
◆ E S P E C T A C L E S ◆ 49
A V U I

dijous

18 d’octubre del 2001

CLICKARTFOTO

L’equip de la pel·lícula, ahir al pont de Besalú

Lluís Homar, David Selvas i Iñaki Font són els protagonistes de la nova pel·lícula del cineasta Juan Luis Iborra

Besalú acull el rodatge
de la pel·lícula ‘Valentín’

Jordi Serrat
BESALÚ

Besalú acull el ro-
datge de ‘Valen-
tín’, film dirigit per
Juan Luis Iborra
sobre la història
d’una companyia
de teatre que viu
en una masia per
assajar una obra
de Shakespeare.

L
es relacions inter-
personals, amb l’a-
mor i la gelosia com
a sentiments motor,
són el tema princi-

pal d’aquesta obra cinemato-
gràfica que intenta explicar
què pot passar quan conviuen
en un lloc aïllat un grup d’ac-
tors. “És una barreja de senti-
ments, soledats i passions”,
resumia ahir el director Iborra
des de Besalú, convençut que
una masia catalana és un
marc més idoni per a un guió
així que no un cortijo andalús.
“Suposo que tots tenim al cap
el referent de Catalunya de
grups com Els Joglars, que han
assajat en un mas”.

Basada en la novel·la del va-
lencià Juan Gil Albert que el
mateix Iborra ja va adaptar al
teatre el 1983, la pel·lícula és
una nova versió totalment
lliure del mateix tema. Està
més inspirada, però, en la
creació teatral del 1983 que
no en el llibre originari. La

trama inclou una història de
desig homosexual. Representa
que a la masia hi arriba un
jove actor de nom Valentín
–interpretat per Iñaki Font–
que enlluerna Ricardo, el di-
rector de la companyia (paper
que protagonitza Lluís Ho-
mar). L’arribada de Valentín
entre el grup provoca una
tempesta d’enveges i passions.

En un primer moment, Ricar-
do es pensa que només s’està
enamorant dels personatges
femenins a qui dóna vida Va-
lentín a l’escena, però arriba
un moment que descobreix
que la seva atracció amorosa
és cap a aquell home. Paral·le-
lament, el personatge del pri-
mer actor de la companyia, de
nom Jaime –interpretat per

Armando del Río–, se sent
desplaçat, ja que queda rele-
gat a papers secundaris.

L’obra està plena de senti-
ments shakespearians. Avesat
a portar als escenaris de teatre
textos del dramaturg anglès,
Homar admetia que aquest
treball és “una aventura espe-
cial”. “Shakespeare és l’autor
que més m’agrada i el que més

he treballat. No és gens habi-
tual ajuntar cinema i teatre”.
David Selvas bromejava ahir
sobre el fet de conviure tantes
hores en una masia. “La veri-
tat és que com que no em
deixaven anar a Gran Hermano,
he vingut aquí”.

Elecció casual
L’elecció de Besalú com a

marc de la gravació va ser ca-
sual: fa 3 anys el director
Iborra i el productor Marc Ca-
ses, que són alhora els guio-
nistes, estaven de vacances i
se’ls va encendre la idea. Tot i
la casualitat d’haver escollit
aquest poble, és evident que el
paisatge de la Garrotxa i el
patrimoni històric d’aquest
municipi, amb el seu conegut
pont romànic sobre el riu
Fluvià, hi ha tingut molt a
veure. Precisament, la prime-
ra seqüència és en aquest
pont, quan una nit arriben els
actors. Quant a la masia, és al
poble veí de Crespià (Pla de
l’Estany), i entre altres esce-
naris hi surt la Fageda d’en
Jordà –situada al Parc Natural
de la Garrotxa– i l’antic hos-
pital de Besalú. L’altra singu-
laritat d’aquest projecte és
que tot l’equip conviu plegat
les sis setmanes que dura la
filmació, com una manera per
introduir-se més en el guió.
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En bloc, les actrius estan millor que els actors de ‘The Full Monty’

T E A T R E

‘The Full Monty’

Musical
despullat

Joaquim Noguero

‘The Full Monty’. Lletres i músiques: David
Yazbek. Llibret: Terrence McNally.
Director: Mario Gas. Director musical:

Manuel Gas. Intèrprets: Daniel Claramunt,
Carme Contreras, Àngel Llàcer, Marc
Martínez, Xavi Mateu, Xavier Mestres,
Miquel Àngel Ripeu. Teatre Novedades.

Quin podria ser el qualificatiu adequat per a una
obra com The Full Monty? Després d’unes quantes
sessions de rodatge, a la nit d’estrena de dimarts, el
públic col·lapsava la vorera de la banda de muntanya
del carrer Casp des de gairebé una hora abans. Les
expectatives eren notabilíssimes, i segurament con-
tinuaran sent-ho dies i dies perquè l’obra és simpà-
tica i hi ha prou gent que després deia haver passat
una bona estona. Al capdavall, és l’estrena europea
d’una estrena de Broadway, prové d’una pel·lícula de
no pas menys èxit i l’avala el gas, sencer o a mitges
(amb el nom, s’ha titulat tants cops a favor seu, que
el joc és admissible), d’un director estrella com Mario
Gas, a punt de fer-se d’aquí a pocs dies ell mateix la

competència a la cartellera barcelonina amb La mare
coratge al TNC, una obra que, de tota manera, se su-
posa de registres diferents al producte musical es-
trenat al Teatre Novedades. És clar que en aquest The
Full Monty no hi ha l’emotiva relació pare-fill que
centrava l’atenció de la pel·lícula. I no hi ha tampoc
ni les veus ni l’espectacularitat que són gairebé
pressuposables de l’original escènic nord-americà. És
fet per entretenir. Amb tastets d’humor, de cançons,
de ball i de tendresa. I se’n surt prou, pel pati que
tenim i l’estat del camp en què juga. Per exemple:
Carme Contreras construeix un personatge entra-
nyable: ara bé, quan li toca cantar un s’imagina el

que la vella glòria del rock que és
deu fer a Broadway, i aquí només
una Mònica Green hi hauria posat
els quirats de veu necessaris per
donar versemblança musical al
perfil d’una vida anterior la sola
insinuació de la qual ens esborroni.
De tota manera, en bloc estan molt
millor les dones, en aquest mun-
tatge, molt més guerreres i molt
més cantants. Dels homes, Marc
Martínez no ho fa malament, però
alguna cosa passa quan, com a pa-
re, se li posen més en contra que no
pas l’acompanyen en el sentiment,
sigui dit amb la millor de les in-
tencions; i, d’altra banda, ara fa de
Jerry Bukovski, quan fa un any feia
de Kowalski, amb una fonètica que
no sembla capaç de variar –con-
tràriament al salt mortal de Brando
entre l’accent de raval d’El tramvia i
la puresa britànica del Juli Cèsar de

Mankiewicz–, perquè no és dels personatges sinó
directament seva. El boy Manel Sierra balla i llueix
tipus millor que parla però, tenint en compte que hi
ha la possibilitat que l’hagin tret directament d’a-
quest tipus de xous-només-per-a-dones, és prou na-
tural la seva interpretació del bujarrón de Buddy. I els
millors són, sens dubte, la gràcia interpretativa i la
veu (aquí tan poc aprofitada) de Xavi Mateu, l’humor,
la capacitat de ball i la veu de Miquel Àngel Ripeu i
la tendresa i les veus, a parts iguals, d’Àngel Llàcer i
Daniel Claramunt. Són, també, els qui saben aprofi-
tar millor els fils d’ironia implícits entre la forma
musical i la lletra de més d’una de les cançons.


