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Primera fila ICULT

Davis i Crawford  van protagonitzar ‘¿Què se 
n’ha fet, de Baby Jane?’ quan ningú hi confiava

Un rodatge 
tempestuós

UNA HISTÒRIA D’ENEMISTAT I EGO A HOLLYWOOD

QUIM CASAS 
BARCELONA

Quan es va rodar ¿Què se n’ha fet, de 
Baby Jane?, entre el juliol i el setem-
bre de 1962, Bette Davis tenia 54 
anys, però per al cànon d’edat im-
perant a Hollywood pel que fa a 
les estrelles femenines, la protago-

nista de Tot sobre Eva ja no tenia opor-
tunitats al cine. En aquell temps 
malvivia, artísticament parlant, 
amb aparicions televisives a Carava-
na, Alfred Hitchcock presenta, El Virgini-
ano, Perry Mason i altres sèries de la te-
levisió nord-americana. 

El seu antagonista al film realit-

zat per Robert Aldrich en plena fe-
bre del gran guinyol cinematogràfic 
va ser Joan Crawford. El cine no 
l’havia tractat millor. Era dos anys 
més gran que Davis. També sobrevi-
via amb algun personatge televisiu i 
el seu últim film important es re-
muntava a 1954, el memorable 
Johnny Guitar, «la bella i la bèstia del 
cine de l’Oest», segons François 
Truffaut. A diferència de Davis,  
Crawford ja havia treballat amb Al-
drich al melodrama Autumn leaves 
(1956), en el què va encarnar una do-
na de mitjana edat enamorada d’un 
home més jove que ella. 

Crawford i Davis s’enfrontaven a 
l’evidència. Hollywood havia canviat 
d’orientació, altres actrius les havien 
substituït a l’imaginari popular i no-
més els quedaven papers de dones 
grans i patètiques a pel·lícules no 
precisament de categoria A. Així va 

sorgir ¿Què se n’ha fet, de Baby Jane?, en 
el que van haver d’encarnar perso-
natges estridents, gens empàtics, 
més grans de l’edat que tenien les 
dues actrius, rutilants figures de 
l’star-system femení només dues dèca-
des abans. 

El rodatge del film va esdevenir 
un autèntic camp de batalla. Aldrich 
i la resta de l’equip van acabar des-
bordats per l’enemistat entre les 
dues antigues estrelles. Qüestió 
d’egos i també de supervivència emo-
cional. Totes dues van assumir el rol 
de dives en una pel·lícula que era una 
producció en blanc i negre, de tema 
gairebé exploit i amb un pressupost 
que no va arribar al milió d’euros. 

Ja no hi havia camerinos luxosos 
com els d’abans, i les tornades a casa 
després del final del rodatge diari no 
eren en limusina. Aldrich es va hipo-
tecar per pagar el film: la història 

  Elias i Peña, en una imatge promocional de ‘¿Què 
va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?’

Estrena a BCN de dues reflexions sobre l’ofici d’actuar

Dues dives
en guerra
Carme Elias i Vicky Peña  interpreten 
Bette Davis i Joan Crawford en una obra 
inspirada en la seva històrica rivalitat

MARTA CERVERA 
BARCELONA

S
ón moltes i suculentes les 
històries que circulen so-
bre la rivalitat entre Bette 
Davis i Joan Crawford. Els 

mateixos estudis de Hollywood van 
contribuir a fomentar-la. Fins i tot 
elles van participar en el joc en un 
moment en què les seves carreres a 
la meca del cine es començaven a 
apagar. De totes aquestes llegendes, 
però també de fets reals, es nodreix 
l’obra ¿Què va passar amb Bette Davis i 
Joan Crawford?, un text divertit i àcid 
de Jean Marboeuf protagonitzat per 
dues sòlides actrius catalanes: Car-
me Elias convertida en Bette Davies i 
Vicky Peña fent de Joan Crawford. 
Les funcions començaran el 27 de fe-
brer vinent al Teatre Akadèmia. 

El títol de la peça és una picada 
d’ullet al famós film de suspens ¿Què 
se n’ha fet, de Baby Jane? (1962), un 
gran duel artístic entre les dues di-
ves dirigit per Robert Aldrich. Allà va 
començar el desacord entre les dues 

estrelles que Marboeuf aprofita per 
explorar la seva relació. Tota l’acció 
transcorre al camerino de cadascu-
na durant el rodatge, la paret de se-
paració del qual és el mirall on es mi-
ren, un espai buit que permet un in-
teressant joc teatral en una esceno-
grafia dissenyada per Sebastià Bros-
sa i Paula Bosch. 
 
VIATGE AL PASSAT / Helena Fenoy i Mar-
ta Ferrer, habituals del programa Po-
lònia, s’han encarregat de la caracte-
rització de les actrius, l’aparença de 
les quals evoca l’estil de les estrelles 
de Hollywood d’aquella època. «No 
fem una imitació del personatge, si-
nó que interioritzem i vivim els seus 
sentiments. No és una obra superfi-
cial. Hi ha molta part biogràfica, 
però cada moment reflecteix un es-
tat d’ànim», diu Elias. «Ens hem do-
cumentat sobre les seves vides i in-
tentem acostar-nos a un perfil físic 
reconeixible, però no fem una imita-
ció o un calc de com es movien i par-
laven. Això és teatre i cal volar lliu-
res», afegeix Peña. 

Pensaments, acció, sentiments 
van seguint una lògica abstracta en 
aquesta representació on les prota-
gonistes es relacionen entre elles i 
amb els altres a través de cartes. El 
seu contingut és pura invenció, però 
es basa en fets reals, documents i de-

claracions. L’obra recorre la vida de 
totes dues i apareixen evocats perso-
natges de l’època com Marilyn Mon-
roe, familiars de les actrius i el ma-
teix Robert Aldrich. «Ell en realitat 
va ser la víctima perquè era al mig i 
havia d’escoltar-les totes dues», co-
menta Guido Torlonia, el director. 

Respecte al seu personatge, Elias 
destaca: «Bette Davis va lluitar tota 
la seva vida per imposar la seva ma-
nera de ser en un món carregat de 
prejudicis. Quan Joan Crawford li va 
proposar rodar el film, de seguida va 
veure que era una oportunitat. Els 
conflictes i la competició entre totes 

dues són apassionants». La peça per-
met treure el nas al món de la inter-
pretació. «Es veu què és crear un per-
sonatge, entrar dins seu i competir 
amb ell dins d’una obra. Però també 
els conflictes i dubtes interns de ca-
dascuna, les seves depressions i ale-
gries». Elias i Peña amb prou feines 
han coincidit durant les seves carre-
res. De fet aquest és el seu primer tre-
ball juntes, cara a cara, soles a l’esce-
nari. «No entenc com no ho han fet 
abans», comenta Torlonia. 

Peña viu amb intensitat el desafia-
ment d’emular Crawford. «És un tre-
ball bonic, interessant i curiós, per-

Crawford i Davis, a ‘¿Què 
se n’ha fet, de Baby Jane?’
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sió que va tenir a la carrera de les 
dues actrius. Jessica Lange va ser 
Crawford i Susan Sarandon va en-
carnar Davis. 

No tot va ser negatiu, malgrat la 
tensió i virulència. Davis va repetir 
la fórmula a Canción de cuna para un 
cadáver (1964), de la mà del mateix 
Aldrich i ara amb Olivia de Havi-
lland, una altra vella glòria holly-
woodiana, com a oponent. Aquell 
mateix any, Crawford va protago-
nitzar El caso de Lucy Harbin, trucu-
lent film de sèrie B de William 
Castle en el que va donar vida a 
una dona madura que ha passat 20 
anys en un manicomi per matar el 
seu marit i la seva amant a cops de 
destral. 

Per bé o per mal, la història de 
Baby Jane i Blanche Hudson les va 
marcar a totes dues fins al final de 
les seves vides. H

perversa, inspirada en una novel·la 
de Henry Farrell, de dues antigues 
estrelles cinematogràfiques infantils 
que ara viuen i s’humilien juntes. 
Era també una crítica desmesurada i 
histriònica, però crítica al cap i a la 
fi, al Hollywood que converteix en fi-
gures decadents aquelles i aquells 
que han sigut els seus mites i icones. 

Tensió i virulència  

Davis i Crawford no ho van haver de 
passar gaire bé perquè, baralles en-
tre elles a part, la pel·lícula era un re-
flex de la seva situació en aquell mo-
ment en la indústria del cine. Ryan 
Murphy, creador de Nip/Tuck i Ameri-
can horror story, va escriure amb Jaffe 
Cohen i Michael Zam la minisèrie 
Feud: Bette y Joan (2017), en la que va 
desgranar la història d’aquell rodat-
ge, aquelles relacions i la repercus-
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què interpretar una actriu que al seu 
torn fa un personatge permet veure 
com és aquest ofici». I valora la forma 
en què està escrit el text, a través 
d’aquestes cartes de totes dues amb 
diferents interlocutors. «A través 
d’aquestes veiem l’ànima de dues do-
nes que comencen el projecte plenes 
d’energia i il·lusió i acaben amb una 
enorme dificultat per comunicar-se 
per circumstàncies del rodatge, per 
les seves pròpies personalitats o per 
petits conflictes que es generen amb 
l’estudi». Un abisme que va augmen-
tar quan només una d’elles, Bette Da-
vis, va ser nominada a l’Oscar.  

Més enllà del duel d’egos, el text 
teatral mostra el masclisme impe-
rant a Hollywood. Tant una com l’al-
tra van lluitar per ser respectades en 
la indústria, per ser cap de cartell i 
tenir bons papers. «Encara hi ha 
molta influència masclista a tots els 
missatges i productes del cine», as-
senyala Elias. «La irrupció de la dona 
a la producció, la direcció i l’autoria 
està canviant una mica les coses, tot 
i que no es tracta de competir, sinó 
de complementar i enriquir. Però hi 
continua havent greuges i Ho-
llywood n’és el paradigma: els ac-
tors cobren més que les actrius». H

Guido Torlonia  reuneix 
per primera vegada les 
dues actrius al Teatre 
Akadèmia amb aquesta 
peça de Jean Marboeuf

Txékhov i les 
paradoxes  
de ser actor
3 Francesc Orella protagonitza 
‘L’últim acte’, dirigit per Carles Alfaro

M. C. 
BARCELONA

F
rancesc Orella, a qui encara 
molts identifiquen amb el 
professor de la sèrie Merlí, i 
el director valencià Carles 

Alfaro, fundador de Moma Teatre, 
s’endinsen en l’ofici de l’actor amb 
L’últim acte. Aquesta nova proposta, 
que s’estrena dilluns al Teatre Go-
ya, sorgeix de l’adaptació de relats 
breus d’Anton Txékhov (1860-
1904), cartes i articles de l’autor de 
La gavina i L’hort dels cirerers. És una 
producció de Focus feta a la mida 
d’Orella, que apro-
fundeix amb humor 
en les paradoxes del 
món de l’espectacle. 

L’acció comença 
quan un actor gran a 
qui li acaben de dedi-
car un homenatge es 
desperta al teatre on 
ha sigut complimen-
tat. Inspirada en el 
relat El cant del cigne, 
aquesta història ser-
veix de marc per a 
una proposta im-
pregnada «d’aquest 
típic humor patètic 
de Txékhov», diu el 
director. El protago-
nista està sol, amb 
ressaca i no pot anar 
enlloc. Han tancat 
l’edifici amb ell a 
dins. L’han oblidat. 
¿De què li serveixen 
la fama i els aplaudiments?, es pre-
gunta mentre inicia una reflexió 
profunda sobre la seva vida, plena 
de records i fantasmes. 

 
MIRADES FEMENINES / Tres esperits fe-
menins l’ajudaran a fer examen de 
consciència. Nina encarna una do-
na que analitza la seva existència 
«de forma tan lògica i racional com 
cruel». Cristina Plazas, en canvi, el 
despullarà amb una mirada «més 
carnal i sensual, més irònica i cíni-
ca». Per la seva banda, la composito-
ra i pianista Bárbara Granados mos-
trarà «el seu costat més poètic, abs-
tracte i pur, expressat sovint a tra-
vés de la música.» 

Però en cap cas es pot qualificar 

la proposta de musical. És una altra 
cosa, un espectacle de creació amb 
música inspirat en obres d’un gran 
autor rus. Aquest és el setè muntat-
ge que Orella i Alfaro fan junts des-
prés de títols aclamats com L’estran-
ger i La caiguda, tots dos d’Albert Ca-
mus, o Traïció, de Harold Pinter. 
També Tío Vania, de Txékhov, estre-
nat a Madrid. 

«Amb Orella sempre puc anar 
més enllà perquè és un actor que 
mai s’acomoda i sempre sorprèn», 
diu el director. L’intèrpret, per la 
seva banda, admet que sense «la 

complicitat, la implicació i l’expe-
riència d’Alfaro» no s’hagués ficat 
en un projecte tan gran. «No és fàcil 
parlar del teu propi ofici, però fer 
aquest espectacle ha resultat te-
rapèutic», confessa satisfet 
d’aquest work-in-progress laboriós i 
delicat on, diu, ha treballat «amb 
tres magnífiques companyes». Al 
principi tenia els seus dubtes: «Per-
què interpretar un actor en etapa 
crepuscular m’afecta a nivell perso-
nal». Però al final fins i tot ha resul-
tat positiu: «Experimentar aquesta 
crisi existencial plena d’humor, 
tendresa, poesia i drama ha sigut 
una experiència gratificant, dife-
rent de tot el que havia fet». Una 
farsa plena de veritat. H

DAVID RUANO

33 Francesc Orella, a ‘L’últim acte’.


