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Oriol Pla, hipnòtic ‘Ragazzo’
CRÒNICA El monòleg narra els successos de Gènova el 2001

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Oriol Pla només té 22 anys però sem-
pre ha jugat a la lliga dels grans, la 
dels actors que atrauen de forma 
hipnòtica la mirada de l’espectador. 
Ja ho va fer a Jo mai, d’Iván Morales. 
Ho torna a repetir ara en solitari a 
Ragazzo, un muntatge que suposa 
una gran carta de presentació del 
Teatre Eòlia, de l’escola escènica del 
mateix nom.
 També és una excel·lent presen-
tació per a Lali Álvarez, autora i di-
rectora d’un monòleg cuit a foc lent 
amb el mateix Pla. L’obra recrea la 
mort del jove Carlo Giuliani, vícti-
ma d’un tret de la policia durant 
una manifestació a la ciutat de Gè-
nova del moviment antiglobalitza-
ció per la reunió del G-8 el 2001 que 

va blindar la ciutat italiana.
 Álvarez firma una peça de teatre 
polític i activista a cara descoberta; 
un teatre commovedor que sacseja 
les consciències. Tot gira al voltant 
de la figura d’un participant en el 
Fòrum Social Mundial que apel·lava, 
en paral·lel a les reunions del G-8, a 
un altre món possible. «La pau no és 
un camí, és un resultat», sentencia 
en la seva postura de plantar cara a 
aquest ordre establert que veu com 
una agressió. 

ACTUACIÓ PORTENTOSA / En poc més 
d’una hora, Ragazzo ens transporta 
tant a aquella urbs sota control com 
a les inquietuds militants i existen-
cials, d’alè poètic, del protagonista. 
La direcció i la posada en escena es-
tan mesurades, amb pocs recursos, 

de forma admirable en el seu dibuix 
d’una quotidianitat individual i 
també de l’episodi extraordinari 
que va viure la ciutat italiana. Il-
luminació i espai sonor (amb el bri-
llant efecte acústic de l’helicòpter 
policial) funcionen amb gran sincro-
nització.
 Però aquest embolcall no rodaria 
per si mateix si no fos el marc per a 
l’actuació d’un portent. En les dis-
tàncies curtes, Pla mira amb intensi-
tat magnètica. Sempre transmet ve-
ritat, mai impostura. I firma una per-
formance antològica en la seqüència 
de la mort del ragazzo, modèlica en 
interpretació i direcció. Pocs actors 
tenen la seva capacitat física, mobili-
tat i el control corporal per recrear la 
càrrega policial que va apagar la vida 
d’un jove de 23 anys. H

Ferrell i Wahlberg adapten la  
comèdia a les noves famílies
3Els dos actors protagonitzen ‘Padres por desigual’, una pel·lícula «càlida»

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

L
a família fa temps que ha 
deixat de ser una entitat 
uniforme, i no està ni mala-
ment ni tampoc sobra que, 

en el cine, el gènere de la comèdia fa-
miliar s’adapti també a les seves 
moltes mutacions. Això és el que mi-
ra de fer Padres por desigual, una co-
mèdia protagonitzada per Will Fer-
rell i Mark Wahlberg que s’estrena 
divendres que ve i en què els dos ac-
tors, que ja van treballar junts a la 
pel·lícula Els altres dos interpretant 
una parella de policies, es convertei-
xen aquesta vegada en padrastre i 
pare biològic, respectivament, de 
dos nens. Com ells mateixos diuen, 
«papadversaris».
 Ferrell interpreta Brad, un me-
lós executiu d’una ràdio especialit-
zada en música lleugera que s’ha ca-
sat amb una dona amb dos fills i llui-
ta per guanyar-se el seu espai com a 
pare. Llavors entra en escena Dusty 
(Wahlberg), el pare biològic de les 
criatures i epítom del que és cool, i el 
duel està servit.

QUÍMICA CÒMICA / La química còmica 
funciona a la perfecció entre els dos 
protagonistes, tant a la pantalla 
com a la vida real, tal com es va po-
der  apreciar en la roda de premsa 
promocional del film a Nova York. I 
tots dos parlen amb enorme afecte 
d’una pel·lícula «càlida» produïda 

per la companyia de Ferrell i dirigi-
da per Sean Anders (responsable de 
Cómo acabar sin tu jefe 2) que, encara 
que es mou en els paràmetres del gè-
nere i juga tant amb la comèdia físi-
ca com amb gags més o menys previ-

sibles, també aconsegueix en alguns 
moments allunyar-se amb èxit de 
molts clixés.
 «Al llegir el guió es podia inter-
pretar que Dusty era un cas més de 
pare que fuig de les responsabili-

tats, però des del principi vam co-
incidir que volíem que fos un perso-
natge que pogués agradar a la gent, 
no simplement un paio menyspre-
able», explica a Nova York Wahl-
berg, que en la vida real està casat, 

ESTRENA CINEMATOGRÀFICA té quatre fills i es declara «un fer-
vent catòlic i compromès marit i pa-
re». Ferrell, pare de tres fills, aplau-
deix també un guió que allunya el 
seu personatge «de l’estereotip del 
padrastre malvat». I Linda Cardelli-
ni, que interpreta l’esposa, exdona i 
mare, agraeix que el seu paper «no 
sigui el d’una típica dona insegura 
o necessitada dels personatges mas-
culins».

INSPIRACIÓ REAL / La idea inicial per a 
la història la va tenir Brian Burns, 
un dels tres guionistes, quan en la 
vida real es va casar amb una dona 
amb dos fills i li va arribar el mo-
ment de conèixer el pare biològic de 
les criatures. Per a Anders el treball 
va tenir també un ressò personal: 
des de la primera vegada que va sa-
ber del projecte (que inicialment ha-
via de dirigir una altra persona) fins 
que va arribar a la direcció, va adop-
tar dos fills i va començar a pensar 

que en algun moment voldrien co-
nèixer el seu pare biològic. «Hi ha 
molta comèdia en la inseguretat», 
assegura el realitzador.
 La pel·lícula també té punts cana-
lles, incloent-hi una broma referent 
al membre viril del protagonista de 
Boogie nights, incursions ben resol-
tes en temes com el racisme (gràcies 
a l’aparició d’un personatge inter-
pretat pel còmic negre Hannibal Bu-
ress) i un altre bon personatge creat 
per a Thomas Haden Church, l’actor 
de repartiment que va estar nomi-
nat a l’Oscar per Entre copes. I compta 
amb una aparició, encara que sense 
diàleg, de Kobe Bryant, en una esce-
na que es va rodar en el descans d’un 
autèntic partit de la NBA. H

33 Will Ferrell (esquerra) i Mark Wahlberg, en un fotograma de la pel·lícula ‘Padres por desigual’.

 

El film compta amb 
una aparició, sense 
diàleg, de Kobe Bryant, 
en una escena rodada 
en el descans d’un partit


