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Quan despertem d’entre els morts
TNC. SALA PETITA
8 de febrer

SANTI FONDEVILA

Quan despertem d’entre
els morts és l’última
obra de Henrik Ibsen i,
per molts, el seu testa-
ment dramàtic. Un tes-

tament força trist que reflexiona
amb amargor sobre el fracàs vital de
l’artista, la dissortada elecció
d’aquell que viu només per la neces-
sitat d’expressar-se i, en conse-
qüència, és incapaç d’entendre els
altres i, en particular, la model que
li va entregar cos i ànima per a la se-
va obra mestra, El dia de la resurrec-
ció. Ibsen escenifica el compromís
de l’artista com una obsessió mor-
tal que l’aïlla de la vida real. Un text
poc exhibit, per alguna cosa deu ser,
que ens arriba en una posada en es-
cena en què destaca l’espai escènic
conceptual de Max Glaenzel i la
il·luminació de Maria Domènech
per sobre de la direcció de Ferran
Madico. Potser obsessionat per la
síntesi de l’obra, no aconsegueix
una tensió dramàtica entre els per-
sonatges perquè ens traslladin el
que passa dins seu.

Madico imagina tota l’obra dins
d’un blanc omnipresent que evoca
la mortalla dels cadàvers; introdu-
eix una sèrie de gestualitats core-
ografiades (està de moda), que no
aporten res de res, i, sobretot, ro-
ba als espectadors el final de l’obra.
Vull dir que qui no la conegui, mai
sabrà que el protagonista, l’escul-
tor Rubek, i la seva model, la Irene,
moren sota un allau a dalt de la
muntanya. Enmig d’una correcció
interpretativa sense estridències,
Lluís Marco (Rubek) es qui, per
nosaltres, expressa amb més credi-
bilitat el conflicte de l’obra i els
sentiments que bullen a dins del
seu personatge.

Crítica

Lluís Marco i Esther Bové en un
fragment de l’obra. DAVID RUANO

TEATRE

‘Quan despertem
d’entre els morts’,

un Ibsen sense
gaire interès

CINEMA

El segell català de ‘Mamá’, un
conte de terror sobre la maternitat
Número 1 de la taquilla americana,
Mamá significa el debut de l’argen-
tí establert a Barcelona Andy
Muschietti. Guillermo del Toro
produeix aquesta història sobre un
esperit que adopta dues nenes.

començar a arribar. “Tot el que ens
ha passat és gràcies a l’Ángel”, diu.
Però el primer va ser convertir la
idea en guió. “Va ser una manera
molt irresponsable de crear una his-
tòria. Necessitàvem que la idea de la
mare com a fantasma tingués lògi-
ca”, assegura. Un dia es va encendre
la bombeta. “Em van enviar un ví-
deo de National Geografic d’un gue-
pard caçant i menjant-se un man-
dril. Mentre és devorat, el mandril
dóna a llum una criatura, i el gue-
pard s’oblida del mandril i protegeix
la criatura”, explica Muschietti. Ai-
xí, Mamá es va convertir en la histò-
ria de dues nenes rescatades d’una
mort segura per una fantasma que,
guiada per l’instint matern, té cura
d’elles com si fossin les seves filles.

Tot i que al cap d’uns anys són
rescatades, l’experiència té un im-
pacte profund en les nenes. “La re-
lació amb la mare és la més impor-
tant en la vida de qualsevol perso-
na”, diu Bárbara Muschietti, pro-
ductora de la cinta. “Òbviament, la
relació et formarà com a persona”.

Del Toro hi posa la confiança
Entre trucada i trucada de Sony, Pa-
ramount i els Weinstein, un dia va
sonar a l’altre costat de la línia la veu
de Guillermo del Toro. “Va ser molt
directe –recorda la productora–.
Ens va dir: «Aquesta pel·lícula la fa-
rem sigui com sigui. Per 2 euros o
per 2 milions. En castellà, xinès o
anglès». Això ens va donar una con-

fiança increïble”. La fórmula fi-
nal, una coproducció canadenco-
catalana, s’escapa dels cànons ha-
bituals de producció de Holly-
wood, però els va donar una lli-
bertat que no acostuma a tenir
una pel·lícula d’un director debu-
tant en la indústria nord-ameri-
cana. “El pressupost és petit, això
sí. Mamá equival a un 10% de Pa-
cific Rim, la pel·lícula que roda-
va Guillermo del Toro a l’estudi
del costat”, diu la Bárbara.

La humilitat del projecte no
els va impedir comptar amb una
de les actrius més de moda del ci-
nema mundial ara mateix, Jessi-
ca Chastain. “Quan la vam fitxar
no era tan famosa, només havia
estrenat L’arbre de la vida”, expli-
ca l’Andy. “Ella venia del núvol de
dolçor d’aquest film i de The help,
i volia canya, provar coses noves”,
afegeix la Bárbara. “I li va agradar
molt el personatge, una heroïna
reticent i distant, una dona a la
trentena però encara molt ado-
lescent –continua l’Andy–. La
Jessica té una profunditat i una
fredor que esqueien molt al per-
sonatge. I un nas que em torna
boig”, confessa.

Ara els cants de sirena de Ho-
llywood sonen amb insistència,
però ells pensen en un altre pro-
jecte: una adaptació del còmic El
hijo, de Mario Torrecillas. “Seria
un conte de terror a la Barcelona
dels anys 40”, diu l’Andy.e

X.S.

BARCELONA. Aquesta setmana s’ha
estrenat a la cartellera Mamá, un
film de terror protagonitzat per Jes-
sica Chastain –favorita a l’Oscar per
La noche más oscura– que va debu-
tar fa unes setmanes en el número
1 de la taquilla nord-americana.
Tanmateix, la pel·lícula no es va ges-
tar en un estudi de Hollywood, sinó
en una productora de l’Eixample.

Tot va començar, diu Muschietti,
amb una visió. “Vaig imaginar-me
una escena de persecució: dues ne-
nes que fugien d’un fantasma. Des-
prés allò es va convertir en un curt i,
dos dies abans de rodar, vaig pre-
guntar-me qui podia ser el fantasma
i se’m va ocórrer el títol, Mamá.
Quin fantasma més terrible que la
pròpia mare?” El curt, un concen-
trat prodigiós de 3 minuts d’angoi-
xa i terror amb una gran factura, va
arribar a les mans d’Ángel Sala, el
director del Festival de Sitges. “Ens
va trucar el dia següent i ens va dir
que l’havia vist a les 4 de la matina-
da i ja no havia pogut dormir”, re-
corda Muschietti. Mamá es va pro-
jectar al Festival de Sitges i les tru-
cades d’agents nord-americans van

La pel·lícula parteix d’un curtmetratge de tres minuts estrenat al Festival de Sitges. UNIVERSAL PICTURES

Guillermo del Toro produeix el debut de l’argentí Andy Muschietti

Chastain
L’actriu del
moment “volia
canya, provar
coses noves”,
diu la
productora


