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El seu cognom fa venir cal-
freds als cinèfils, però Bob
Kurtz és tot el contrari
d’un coronel embogit per
la guerra de Vietnam: és
un avi entranyable, atent i
simpàtic, un mestre de
l’animació que va ser
guionista de la mítica sèrie
dels anys 60 La pantera
rosa, ha treballat amb
Spielberg i Tarantino i ha
fet tots els papers de l’auca
en el món dels dibuixos
animats. “Sóc guionista,
productor, director, disse-
nyador... I també sóc un
solucionador de proble-
mes –explica en una
entrevista a El Punt
Avui–; als alumnes
els dic que tot gene-
ra problemes, però
com a persones crea-
tives que som, hem de
ser capaços de resol-
dre’ls.”

La setmana passa-
da va fer una classe
magistral a la FX
Animation-Barcelo-
na 3D & Film
School, en què va
compartir els seus

coneixements amb els
alumnes, amb el títol de
La Pantera Rosa al des-
nudo. A més, Jurassic
Park, Minority Report i
Four rooms són altres tí-
tols de la seva filmografia,
una quarantena de títols.

“Jo no puc fer que un es-
tudiant sigui creatiu –co-
menta–, però li puc ense-
nyar alguns camins per
entendre i fer millor la se-
va feina.” Per exemple?
“La clau és observar. Has
de començar observant,

sense cap prejudici: has
d’acceptar el món tal com
és, i després pots comen-
çar a treballar. Obre el teu
món a noves coses en què
no creies, i després traslla-
da-les al teu públic.” Per
Bob Kurtz, “l’animació és
com una coreografia, a
moments, lenta i a mo-
ments, ràpida.”

L’èxit de la pantera
Com en qualsevol èxit, és
molt difícil explicar per
què va connectar amb el
públic La pantera rosa,
personatge nascut als crè-
dits de la pel·lícula de Bla-
ke Edwards, per al qual
Kurtz va escriure guions
durant els anys 60.
Situa aquests di-

buixos animats “en els ter-
mes clàssics de la comè-
dia, un humor molt físic,
que s’ha d’interpretar
amb el cos, el que a Amèri-
ca l’anomenem slapstick,
que tenia mestres com
Chaplin, Keaton.”

La carrera de Bob Kurtz
l’ha portat a treballar amb
pràcticament tots els
grans estudis de Holly-
wood, i en títols tan impor-
tants com Jurassic Park
(1993). “La meva feina va
ser fer versemblants els
mosquits dels quals extre-
ien l’ADN dels dinosaures.
Era important per fer cre-
ïble tota la trama.” Defi-
neix Spielberg com “un ge-
ni, i una persona amb qui
es treballa molt bé; no va
fer cap canvi del que li vaig
proposar.”

Amb Quentin Taranti-
no va col·laborar en la pel-
lícula Four rooms (1995).
El descriu com “un munt
d’energia”, i recorda que

“al seu menjador te-
nia la seva col-
lecció comple-
ta de vídeos,
com en un vi-

deoclub, els tenia
tots allà.” ■

De les panteres
als dinosaures

Bob Kurtz, un dels creadors de ‘La pantera rosa’, ha
donat una classe magistral a l’escola FX Animation
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Bob Kurtz ha treballat amb Spielberg i Tarantino i va escriure guions de la sèrie original de ‘La pantera rosa’ ■ JOSEP LOSADA

El director Pep Tosar no
renuncia a invocar un pú-
blic intel·lectual que ja fa
anys ha perdut l’espai en
què poder conciliar-se
amb el teatre. Xavier Al-
bertí li va obrir les portes
del TNC per fer una pro-
ducció nova fa tres anys i,
finalment, estrenarà Qui
bones obres farà, que
s’inspira en L’hort dels ci-
rerers de Txékhov. Si el
dramaturg rus percebia
un canvi d’època en els
seus drames, Tosar entén
que aquest nou canvi de
segle ha pervertit les for-
mes teatrals degradant-
les a formats televisius. I
ell s’hi resisteix. El mun-
tatge s’estrena dijous a la
Sala Petita i es pot veure
fins al 12 de juny.

Els personatges de Qui
bones obres farà no es pla-
nyen per la venda de la fin-
ca familiar russa amb uns

cirerers que es converti-
ran en llenya per edificar-
hi xalets (un tema que
també Narcís Comadira
insinuaria). L’espai en
qüestió és una sala de tea-
tre, construïda des de la
devoció per a l’art de l’ac-
tor, que pateix un desno-
nament per falta de paga-
ments de lloguers. La com-
panyia, per acomiadar-se
d’un públic que ja no el se-
gueix, decideix recuperar
La gavina del mateix au-
tor, amb què el joc de mi-
ralls i de nines russes arri-
ba a un certa infinitud.

Tosar (que va dirigir el
Círcol Maldà durant cinc
anys fins que la propietat
no li va renovar contracte
de lloguer) desmarca
aquest fet personal de la
trama. En el seu planteja-
ment metateatral aconse-
gueix que artistes com ara
Albert Vidal denunciïn
una situació degradada de
la cartellera actual. Tosar
ja ha recorregut a Rússia
altres vegades per contra-
posar-la en l’avui en peces
com ara Molts records per
a Ivanov i El mestre i Mar-
garida. ■

Tosar porta
al TNC una
fi d’època
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‘Qui bones obres
farà’ s’inspira en el
canvi de paradigma
d’Anton Txékhov

L’actor Miquel Gelabert, amb els titelles de paper de Mim
Juncà, en un instant de l’obra ■ MAY ZIRCUS


