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subratlla Romero, segueix apostant 
per les comèdies costumistes, regi-
onalistes i amb molta càrrega tele-
visiva heretada perquè «aquí no ens 
atrevim a fer pel·lícules així d’esbo-
jarrades».

PENSAR «EN GRAN» / Estimulat pel «des-
vergonyiment» d’aquestes produc-
cions de Hollywood, el protagonista 
i coguionista d’Algo muy gordo va 
pensar que havia arribat el moment 
de pensar en gran: «¿Per què no fem 
alguna cosa pràcticament irrealitza-
ble?», va proposar a Padial. «Agafem 
una premissa boja i l’escrivim, com 
les que ens arriben de fora amb tan-
ta naturalitat». Aquesta transgressió 
cinematogràfica –l’avançament es 
va presentar en l’última edició del 
Festival de Màlaga– pretén, apunta 
el director, «demostrar que no hi ha 
ni una ni dues maneres de fer comè-
dies i que en aquest país podem fer 
tota mena de pel·lícules».

«No hi ha ni una  
ni dues maneres 
de fer comèdia, 
es pot fer tot», 
sosté el director

 Després de les seves incursions 
en el món del còmic, el vídeo i la li-
teratura, Padial es va estrenar en el 
llargmetratge amb Mi loco Erasmus, 
una pel·lícula de petit format i d’es-
til mocukmentary (fals documental) 
sobre els estudiants estrangers que 
arriben a Barcelona. Amb un pres-
supost ínfim, el director va comptar 
amb un equip molt reduït i va haver 
de fer pràcticament de tot, igual que 
en la seva segona pel·lícula, Taller Ca-
puchoc (2014). «Pel que fa a l’aprenen-
tatge, és brutal, perquè controles tot 
el procés; però tenir un equip com 
el d’Algo muy gordo et facilita molt 
les coses», assegura ara. Padial acaba 
de publicar Doctor Portuondo (Blackie 
Books), un llibre autobiogràfic sobre 
els seus anys de teràpia amb un es-
trany psicoanalista. 

PROPOSTA ESTIMULANT / Berto Romero 
és un dels humoristes més recone-
guts del país arran de les seves apari-
cions a la televisió (al costat d’Andreu 
Buenafuente), en teatre, a la ràdio i 
també en el cine (3 bodas de más, 
Anacleto: agent secret, Ocho apellidos ca-
talanes, El pregón...), i assegura que vol 
provar nous reptes: «M’interessen 
propostes com aquesta, que m’esti-
mulin i que em permetin explorar 
altres vies». El camí d’Algo muy gordo 
discorre entre el mainstream i l’under-
ground i agafa elements de tots dos. 
«És com un matrimoni estrany –in-
dica Romero–. T’adones que la co-
mèdia pot agermanar gent molt di-
ferent».
 El repartiment de la pel·lícula el 
completen Carlos Areces, Antonio 
de la Torre, Carolina Bang i Imanol 
Arias. Amb el rodatge completat, el 
film entrarà en fase de postproduc-
ció i l’estrena està prevista per a la 
tardor que ve. H

Quedaran d’aquestes pre-
sidencials dues frases per 
a la història. La primera, 

pronunciada per la perdedora: 
«A França manarà una dona». Per 
fortuna d’Europa, no la filla del 
feixista sinó la successora ger-
mànica d’Otto von Bismark. Mal-
grat la submissió del nou monar-
ca republicà a les normes de la 
globalització i els poders reals, 
França seguirà revoltada contra 
tot i dividida sobre la seva pròpia 
idea de far amb la llum cada cop 
més esmortida.
 No tan sols per contraposi-
ció a Marine Le Pen, la victòria 
d’Emmanuel Macron pot ser un 
incentiu per a la cultura del seu 
país, més entestada a brillar amb 
el suport de l’Estat que a parir ve-
ritable innovació. El nou líder 
és pragmàtic, poc partidari dels 
instal·lats, enemic dels gurus i 
partidari d’instaurar noves elits, 
capaces de competir sense partir 
de la base que francès i universal 
són sinònims per decret.

 Si en termes geopolítics i soci-
als França està atrapada en l’es-
tatisme dels privilegiats i busca 
una sortida en un domini dels 
globalistes que incrementarà la 
desigualtat, en els culturals pot 
fer un gran forat la idea de Ma-
cron, segons la qual –segona fra-
se– «la cultura francesa ha dei-
xat d’existir», i ha de ser substitu-
ïda per cultura a França. Perquè 
soni tan escandalós com és tan 
sols cal substituir francesa per 
espanyola o catalana i imagi-
nar la frase en boca de Maria-
no Rajoy i Carles Puigdemont. 
Si el conseller Santi Vila procla-
més que la cultura catalana ha 
deixat d’existir, cosa més certa 
del que molts es pensen, segur 
que no arribaria a president de 
Catalunya. Macron ha arribat a 
ser-ho de França perquè ha estat 
capaç de pronunciar-la.
 ¿I si en comptes de presumir 
de pascals i lamentar-se per no 
produir més voltaires, els fran-
cesos s’obrissin en canal? A veu-
re si, trencats els tabús, són ca-
paços de convertir les lacerants 
contradiccions del laberint on 
s’han ficat, el dolor local, en pas-
tura universal. H

Europa respira 
i França 
es retorça

XAVIER

Bru de Sala

La victòria de 
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ESTRENA TEATRAL

La Villarroel acaba d’estrenar Els tres 
aniversaris, una potent obra de l’au-
tora alemanya Rebekka Kricheldorf 
amb aroma d’Anton Txékhov. La pe-
ça, un drama existencial i famili-
ar servit amb fina ironia, té molts 
punts de connexió amb Les tres ger-
manes i amb altres personatges de 
l’univers txekhovià.
 «Parla d’una família rica vingu-
da a menys incapaç de fer res per 
canviar la seva situació», explica 
Jordi Prat Coll, director d’aquest 
muntatge sorgit fruit de l’afany de 
Joan Negrié, actor i productor de la 
modesta Sala Tron de Tarragona. 
Ell va ser qui va descobrir el text 
en una lectura a Roma i va llui-
tar per aixecar el projecte envol-
tant-se d’un sòlid equip d’actors  
–Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Mi-
randa Gas, Victoria Pagès i Albert 
Triola– i de coproductors: La Villar-
roel, Teatres de Tarragona, Teatre 
Bartrina de Reus i Teatres de Valls. 
 L’obra presenta una curiosa fa-
mília en què els pares, morts en un 
accident fa una dècada, eren uns 
intel·lectuals que van posar als seus 
fills noms extrets de les obres de 
Txékhov. «Cap està satisfet amb la 
seva vida, però tampoc fan res per 
canviar-la», assenyala el director. 
Per a ells, com per als personatges 
txekhovians, els anys passen sense 

que res canviï. Són presoners del tedi 
en ple segle XXI.
 L’educació, la riquesa, el sistema 
laboral i el social són alguns dels te-
mes que aborda el text. L’autora ex-
posa el declivi d’aquesta família vin-
guda a menys a través de les celebra-
cions de l’aniversari d’un dels seus 
membres, Irina (Rosa Boladeras). Ella 
és una dona guapa i intel·ligent que, 
encara que diu que desitja l’amor, 
en realitat només pensa a estudiar. 
«En el text original, els personatges 
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Celebracions amargues
La Villarroel acull ‘Els tres aniversaris’, un text contemporani de 
Rebekka Kricheldorf amb tocs d’Anton Txékhov que dirigeix Jordi Prat Coll

mana casada, considera el matrimo-
ni com una condemna i s’encapritxa 
de Georg (Albert Triola), un amic del 
seu germà l’existència del qual està 
marcada per una dona amb tendèn-
cies suïcides.
 L’únic membre masculí és An-
drei (Joan Negrié), un home amb 
nombroses idees per escriure una 
gran novel·la que només existeix al 
seu cap, pura teoria. Això sí, des del 
seu casament amb Janine (Miranda 
Gas), una choni que va conèixer en 
un bar i amb qui la família no para 
d’augmentar, ha hagut de comen-
çar a treballar en una cosa relaciona-
da amb la cultura a l’ajuntament. 

Preocupant repetició

El muntatge consta de tres actes. En 
cada un se celebra un aniversari dife-
rent. «En el primer, amb un to més vo-
devilesc, rius. En el segon, quan es 
comencen a repetir frases i coses, 
la cosa canvia. Ja no fa tanta grà-
cia. I en l’últim acte, el més txekho-
vià, el buit és patent. Tot i així, no és 
una obra lacrimògena perquè hi ha 
molta ironia», apunta el director, sa-
tisfet amb la reacció a les comarques 
de Tarragona.
 A La Villarroel el muntatge s’ha 
d’adaptar a un escenari amb públic 
a dues bandes, però no és un proble-
ma. «L’escenografia és molt concep-
tual», argumenta. H

són 10 anys més joves. Nosaltres ho 
hem canviat per accentuar el seu pa-
tetisme», comenta Prat Coll. En la se-
va versió, Irina compleix 38, 39 i 40.
 Però ella no és l’única insatisfe-
ta de la família. Olga (Victòria Pa-
gès), una dona que ha arribat a ser 
directora del col·legi on exercia com 
a mestra, lamenta que no hi ha-
gi ningú millor que ella per al càr-
rec. En lloc de veure-ho en positiu, 
s’entesta a proclamar que això li 
passa per treballar amb mediocres.  
Masha (Anna Alarcón), l’única ger-

Retrata una família 
rica vinguda 
a menys i incapaç 
de fer res per 
canviar la situació

33 En família 8Els protagonistes d’‘Els tres aniversaris’, en una imatge promocional.
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