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Una comèdia on 
el més important 
és equivocar-se

de la Bea, la ruptura laboral i 
l’emocional l’embarquen en un vi-
atge cap a la llar familiar, on busca 
refugi i guiatge a través de les se-
ves germanes i germà, interpre-
tats per Alexandra Jiménez, Pau-
la Malia i Carlos Cuevas, i la mare, 
a qui dona vida Carmen Maura. 
D’aquesta manera, el film s’endin-
sa en les costures d’un matriarcat 
peculiar, encapçalat per una dona 
enigmàtica, que fa de mare d’una 
manera molt distant i que també 
amaga les seves batalles internes.  

Una mare que no s’equivoca 
“El personatge de la Carme té un 
paper fonamental, però no és el 
rol típic d’una mare  –explica La-
go–. Ella llançarà el missatge més 
important de la pel·lícula, adreçat 
als fills: «Sigueu com sigueu us es-
timaré igual»”. La mare també és 
l’única que no comet errors al 
film, potser perquè ja n’ha après al 
llarg de la vida. Les germanes, en 
canvi, veuran com algunes de les 
seves decisions també fan tronto-
llar les seves vides. “El personatge 
de l’Alexandra és el d’una dona se-
riosa, responsable, que és incapaç 
de fer marxa enrere quan ha pres 
una decisió, mentre que el de la 
Paula és completament volàtil, 
prefereix dir una mentida i que la 
bola se li faci grossa abans d’adme-
tre la veritat. La Clara està al mig 
i és molt insegura”, apunta Font. 
A través d’elles, la directora ha 

construït un fresc femení que 
aglutina personalitats “com més 
diverses i realistes millor”, sub-
ratlla Font.  

Filmada entre Barcelona i el 
Maresme, Gente que viene y bah 
transita entre el drama i la comè-
dia per desembarcar en un final 
optimista i vitalista sobre les deci-
sions personals. “Com que el mis-
satge havia de ser positiu, vaig 

Clara Lago i 
Fernando 
Guallar en una 
escena de la 
pel·lícula Gente 
que viene y bah. 
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buscar les millors localitzacions 
per rodar –precisa Font–. Havien 
de ser llocs amb llum i color, i amb 
un esperit fresc que servís per 
apel·lar a la felicitat”. És per això 
que la història de la Bea se situa en  
un poblet costaner del Maresme i 
la natura juga un paper important 
al llarg de tota la trama, amb cases 
als arbres i conflictes ecologistes 
inclosos.e 

Clara Lago és una arquitecta a la recerca 
de la felicitat a ‘Gente que viene y bah’ 
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Que les aparences no us enganyin: 
els errors, a vegades, poden ser 
bons. Sota aquesta premissa es 
mou la comèdia romàntica Gente 
que viene y bah, l’adaptació a la 
gran pantalla d’una novel·la de 
Laura Norton que arriba demà als 
cinemes. La pel·lícula, protagonit-
zada per Clara Lago, està dirigida 
per la barcelonina Patricia Font, 
que va guanyar un Goya amb el 
curt Café para llevar i que debuta 
ara en el món dels llargmetratges.  

El personatge de l’actriu, la Bea, 
que és arquitecta i està aparella-
da amb un company de feina (Fer-
nando Guallar), comença el film 
amb molt mal peu. “El nòvio li po-
sa les banyes i es queda a l’atur. 
Però aquestes circumstàncies són 
claus perquè, quan alguna cosa no 
va bé, cal desmuntar-ho tot plegat 
per tornar a construir-ho tot de 
base”, afirma Lago, que amb 
aquesta interpretació s’allunya 
del personatge de l’Amaia d’Ocho 
apellidos vascos, amb la qual va 
saltar a la fama. “La Bea és més su-
au, insegura, tendra –diu l’actriu–. 
Al principi em va costar agafar-ne 
el to, perquè pensava en una pro-
tagonista amb un caràcter més 
fort, però trobar aquest nou regis-
tre ha suposat un repte i m’ha 
agradat enfrontar-m’hi”. En el cas 
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El Pare Noel i altres mentides emergeixen a ‘Lapònia’
començat funcions al Club Capitol. 
“Les veritats i les mentides que ex-
pliquem a la parella, als fills i fins i 
tot a nosaltres mateixos” és, segons 
Angelet, el que posa en joc el text. De 
les mentides pietoses fins als més 
grans secrets, la bola es va fent gros-
sa i s’emporta tot el que troba.  

“Com més merda surt, més l’han 
de tapar i més gros fan el problema. 
Els personatges pateixen molt pe-
rò el públic empatitza amb tots ells”, 
assegura Angelet. L’obra parla dels 
diferents models educatius actuals, 
dels valors familiars, de les tradici-
ons i també juga amb els tòpics 
nord-sud, a partir del mite daurat de 
la vida als països nòrdics. El finlan-
dès que interpreta Roger Coma té 
aquest “supremacisme” que imagi-
nem que tenen, perquè “la gent allà 
és rica, noble, perfumada i feliç”, 

Una escena de la comèdia Lapònia, que es pot veure 
al Club Capitol. JORDI MORAS / HAUSE&RICHMAN

diu. Un dels filons còmics de l’obra 
és aquesta especulació sobre els 
nòrdics i l’idealisme de la nova pe-
dagogia, que defensa el personatge 
de Roger Coma, amb un accent fin-
landès lliure.  

També hi actuen Meritxell Huer-
tas, Meritxell Calvo i Manel Sans 
amb personatges que tenen racons 
amagats que no han revelat ni a la 
parella. Un altre subtema té a veu-
re amb el desig dels pares d’intentar 
traslladar uns valors als fills perquè 
siguin un versió més bona d’ells ma-
teixos. Els desitjos aspiracionals i la 
realitat normalment no tenen gaire 
res a veure. L’espectacle és una pro-
ducció de Hause&Richman, l’em-
presa de Jordi Casanovas i Carlos 
Manrique que opta per l’autoria ca-
talana i que ja ha produït Immortal, 
de Bruno Oro.e
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¿El Pare Noel és una il·lusió mera-
vellosa per als nens o bé és el primer 
inoculador de classisme i materia-
lisme? Depèn de com es miri. Però 
no és una anècdota, sinó un princi-
pi fonamental en l’educació dels 
fills, i és just el pretext per comen-
çar una batalla dialèctica entre ger-
manes i cunyats que acabarà en 
guerra oberta. Els dramaturgs i di-
rectors Cristina Clemente i Marc 
Angelet han enviat a Lapònia una 
parella amb un fill de cinc anys per-
què hi passin el Nadal amb la germa-
na d’ella, el marit finlandès i una fi-
lla petita. La nena serà qui revelarà 
al cosí que el Pare Noel no existeix 
i farà esclatar la comèdia, que ja ha 
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