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CRÍTICA DE TEATREb
‘TERÀPIES’,
un muntatge que
desencadena
el riure fàcil
AUTOR Christopher Durang DIRECCIÓ

Rafael Calatayud ESTRENA 18 de
setembre LOCAL Teatre Condal.

Des de la primera escena veiem
que Teràpies va en to de comèdia,
de comèdia muntada sobre l’exa-
geració, que tan sols busca el riu-
re de l’espectador i que tothom
oblidarà aviat. Christopher Du-
rang (Nova Jersey, 1949) compta
amb un bon currículum i un re-
corda el seu Carcajada salvaje, que
va protagonitzar Charo López.
Però l’obra del Teatre Condal no
té objectius més elevats que la
riallada fàcil, basada sobretot en
la interpretació.

En un escenari en què con-
viuen tres llocs –el restaurant, la
consulta i l’apartament– i que la
il.luminació s’encarrega d’anar
delimitant, l’autor explica una
història banal que passa pel sexe,
la psicoanàlisi i un joc d’identi-
tats. La direcció de Rafael Calata-
yud no té miraments i porta fins
al límit de l’absurd tant les situa-
cions com les interpretacions
principals. S’ha de dir que l’espec-
tador riu i que això es deu més
que a la gràcia del text al bon tre-
ball dels actors; en primer lloc,
de Victòria Pagès, i després, de
David Bagès i Francesc Albiol.
Tots tres estan capacitats per
afrontar obres de més força, com
han demostrat de sobres.

Segur que el mateix director
va detectar al llegir l’obra que
aquesta no donava per més i que
la possibilitat de portar-la a bon
port passava per forçar el ritme,
els gestos i els moviments dels ac-
tors, i per evidenciar des de la pri-
mera escena que Teràpies és una
comèdia per passar l’estona. Els
personatges estan ben definits: la
dona plena de complexos en la
seva precipitada recerca de
l’amor, l’individu bisexual que va
per totes, i el tòpic i divertit psi-
coanalista ple de tics. Calatayud
els mou bé dalt de l’escenari i els
força en el seu afany per fer riure
el personal.

El Condal manté la seva línia
de programació i això és bo. El
públic sap el tipus de teatre que
hi trobarà, que després podrà ser
de més o menys envergadura. En
aquest cas diria que és de caire
menor i que la representació
aconsegueix entretenir i fer riure
un públic predisposat a fer-ho.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Steve Buscemi brilla en el paper de paparazzi en una faula sobre la fama

Tom DiCillo s’acosta a la
Concha d’Or amb ‘Delirious’

c

CRISTINA SAVALL
SANT SEBASTIÀ

A Tom DiCillo se li va acu-
dir la idea de dirigir una

pel.lícula sobre la fascinació malal-
tissa que genera la fama quan el
1998 un paparazzi va irrompre en
un rodatge pels carrers de Nova
York per poder captar un primer pla
de Darryl Hannah. Al ficar-se a l’en-
quadrament, va espatllar la presa
més complicada d’Una rubia auténti-
ca. DiCillo es va empipar moltíssim,
però quan s’hi va acostar, el fotò-
graf el va advertir, molt seriós: «Em
toques i et porto a judici».

Al cap d’uns mesos van coincidir
en una festa. El paparazzi, espantat,
convençut que ja no podia defugir el
cop de puny, no se’n sabia avenir
quan DiCillo li va demanar que con-
versessin de la seva feina. Va acabar
acompanyant-lo en les persecucions
en cotxe. D’aquells dies sorgeix Les
Galantine, l’estrambòtic personat-
ge, «una espècie de gnom», que bro-
da Steve Buscemi, a qui DiCillo ja va
dirigir a Vivir rodando.

q APLAUDIMENTS I ELOGIS
«Em va fascinar aquell paparazzi.
És un paio desesperat, amb un sen-
timent de si mateix molt danyat»,
explica el director de Vivir rodando,
que ahir va quedar perplex pels elo-
gis que va rebre durant la roda de
premsa. Delirious va entusiasmar.
Fins avui és la més ben situada en la
rampa d’accés a la Concha d’Or.

Tom DiCillo, que es nega a treba-
llar amb grans estudis, ha dedicat
sis anys a aquest film. Buscar el fi-
nançament va ser com llançar-se per
la borda enmig de l’oceà. «L’únic
que es pot fer és detectar un vaixell
abans que et trobi un tauró». Al fi-
nal Peace Arch va assumir aquesta
irònica faula sore un fotògraf que
un dia coneix Toby (Michael Pitt), un
jove aspirant a actor que arriba a No-
va York atret per l’èxit. Els dos perso-
natges perceben la fama des de pers-
pectives oposades i el conflicte sor-
geix quan Toby inicia un idil.li amb
una diva del rock (Alison Lohman).
«Hi ha un no sé què inapreciable en
certes persones que les converteix
en estrelles. Quan algú és genuí i
pur, el món ho nota i s’hi sent

atret», comenta el cineasta.
A l’hora de rodar, les seves re-

ferències van ser Cowboy de mitjanit
i Una nit ben dura! «Però segueixo
l’estructura de La Ventafocs. És un
conte. Exagero la realitat per bus-
car, si existeix, una raó verdadera
perquè algú es converteixi en un
mite», assenyala el realitzador
d’aquesta sàtira escrita amb el con-
venciment que la protagonitzaria
Buscemi (Fargo, Desperado, Reservoir
dogs, El gran Lebowski). «El dia que va
firmar el contracte, vaig plorar. Té
una capacitat única per resultar al
mateix temps tràgic i hilarant», con-
fessa DiCillo. Buscemi, en canvi, ne-
ga ser un actor de culte. «Però és
meravellós que el públic valori la
meva feina en pel.lícules que no re-
ben gaire atenció. La meva primera
opció és el cine independent».<

FESTIVAL DE CINE DE SANT SEBASTIÀ

EL DEBUT

UN FOSC RELAT
SOBRE LA SOLEDATç

Javier Rebollo havia
dirigit Lola Dueñas en

quatre curtmetratges des que el
1997 van coincidir a En medio
de ninguna parte. Mentre ell ba-
tallava per finançar el seu pri-
mer llarg, l’actriu ha destacat en
les dues pel.lícules de més pro-
jecció internacional que s’han
rodat aquests últims anys a Es-
panya: Mar adentro i Volver.

Rebollo va esperar l’acaba-
ment del rodatge d’Almodóvar
per començar a filmar a París
Lo que sé de Lola, una opera pri-
ma amb més intencions que re-
sultats, ja que el desenllaç final

ofega la composició narrativa.
No obstant, el jove director
apunta cap a una personal
cal.ligrafia que s’arrisca en la in-
dagació de propostes cinema-
togràfiques. «No m’agrada el ci-
ne amb plantilla, el que recorda
altres pel.lícules», declara.

Sobre Lola Dueñas destaca
la seva estranya i fascinant
combinació d’actriu de mètode
que treballa els textos com si
fossin una partitura musical i
aquella fal.lera amb què s’entre-
ga a la càmera.

La protagonista assegura
que aquesta dona tremenda-
ment sola i desesperada que
encarna la porta dins seu des
de fa 10 anys. «És el mateix per-
sonatge dels curts. Evolucio-
nem plegades».

33 Steve Buscemi (dret) i Tom DiCillo, ahir a Sant Sebastià.
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