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‘Noviembre’, d’Achero Mañas, és una pel·lícula teatral de cap a peus

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

El gat al cau de la rata: de
l’escena a la pantalla

E
n dies passats, aprofitant
l’estirada del festival Tem-
porada Alta, vaig tenir oca-
sió de visitar, al Museu del
Cinema de Girona, l’exposi-
ció Els Joglars francament, un

conjunt de 60 bellíssimes fotografies de
Jordi Bover realitzades durant el procés
de creació de ¡Buen viaje, Excelencia! (2003),
primera incursió de l’inefable Boadella
com a director de cine. S’acompanya
d’un filmat a l’estil del No-Do franquista,
que documenta el singular mètode de
treball de l’emblemàtic grup català que
manté els mecanismes operatius de
l’assaig teatral des de la construcció dels
personatges fins a la preparació de l’es-
pai per tal de desenvolupar l’acció en la
seva successió lògica i fer-ne una ma-
queta en vídeo prèvia al rodatge pròpi-
ament dit. Els Joglars, fins i tot ficant-se
on no els demanen, respecten la funció
primordial de l’actor, que el cinema se-
cundaritza perquè l’obliga a interpretar
segons l’aleatori ordre de seqüències que
exigeix el rodatge, el margina de la
concepció global del film i li escamoteja
el coneixement en profunditat del per-
sonatge que encarna.

És una curiosa recurrència la que els
darrers anys ha abocat els grups emble-
màtics del teatre català a tastar el cine-
ma, ni que sigui per comprovar que no
és precisament el seu llenguatge d’ex-
pressió més feliç. Van començar Come-
diants amb Karnabal (1985), un barri-
ja-barreja dels ingredients que tan bons
resultats han donat al grup sobretot en
el teatre de carrer, però que en cinema
són radicalment inoperants: tot aquell
clima d’engrescament col·lectiu que el
grup de Joan Font aconsegueix imprimir
en els seus espectacles, tota aquella
complicitat alegre i excitant que saben
arrencar de l’espectador, topa amb l’in-
còmode estaquirot que és el públic de
cinema, condemnat a la passivitat, in-
capacitat per la reacció en calent,
menyscabat en la funció participativa a
què tot espectador aspira. El públic ci-
nematogràfic no té cap paper per re-
presentar, perquè no hi ha actors de
carn i ossos ni acció en directe que pugui
implicar-lo. Per això Karnabal és un film
frustrat, tot i que es pot considerar un
excel·lent documental sobre les creaci-
ons escèniques de Comediants.

Van continuar El Tricicle amb Palace
(1995), un film que ni tan sols com a
telecomèdia podia emular el magnífic
directe escènic que sovint aconsegueix el
grup. Tampoc hi havia res de nou sinó
que s’usaven els paràmetres de sempre i
els gags més previsibles. Pitjor ha estat el
debut com a director en solitari de Paco
Mir amb Lo mejor que le puede pasar a un
cruasán (2003), on l’únic gag visual de
cert interès s’inscriu en el cartell, parò-
dia d’American Beauty; la resta, el mostrari
d’inanitats a què ens té acostumats Mir
quan va pel seu compte com a autor i
director de teatre.

Més interès va suscitar la primera in-
cursió cinematogràfica de La Fura dels
Baus, Fausto 5.0 (2001), sota la direcció
d’Àlex Ollé, Isidro Ortiz i Carles Padrissa,
que, a banda de ser la tercera aproxi-

mació al mite de Faust (la primera, tea-
tral, F@ust 3.0, i la segona, operística, La
damnation de Faust de Berlioz), deixava de
banda esquemes teatrals i partia d’un
plantejament estrictament cinemato-
gràfic, amb tocs a la manera de Lynch,
amb un tractament intel·ligent de l’es-
pectador i uns resultats originals i tor-
badors que fan esperar, veritablement,
futures exploracions en el gènere fílmic
d’aquest grup que ha demostrat en al-
tres fronts la seva versatilitat. De fet, ja
en els darrers espectacles escènics hi
destacava més el treball audiovisual que
l’estrictament teatral, com va ser el cas
del controvertit XXX, a redós del qual
sembla que tenen previst de fer-ne una
pel·lícula, òbviament pornogràfica.

La Cubana, a banda de telecomèdies
com Teresina S.A., només ha perpetrat ci-
nema des de l’escena teatral, com l’en-
ginyosa i original Cegada de amor (1994).

LA INSENSATESA DEL NEÒFIT
Tampoc els grups més joves no han

pogut contenir les ganes de fer cine. Una
companyia teatral que s’havia donat a
conèixer arran de la vertiginosa comèdia
Kràmpack (1994), de Jordi Sánchez, va ser
objecte d’un film homònim signat per
Cesc Gay el 2000. El grup va revalidar la
fórmula amb una altra comèdia, Excuses!
(2001), més epidèrmica i banal i per això
encara més exitosa: ja se sap, com més
esquifit és l’argument i més escarransit
el pensament, més plena la bassa de
riures babaus i més bons resultats de
taquilla. Tot plegat va engrescar els atots
del grup, l’esmentat Sánchez i Joel Joan,
a posar-se en cel·luloides i, sota la direc-
ció del segon, cometre un film (2003)

que ha posat en evidència les profundes
mancances de l’obra de teatre, augmen-
tades a l’enèsima potència per la insen-
satesa del neòfit: si ja eren plans els
personatges en la peça teatral, a la pan-
talla esdevenen aninotades calcomanies;
si la trama ja pecava d’anodina i reite-
rativa, ara ratlla la xafogosa sobreactua-
ció. En fi, un clar símptoma de la realitat
que patim, on, esperonats per l’avidesa
dels rèdits dineraris, tothom s’atreveix a
tot. És el triomf del tot-s’hi-valisme desen-
frenat i extremament empobridor que
ofereixen com a model, a una població
cada cop més desorientada, els més de-
vastadors mitjans de masses.

En aquest continuat tràfec entre el
teatre i el cinema, ja vam parlar en el seu
moment de dues peces que encapçalen
les nostres màximes sales teatrals (Lliure
i TNC), un Mamet i un Hecht-McArthur
que ja havien donat sengles obres mes-
tres en l’art fílmic. Per la banda contrà-
ria, tenim dos recents films hispànics
basats en arguments o en mecanismes
teatrals, bé que de resultats molt desi-
guals. Los abajo firmantes, de Joaquim
Oristrell, pren peu en la inacabada Co-
media sin título de Lorca que una compa-
nyia de segona fila representa en bolos
per l’Espanya profunda, coincidint amb
la ferma postura de bona part del món
de la cultura contra el disbarat bèl·lic
d’Iraq, exterioritzada en els Goya d’en-
guany, i que el grup d’actors avala amb
la lectura d’un comunicat al final de la
funció, cosa que genera la violenta re-
acció d’un públic addicte al règim im-
plantat per TVE (i de las JONS). Un film
oportú o, millor, oportunista, fet a corre
cuita i clarament improvisat que té els

seus millors moments quan es diu el
text lorquià però en el qual només Juan
Diego Botto aconsegueix un personatge
autènticament versemblant, per da-
munt del meliquisme malaltís i neuras-
tènic que aclapara la companyia.

HOMENATGE A L’IDEALISME
Molt més interessant i productiu es-

devé el segon film d’Archero Mañas, fill
del dramaturg i actor teatral dels sei-
xanta Alfredo Mañas, autor de La historia
de los Tarantos (1963) i de la tragicomèdia
musical Don Juan (1965). Ens referim a
Noviembre, una pel·lícula teatral de cap a
peus, fervorós homenatge a l’idealisme
d’una companyia de teatre combativa
que actua al marge de les convencions i
que voldria incidir en la realitat amb el
seu treball desinteressat, compromès i
lliure. El menys interessant del film són
precisament els recursos cinematogrà-
fics, presentant els fets en inversem-
blants retrospectives des d’un present
trenta anys més enllà del nostre. Però el
millor són les accions teatrals provoca-
dores que s’empesca el director i el seu
equip, espectacles de carrer inconfor-
mistes que filma, amb càmera oculta, al
centre de Madrid. Es podrà acusar el film
d’ingenu, però no de pretensiós. Les es-
cenes inventades i disposades al cor de la
quotidianitat tenen la frescor de Come-
diants, de La Fura dels orígens i de la
millor Cubana. Un treball inspirat i po-
ètic, entre el teatre document i l’acció
reivindicativa, certament il·lusori, però,
contra el que s’ha dit, carregat de força
dramàtica. La lliçó, gens pontifical, és:
quan l’actuació ratlla la realitat, el risc és
de mort. Visca el teatre!


