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Ibsenal
cinema

Ferran Audí debutarà
com a director amb el
rodatge de ‘The Frost’

Eva Garcia
BARCELONA

Què passa si es combinen
paratges espectaculars
com el parc nacional d’Ai-
güestortes, la zona rural de
Gijón, el fiord Geiranger de
Noruega i la ciutat moder-
nista d’Alesund? El resul-
tat: l’escenari perfecte per
al rodatge de The Frost,
l’opera prima del català
Ferran Audí. Segons va ex-
plicar ahir el productor
Raül Perales durant la pre-
sentació del rodatge de la
pel·lícula, es tracta d’una
coproducció entre l’empre-
sa catalana Alta Realitat i
la noruega Frost Media,
que aposten per “un projec-
te molt innovador nascut
ara fa dos anys”.

La barreja de cultures, el
drama psicològic i la histò-
ria de fantasmes amb dosis
de thriller són els ingredi-
ents d’una pel·lícula que
s’inspira en l’obra teatral El
petit Eyolf, del dramaturg
noruec Henrik Ibsen. El
film explica la història d’un
matrimoni que pateix la
mort del seu fill i desco-
breix que mai el van esti-

mar. El director ha afegit
que “la mort és l’epicentre
d’un terratrèmol que es-
camparà les seves ones ex-
pansives provocant que els
personatges s’enfrontin a
les repercussions en una
història amb una forta càr-
rega social i psicològica”.

El contingent espanyol
està encapçalat per Aitana
Sánchez-Gijón, Tristán
Ulloa i el català Fermí Rei-
xach. En el bàndol escan-
dinau destaca la presència
de Bibi Andersson, musa
d’Ingmar Bergman, Ulrich
Thomsen i Eva Morkeset.
Els actors s’han mostrat
entusiasmats per unir dues
cultures diferents, i tal com
ha explicat Aitana Sánchez
Gijón, “des de fa dues set-
manes, estem treballant
conjuntament a Noruega”,
la qual cosa facilita “una
connexió entre els perso-
natges”. Eva Morkeset ha
afegit que “ja era hora que
hi hagués sang llatina en
una obra d’Ibsen”.

The Frost, que es rodarà
íntegrament en anglès i
serà doblada al català i cas-
tellà, s’estrenarà a Espanya
el 2009. ■

Salvatsperla
falsificació

StefanRuzowitzkyabordaal’oscaritzada
‘Los falsificadores’ la història real d’uns
estafadors en un camp d’extermini nazi

Ramon Palomeras
MADRID

Per al cineasta austríac Ste-
fan Ruzowitzky abordar el
nazisme era una necessi-
tat. “Els meus avis n’eren
simpatitzats i la dreta del
meu país encara el defensa.
I no són pocs. Obtenen un
20 per cent dels vots”. Da-
vant aquest panorama, no
és estrany que dirigís Los
falsificadores, Oscar al mi-
llor film de parla no angle-
sa. Serà als cinemes a par-
tir de divendres.

Amb les interpretacions
de Karl Markovics, August
Diehl i Devid Striesow, la
cinta, basada en les memò-
ries del supervivent de
l’Holocaust Adolf Burger,
tracta la major estafa de la
història perpretada... al
camp de concentració de
Sachsenhausen. Era l’ope-
ració Bernhard. Entre al-

tres èxits van aconseguir
imprimir més de 130 mili-
ons de lliures esterlines per
debilitar les economies
enemigues tot aprofitant
els presoners experts en la
matèria. Però no era fàcil
per als falsificadors. “Si
col·laboraven, ajudaven
l’enemic i traïen la seva
consciència. Però si no ho
feien, la cambra de gas els
esperava...”.

Ruzowitzky tenia molt
clar que no tenia intenció
de jutjar cap dels implicats.
“No tenim cap dret de jut-
jar ningú que hagi sobrevis-
cut a un camp de concen-
tració”, comenta amb rela-
ció als protagonistes i en
concret a Burger i Plappler,
els dos darrers supervi-
vents de l’operació i pre-
sents al rodatge de la pel·lí-
cula. “Burger lluitava per
sobreviure. No es permetia
tenir problemes de culpabi-

litat. De fet, em va arribar
a comentar que hauria pre-
ferit romandre a Ausch-
witz, lloc d’on provenia
abans d’aterrar a Sachsen-
hausen. Allà hi van assassi-
nar la seva dona”, recorda
el cineasta encara al·luci-
nat amb les converses amb
els supervivents.

“No era només una pel·lí-
cula; era la història en estat
pur. Encara recordo com
discutien sobre si Bern-
hard Krüger, el comandant
de l’operació, era un crimi-
nal o un salvador. ¡Aquest
era el quid de la qüestió!
Mentre Burger el culpava
per assassinar sis com-
panys, Pappler recordava
que sense ell haurien mort
els 147 membres de l’ope-
ració. El cas és que finalit-
zada la guerra, el coman-
dant va salvar la vida gràci-
es al testimoni dels
falsificadors”. ■

Tristán Ulloa i Aitana Sánchez-Gijón a l’acte de presentació
del rodatge de la pel·lícula ahir a Barcelona ■ JORDI GARCIA

‘Los falsificadores’ està basada en les memòries d’un supervivent de l’Holocaust ■ FILM AFFINITY

L’Oscar
Les misèries del
cinema austríac
davant l’òpera
És ben sabut que un Oscar
ajuda. Abans de la cerimònia,
havien anat al cinema austrí-
ac 34 mil espectadors. Dues

setmanes després de l’Oscar,
la xifra ja depassa els vuitanta
mil. Certament, les dues xi-
fres no són res de l’altre món.
Però en un país com Àustria
no és gens estrany. Com re-
corda Ruzowitzky, el cine és
“el germà petit de l’òpera i el
teatre. Les subvencions en un

any per al cinema són l’equi-
valent a la subvenció d’un dia
d’òpera. Però bé, després del
guardó els polítics ja han afir-
mat que hi posaran remei”.
Malgrat tot, el que de debò li
sap greu al director és l’im-
pacte del film a Alemanya.
“No ha funcionat gens”. ■

Elsmonòlegs
tornenala
franjanocturna
delaMuntaner

Redacció
BARCELONA

A partir de demà torna a la
cartellera de Barcelona l’es-
pectacle La cocina de los
monólogos, després d’ha-
ver fet una gira per tot
l’Estat i haver assolit els
40.000 espectadors.

La versió que s’estrena
demà, tot i que conserva el
títol, no té res a veure amb
el muntatge que es va man-
tenir durant prop d’un any
al Club Capitol, la tempora-
da passada. S’han canviat
dos dels xefs i, natural-
ment, les receptes que ex-
pliquen. Els cuiners actuals
són Albert Boira (director
de l’espectacle i l’únic que
repeteix ), Belén Rubio i
Marc Alberdi.

Estarà en cartell a la sala
Muntaner, a la franja horà-
ria nocturna, que comença
a les 22.45 h, fins al 27 de
juliol. ■

Espectacle
sobrela
bel·ligerància
eclesiàstica

Redacció
BARCELONA

Avui s’estrena al Brossa
Espai Escènic El gran in-
quisidor, un espectacle
basat en el cinquè capítol
d’Els germans Karama-
zov, l’obra cabdal de Dosto-
ievski. És el moment en
què l’Ivan (Josep Minguell)
llegeix a Alioixa (Laia de
Mendoza) un poema que
descriu una dolorosa i sug-
gestiva trobada entre un
cardenal de la inquisició i
Jesús. L’acció transcorre a
Sevilla al segle XVI, En
plena inquisició. Jesús surt
de les cendres d’una fogue-
ra i avança entre una mul-
titud que el reconeix. El
cardenal el fa detenir fent-
li nombroses preguntes.

Les figures de Jesús i de
l’inquisidor representen
dues maneres diferents
d’entendre la religió: l’una
qüestiona, inquieta i obliga
a estar alerta; l’altra conso-
la i protegeix a canvi de la
submissió. El text de Dos-
toievski es mostra a l’obra
de rabiosa actualitat a
causa de la bel·ligerància
mostrada darrerament per
la cúpula eclesiàstica.

L’espectacle està dirigit
per Moisès Maicas i produït
per Laia de Mendoza. Nina
Pawlowsky és la responsa-
ble de l’espai escènic i del
vestuari. Estarà en cartell
fins al 6 d’abril. ■


