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La mostra reuneix fins dissabte 16 companyies al Masnou

El còmic Johnny Melville serà
l’estrella del Festival Ple de Riure

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

CIRC I FESTIVAL

Humor i ambient de plat-
ja. Aquesta és la base sobre

la qual s’assenta el Festival Interna-
cional de Teatre Còmic Ple de Riure
que avui comença al Masnou. Una
selecció dels millors esquetxos del
còmic i clown escocès Johnny Melvi-
lle (demà, 00.30 hores), servirà de
plat fort a la 9a edició de la mostra
que dirigeix Chapertons, amb el su-
port d’un dels pocs consistoris de Ca-
talunya que aposta pel riure sense
complexos. «Entenem l’humor com
a cultura i, a més a més, és saluda-

ble», afirma Eduard Gisbert, alcalde
del Masnou.

Un total de 16 companyies ani-
maran la proposta a partir d’avui i
fins dissabte que ve, amb sessions
que començaran a la tarda i acaba-
ran a altes hores de la matinada a la
carpa del festival, que està situada a
la platja Baixador d’Ocata, molt
pròxima a l’estació de tren del ma-
teix nom.

A l’interior del recinte, amb capa-
citat per a unes 1.000 persones, se
celebraran les actuacions de paga-
ment, amb còmics i humoristes con-
sagrats. A l’exterior, el xou conti-
nuarà de manera gratuïta, abans i

després de la programació a cobert.
El pallasso i mim italià Bustric i el

duo argentinouruguaià Los Moder-
nos amb el seu aplaudit Breve descon-
cierto breve són les estrelles avui
(22.30 hores). Demà, previàment a
l’actuació de Melville, hi haurà hu-
mor català amb Total Memos i el
seu Nena maca, per favor, els postres
(22.30 hores). Dissabte tornarà Mi-
croband (22.30 hores), grup humo-
risticomusical de Luca Domenicali i
Danilo Maggio que va triomfar fa 7
anys amb insospitades versions de
Bach, Bob Marley i Paolo Conte, i del
monologuista Dani Pérez (dissabte,
00.30 hores).< 33 Johnny Melville, durant una de les seves actuacions.

EL PERIÓDICO

El guionista ha visitat BCN per veure el
muntatge de ‘La controversia de Valladolid’

Carrière col.labora
amb Fernando Trueba
en un film sobre Maillol

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

CINE I PERSONATGE

El que va ser el guionista
favorit de Luis Buñuel i

col.laborador habitual de Peter
Brook, el polifacètic Jean-Claude Car-
rière està preparant amb Fernando
Trueba el guió de la pel.lícula El ar-
tista y su modelo, que suposarà el re-
torn a la ficció del realitzador madri-
leny després de Blanco y negro i El mi-
lagro de Candeal, les seves últimes in-
cursions en el documental. El film
és una història imaginària que pren
com a punt de partida la vida del
pintor i escultor francocatalà Aristi-
des Maillol, amic de Gauguin i Ma-
tisse, i el situa en un episodi de la
primera guerra mundial.

«Començarem a donar forma al
guió després de les vacances d’es-
tiu», va anunciar el guionista francès
a Barcelona, ciutat que ha visitat per
veure la versió castellana de la seva
peça teatral La controversia de Valla-
dolid, que actualment s’està repre-
sentant al Teatre Lliure en el marc
del Grec protagonitzada per Ferran

Rañé i amb direcció de Carles Alfa-
ro. «M’ha emocionat especialment
poder escoltar aquesta obra en
castellà, l’idioma original de la dis-
puta històrica que representa», va
admetre Carrière.

El guionista tindrà pròximament
encara més llaços d’unió amb Espa-
nya, ja que el 5 de setembre co-
mençarà el rodatge d’un altre dels
seus guions, Goya’s ghosts, que el seu
amic Milos Forman filmarà a Ma-
drid amb Javier Bardem i Natalie
Portman en el repartiment, i amb
producció de Saul Zaentz, artífex
d’èxits com El pacient anglès, Ama-
deus i Algú va volar sobre el niu del cu-
cut. «La idea de fons de la pel.lícula
és la dificultat del protagonista,
que és un extremista, de mantenir-
se en el punt mitjà de les coses», ex-
plica Carrière.

q ACTOR DE TEATRE
Guionista de cine, autor dramàtic i
novel.lista, Carrière ha afegit última-
ment a la seva carrera la faceta d’ac-
tor teatral, al protagonitzar en un
escenari parisenc juntament anb

l’actriu Marie-Sophie L. (exdona del
director Claude Lelouch) la peça tea-
tral Les mots et la chose, en què ell en-
carna un vell professor que ensenya
a una actriu porno l’inesgotable vo-
cabulari sexual amb què compta
l’idioma francès. No és aquesta l’úni-
ca incursió en la interpretació del
guionista, que es va iniciar en petits
papers en algunes pel.lícules de
Buñuel com Diari d’una cambrera i
La via làctia , i que en els últims
temps també ha aparegut a Buñuel y
la mesa del rey Salomón.

El director de Calanda és una re-
ferència constant en la vida de Car-
rière, que reconeix que el té present
en tot moment. «Els verdaders
mestres són els que segueixen
sent-ho fins i tot després de morir»,
sentencia, i aquesta pedra de toc li
ha servit per a tot, fins i tot per pren-
dre la decisió de casar-se: «Em vaig
preguntar: ‘¿Què m’aconsellaria
Luis?’ I Luis em va dir que sí, que
em casés», explica divertit mentre
somriu a la seva jove dona d’origen
iranià.

Però Buñuel també convoca pen-
saments una mica més foscos. «En
els últims anys estava obsessionat i
atemorit amb el terrorisme, que
com a bon surrealista havia saludat
amb molta passió en la seva joven-
tut». Per Carrière és simptomàtic
que l’última imatge filmada pel di-
rector aragonès sigui precisament la
de l’explosió d’una bomba: el pla fi-
nal d’Ese oscuro objeto de deseo. «No
vull ni pensar què és el que hauria
sentit amb els atemptats de Lon-
dres», diu amb la mirada tèrbola.<

33 Jean-Claude Carrière, dilluns a Ciutat Vella.
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