joshua Redman actuarà 
a l’Auditori de Girona
El saxofonista nord-americà Joshua 
Redman inaugurarà el 13 de setembre la 
nova temporada de l’Auditori de Girona, 
que comença amb la celebració del 
Festival de Jazz. Redman actuarà amb el 
contrabaixista Ole Morten Vågan i el 
bateria Jordi Rossy.

Quan vol, això sí, fuig d’estudi: “¿Su-
blim o vulgar? No sé què m’agrada més, 
perquè, en realitat, ¿què és la vulgari-
tat? Depèn de la persona, perquè no hi 
paraules vulgars, només maneres vul-
gars de dir-les. Quan era jove ningú sa-
bia què volia dir sodomia. Encular, en 
canvi, sí”. El seu somni seria posar un 
cartell a l’entrada del poble: “Ciutat 
agermanada amb Sodoma”. 

Els consells de Buñuel 
Carrière té les parets del despatx for-
rades per un mosaic de fotografies em-
marcades dels grans artistes amb qui ha 
treballat: Godard, Catherine Deneuve, 
Peter Brook, Jeanne Moreau, Michael 
Haneke, Marco Ferreri... El lloc d’honor 
està presidit per un triumvirat format 
per Luis Buñuel, el seu amic Milos For-
man i el Dalai Lama, amb qui Carrière 
va escriure un llibre. “Buñuel era un ho-
me ateu, però no li faria res estar al cos-
tat del Dalai Lama. Al cap i a la fi, en el 
budisme no hi ha Déu”, assenyala. 

Han passat més de trenta anys de la 
mort de Buñuel, però Carrière parla 
amb ell cada dia. “Buñuel continua sent 
un mestre per a mi, un model moral sen-

‘Els mots i la cosa’ i el repte 
de fer l’amor en català

XVIII, però en la llengua catalana no te-
nim una tradició equivalent a l’època 
–explica Borràs–. Així que, primer, vaig 
buscar referents en la literatura medie-
val catalana: Joanot Martorell, Guillem 
de Berguedà, Ramon Llull i el Rector de 
Vallfogona. I després, en autors més 
moderns: Joan de Sagarra, Josep Pla, 
Gabriel Ferraté, Joan Ollé, etc.” Borràs 
ha conservat algunes de les cites origi-
nals de Carrière, al·lusions a Flaubert, 
Sade i Apollinaire, entre d’altres. “I he 
respectat les diferents varietats dialec-
tals del català”, subratlla. Borràs ha des-
cobert un català “molt més ric” del que 
es pensava: “Ha sigut un plaer, però al-
hora un repte molt gran”. Un exemple: 
Borràs no entenia per què a França 
saint Luc era sinònim de cul fins que es 
va adonar que Luc, al revés, era cul.  

La primera versió no francesa 
En la part lingüística, Borràs va rebre 
l’ajuda del professor de literatura cata-
lana Anton M. Espadaler, i en la drama-
túrgica, de Pep Anton Gómez, que ha 
acabat dirigint l’obra. La seva adaptació 
parteix de la versió teatral, que inclou 
una veu femenina que a Barcelona in-
terpretarà Laura Guiteras.  

Quan Carrière va rebre l’adaptació al 
català, un idioma que entén però no 
parla, va quedar gratament sorprès. “No 
havia fet mai l’amor en català”, va cele-
brar. La versió Borràs no és només la 
primera que es fa en català del text, sinó 
la primera que es fa en una llengua que 
no sigui el francès. Prova de l’enormitat 
del repte superat per Borràs.e

Ricard Borràs interpreta un lingüista madur en l’obra Els mots i la cosa, que 
s’estrena dijous al festival Grec. ARIEL BERCOVICH

Ricard Borràs, protagonista de l’obra, firma  
la complicada adaptació de l’original francès

Quan dijous s’alci el teló d’Els mots i la 
cosa i comenci la funció haurà acabat un 
llarg viatge que va començar el 2008 
quan el seu protagonista i autor de 
l’adaptació al català de l’obra, Ricard 
Borràs, va quedar fascinat per una re-
presentació que va veure a París prota-
gonitzada per Jean-Pierre Marielle. 
Temptat per la idea d’adaptar el text de 
Jean-Claude Carrière, en un primer 
moment no va pensar en ell mateix per 
interpretar el personatge masculí 
d’aquest “monòleg a dues veus” sobre 
vocabulari sexual; amb 50 anys, Borràs 
es veia massa jove per a un paper que a 
França feien actors de més de 70 com 
Marielle i el mateix Carrière. 

Per a Borràs l’actor ideal de l’obra era 
Fernando Guillén, el pare de la seva 
companya de repartiment a l’obra Amar 
en tiempos revueltos, Cayetana Guillén 
Cuervo. “El 2012 vaig adaptar Els mots i 
la cosa al castellà perquè la representes-
sin pare i filla –recorda Borràs–. Fer-
nando Guillén ja estava malalt i tenia di-
ficultats per recordar el text, així que 
una obra en què el personatge llegeix 
unes cartes li anava molt bé”. La mort de 
Guillén el 2013 va desbaratar el projec-
te, però a proposta de Carrière, Borràs 
va assumir el personatge principal i va 
adaptar l’obra al català.  

La traducció presentava un proble-
ma, però. “Carrière fa referències cons-
tants a la literatura eròtica del segle 
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se cap defecte humà. I sovint li demano 
consell. Però no només en l’art, sinó en 
qüestions importants de la vida”, diu. La 
intimitat de Carrière amb el genial di-
rector aragonès va arribar al punt d’es-
criure les seves famoses memòries, Mi 
último suspiro. “Ell ja era molt gran i no 
tenia forces per dirigir pel·lícules. Se’n 
va anar a Mèxic i ens vam seguir escri-
vint. S’avorria molt, així que el vaig anar 
a veure amb el pretext d’escriure junts 
alguna cosa i li vaig proposar fer la seva 
biografia. «Qualsevol cambrera pot es-
criure unes memòries!», va contestar in-
dignat. Però jo vaig escriure un capítol 
pel meu compte, i quan el va llegir em 
va dir que semblava que ho hagués escrit 
ell i va acceptar continuar”, explica.  

L’únic capítol de les memòries de Bu-
ñuel que no va poder escriure va ser el de 
la mort del cineasta. “Ell era a l’hospi-
tal amb la seva dona –recorda–. Però no 
feia gaire que hi era. Buñuel menyspre-
ava la llarga agonia de Franco i estava de-
cidit a no fer el mateix quan li arribés 
l’hora. Així que un dia, mentre la Jeanne 
li agafava la mà, va dir: «Ara em moro». 
I va morir. La mort va ser l’última acció 
de la seva vida”.e 


