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Des del principi tenia clar que 
ella en seria la protagonista». Ju-
lia Lallana, de 14 anys i sense cap 
experiència en el cine, va dir al 
principi que no. La seva germana 
va aconseguir que almenys s’ho 
pensés. «Al final va fer la prova i 
va coincidir amb l’altra protago-
nista, Alba Alcaine, i immediata-
ment hi va haver molta complici-
tat entre elles». Alcaine encarna 
l’Alicia, que es converteix en la 
millor amiga de la Paula durant 
les vacances d’estiu. 

Hi va haver un cúmul de felices 
casualitats. Alba Alcaine havia pas-
sat els estius a Ojos Negros, un po-
ble amb menys de 400 habitants 
censats. «La línia entre ficció i reali-
tat va acabar sent molt fina», ens 
diu Lallana. Les directores van in-
tentar a tota hora que les actrius es-
tiguessin còmodes i passar moltes 
hores amb elles. 

Hi ha una cosa lluminosa, veri-
table, en dues seqüències com-
partides per totes dues, la de la 
conversa nocturna sobre el que 
passarà després de l’estiu i la del 
comiat, i en la que obre el film, 
un primer pla sostingut de la Ju-
lia mentre de fons se sent la dis-
cussió dels seus pares. La pel·lícu-
la es va rodar durant quatre set-
manes de l’estiu del 2017, amb 
els quatre directors que van co-
mençar el projecte, però dues de 
les escenes que apuntes, la de 
l’inici i la conversa nocturna, es 
van filmar un any després. En la 
primera, només vam haver d’ex-
plicar-li a la Julia la situació, la 
vam rodar en una o dues preses», 
recorda Castelo. «Mai havia tin-
gut converses tan profundes amb 
la meva germana com durant la 
construcció del personatge. Vaig 
descobrir que tenia una intel -
ligència emocional al·lucinant», 
afegeix Lallana. 

 
MÚSICA DE REFREE / La Paula i l’Alba 
es van fer amigues durant la fil-
mació, com es fan amigues la Ju-
lia i l’Alicia al relat. Les directores 
han incorporat molt bé aquesta 
experiència a la pel·lícula. Castelo 
sintetitza el mètode de treball: 
«Teníem clar que no podíem diri-
gir la resta com si fossin professio-
nals. Arribàvem amb una escena 
escrita, parlàvem, l’oblidàvem i 
partíem d’una anècdota o una fra-
se». L’única actriu professional 
del film és Anna Sabaté, que inter-
preta la tia. 

Lallana escoltava durant el ro-
datge un disc de Raül Fernàndez, 
Refree, Jai Alai. Li va escriure un 
mail molt llarg i Refree, per a la 
seva sorpresa, li va contestar l’en-
demà, després de veure 10 mi-
nuts del film, dient-li que faria la 
música. Com en altres aspectes 
del film, el que era aparentment 
més difícil va resultar el més 
fàcil. Avui, abans de la projecció 
d’Ojos negros, Lallana i Refree pre-
senten una peça audiovisual que 
han fet sobre la despoblació en 
diverses parts d’Espanya. H

33 Un moment del muntatge de La Calòrica ‘Els ocells’, que s’estrena avui.
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La Calòrica treu el suc als 
populismes amb ‘Els ocells’
3 La companyia s’inspira en Aristòfanes per crear una obra gamberra

MARTA CERVERA 
BARCELONA

¿E
ls ciutadans són real-
ment lliures en una 
democràcia? ¿Qui 
treu més profit del 

sistema, ells o els governants? ¿Com 
combatre el populisme? ¿Què queda 
de realment democràtic en les demo-
cràcies occidentals? Són algunes qües-
tions que planteja Els ocells, un muntat-
ge molt gamberro de la companyia La 
Calòrica que s’estrena avui a la Beckett 
i que hi serà fins al 26 de maig. 

Si en el seu anterior i premiat 
muntatge, Fairfly, despullaven el 
mite capitalista de l’emprenedor, 
ara s’enfronten als mites de la de-
mocràcia amb Els ocells, una obra 
d’Aristòfanes que utilitzen com a 
punt de partida per denunciar 
l’auge del populisme neoliberal. 
«Després de l’1-O, vam començar a 
fer-nos preguntes sobre la demo-
cràcia», explica Israel Solà, direc-
tor del muntatge. I van descobrir 
que molt abans que ells Aristòfa-
nes, autor satíric de la Grècia clàs-
sica, ja havia qüestionat al segle V 
aC el sistema democràtic tot just 
50 anys després de la seva posada 
en marxa amb una paròdia de la 
qual prenen l’esperit i el títol per 
crear-ne una versió moderna con-
tra l’auge populista. 

L’obra mostra les tècniques que 
utilitza el protagonista per seduir 
les masses. «Els líders populistes 
són capaços de fer creure que treba-
llen pel bé comú quan l’únic que 
persegueixen és el benefici propi», 
apunta Joan Yago, dramaturg de la 
companyia. Però La Calòrica no ha 
volgut identificar el protagonista 
amb un polític determinat. En reali-
tat, té elements de diversos polítics 
i anomenen Trump, Macron, Rive-
ra... «El nostre protagonista repre-
senta aquesta gent que busca el 
gran xollo per trobar la manera de 
seguir-se enriquint». Però també cri-
tiquen el principal error de la demo-
cràcia: la falta de reacció de la socie-
tat davant els qui abusen del poder. 
«Intentem disparar contra tots i di-
vertir», resumeix el director. 

 
‘PIJOS’ FARTS D’EUROPA / En l’obra 
d’Aristòfanes són dos atenesos adi-
nerats els que decideixen allunyar-
se de la societat davant de la in-
gerència pública en assumptes pri-
vats, i acaben muntant el seu món 
ideal als núvols, un espai entre el 
cel i la terra on acaben dominant 
les aus, aprofitant-se dels seus dots 
per a la manipulació. En el muntat-
ge de La Calòrica, Marc Rius inter-
preta Pisteter, jove empresari que 
amb la seva companya Evèlpides 

(Esther López) decideix abandonar 
una Europa per a ells massa contro-
ladora. La seva trobada amb un 
ocell els portarà a dissenyar un pla 
per crear una societat diferent amb 
ajuda de les aus en una naturalesa 
que intentaran organitzar a la seva 
pròpia conveniència i mesura, que 
es regirà per tres principis sagrats: 
individu, propietat i competència. 
Xavi Francès i Aitor Galisteo-Rocher 
completen el repartiment. 

«Respectem l’estructura de la fau-
la però el 99% del text és creació nos-
tra», explica Joan Yago. Si Aristòfa-
nes feia referències a personatges de 
la seva època, de la història i de la 
mitologia grega, ells fan el mateix 
amb referents pròxims al públic. «La 
llibertat d’Aristòfanes ens ha inspi-
rat per incloure a l’obra tot tipus 
d’elements per fer-la més divertida i 
que s’entengui millor, des del text i 
des de la posada en escena». L’hu-
mor de Monty Python, el programa 
televisiu Little britain i el teatre po -
lític de micro en mà conviuen en 
aquest muntatge que juga amb el ri-
dícul i en què els ocells parlen. «Hem 
creat un espai i una convenció que 
el mateix espectacle va constant-
ment destruint perquè el públic 
s’abandoni i es deixi atrapar per 
aquesta comèdia tan boja», afirma 
el director. H

«El protagonista 
representa  la gent que 
busca un gran xollo,  
la forma per continuar 
enriquint-se», diuen

L’humor dels Monty 
Python  i de ‘Little 
britain’ acosta al públic 
un muntatge que juga 
amb el ridícul
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