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� El dramaturg Eugene
O’Brien ha debutat a Cata-
lunya amb L’Edèn, un es-
pectacle en què es narra,
en clau de dos monòlegs
encreuats, la soledat dels
membres d’una parella
d’irlandesos que proven
d’escapar-se de la presó
familiar sortint a beure
amb els seus companys de
pub. Aquest ambient no és
un tòpic, insisteix
O’Brien: «A Europa es
queda per dinar, mentre
que a Irlanda quedem per
beure.»

Aquesta obra, que es re-
presenta actualment al
Tantarantana suposa la
primera presentació a Bar-
celona d’una producció
del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa, L’Ale-
gria, on es va estrenar fa un
parell de mesos. O’Brien
va ser la setmana passada
al Tantarantana, on va ce-
lebrar la posada en escena
(tot i que no en va entendre
la traducció, sí que va be-
neir l’ambientació) i, pos-
teriorment, va obrir una
ronda de preguntes entre
els espectadors. El drama-
turg, que sovinteja l’esce-
na amb guions per a la tele-
visió i el cinema, es reser-
va la visió més tradicional
d’Irlanda (la d’explicar-se
històries increïbles encès
per una ambient de borrat-
xera en un pub) per al tea-
tre. O’Brien és un defen-
sor d’explicar les preocu-

pacions universals a través
de la lectura local.

Són dues persones que
parlen i, sovint, es contra-
diuen. Són dos companys
de llit però que no es cre-
uen la paraula. La fórmula
més eficaç és la del monò-
leg, un recurs molt habi-
tual en un altre dramaturg
irlandès, Conor McPher-
son, que va ser, de fet, el
que va promoure el 2001
que L’Edèn pugés a esce-
na. Ell mateix la va dirigir.
O’Brien confessa que,
efectivament, el recurs del
monòleg els és molt útil,
als dos dramaturgs i com-
panys. Com que no poden
recórrer a la imatge en pri-
mer pla ni als canvis de lo-
calització continus com en
els gèneres audiovisuals,
opten per la nuesa del dis-
curs per donar veu a cente-
nars de personatges. A
L’Edèn, per exemple, els
actors Teresa Sànchez i
Jordi Figueras citen fins a
130 persones en les seves
històries.

O’Brien enviarà, pròxi-
mament, l’últim treball
que ha escrit per al Teatre
Nacional Irlandès al direc-
tor de L’Alegria, Pep Vila,
per veure si el tornen a re-
presentar pròximament.
L’Edèn parla d’un poble
on tothom es coneix i «sap
què has menjat». Com a
Dublín que, tot i haver-hi
dos teatres públics i diver-
ses sales emergents, «tot-
hom sap què fa l’altre».

O’Brien: «A Europa es
queda per dinar, mentre
que a Irlanda ens trobem

per beure»
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Eugene O’Brien amb els actors al Tantarantana./ ORIOL IBÁÑEZ

Quan la direcció de la Fil-
moteca de Catalunya, que
fa dos anys va engegar una
col·lecció de monografies
de cineastes catalans amb
una llarga trajectòria pro-
fessional, va proposar a
Àngel Quintana un estudi
sobre Josep Maria Forn, el
crític i historiador del ci-
nema va sentir que tenia
un deure amb la cinemato-
grafia del país després
d’haver estudiat l’obra de
Roberto Rosselli (i també
el cinema italià del neorea-
lisme a la modernitat) i
Jean Renoir, a més de vin-
dicar el compromís del ci-
nema amb la realitat a l’as-
saig Fábulas de lo visible.
A més, de manera particu-
lar amb La piel quemada,
pel·lícula de 1966 sobre un
immigrant andalús que
treballa de paleta a la Cos-
ta Brava que canvia amb
l’arribada massiva del tu-
risme, Quintana va trobar-
hi una connexió amb la
tradició del neorealisme
en la mesura que Josep
Maria Forn, en l’època de
les provatures més estèti-
ques de l’Escola de Barce-
lona, va assajar un cinema
que volia reflectir la reali-
tat del moment. En aquest
intent, malgrat els com-
promisos previs i poste-
riors amb la indústria per
part de Forn, Àngel Quin-
tana hi reconeix una certa
voluntat d’autoria (la re-
cerca, doncs, d’una singu-
laritat com a cineasta) i al-
hora el desig d’aportar un
cinema com a reflex de la
identitat catalana.

Segons el parer de l’au-
tor del llibre, el també di-
rector de Companys, pro-
cés a Catalunya continua
perseverant amb aquesta
intenció, com ho demostra
la recent El coronel Ma-
cià. Quintana hi afegeix
que, en aquest mateix sen-
tit, el treball de Forn com a
productor és fonamental,
tenint present que és al
darrere de films tan signi-
ficatius del cine català
com ara La ciutat crema-
da, d’Antoni Ribas, o
Ocaña, retrat intermitent,
de Ventura Pons, a més
d’haver produït moltís-
sims curtmetratges que, de
Jordi Cadena a Antoni
Martí passant per Agustí
Villaronga i Carles Bala-
guer, van permetre a molts
cineastes iniciar-se en el

món professional. Amb un
dels curts que va produir
(La festa dels bojos, de
Lluís Racionero, amb Els
Joglars) va guanyar l’any
1978 la Palma d’Or al mi-
llor curtmetratge en el fes-
tival de Canes. Quintana
també recorda que Forn va
ser el president de l’Insti-
tut del Cinema Català, a
més de director general de
cinematografia del 1987 al
1989.

En la seva monografia,
Àngel Quintana fa un se-
guiment de l’únic cineasta
en actiu que, remarca el
crític i historiador, ha tra-
vessat més de cinc dècades
de professió a Catalunya.
Aquesta activitat va co-
mençar a finals dels anys
40 com a meritori i va afir-
mar-se als 50 com a aju-

dant de direcció, entre al-
tres films, dels films de te-
màtica futbolística 11 pa-
res de botas, de Rovira Be-
leta, i Los ases buscan la
paz, d’Arturo Ruiz Casti-
llo. L’any 1955 té l’opor-
tunitat de dirigir el seu pri-
mer llarg assumint un en-
càrrec dels Balcázar: Yo
maté, al servei de Pepito
Moratalla, un oblidat nen
prodigi de l’època. Els
seus compromisos amb la
indústria, fins a la inflexió
de La piel quemada, conti-
nuaran durant anys amb
films de gènere, tot i que
Quintana vol destacar
Muerte al amanecer
(1959), basada en una nar-
ració de Mario Lacruz re-
coneguda com l’inici de la
novel·la negra a Barcelo-
na.

Forn és un cineasta que busca la
identitat catalana, segons un estudi
Àngel Quintana aporta una monografia sobre el director de «La piel quemada»

Josep Maria Forn durant el rodatge d’El coronel Macià, el seu darrer film. / EL PUNT

� Tot i els compromisos adquirits
amb la indústria com a director i pro-
ductor, Josep Maria Forn ha fet pos-
sibles alguns films, com ara La piel

IMMA MERINO / Girona quemada que va dirigir o La ciutat
cremada que va produir, amb el pro-
pòsit d’aportar un cinema com a re-
flex de la identitat catalana i, per tant,
de la cultura, la història i la realitat

del país. Aquesta és la tesi que Àngel
Quintana, crític de cine d’El Punt i
professor a la Universitat de Girona,
desenvolupa a la monografia Josep
Maria Forn. Indústria i Identitat.

� El polèmic novel·lista
Michel Houellebecq –re-
centment Calixto Bieito
n’ha adaptat l’obra Plata-
forma al teatre– trenca el
seu malefici al cinema i
compta amb Jordi Dauder
com a protagonista de La
possibilitat d’una illa, se-
gons recull l’agència Efe.

Houellebecq va intentar
fa un any rodar un film a
partir de la seva primera

novel·la d’èxit, Les partí-
cules elementals (1998),
però no va superar els pro-
blemes de drets d’autor
amb la seva editorial. Ara,
té garantit el suport de
l’editorial per passar a
pel·lícula La possibilitat
d’una illa (2005), un llibre
«gens fàcil», segons co-
menta Dauder.

Houellebecq viu a Al-
meria i ha triat localitza-
cions de l’Estat espanyol

per al seu debut cinemato-
gràfic: exteriors de Lanza-
rote, Alacant i Albacete
ajudaran a posar paisatge a
la novel·la. El llibre narra
la història de Daniel, cò-
mic d’èxit que es retira i va
a viure com a jubilat a la
costa espanyola. Des del
seu paper de protagonista
viu dos mil anys després
en una nova dimensió o
secta. Dauder interpreta el
paper de l’amic de tota la

vida, Gérard, que «acom-
panya Daniel en el seu pe-
riple, per amistat, i no és
un personatge que opina,
és l’ànima bessona de Da-
niel». Dauder, que alterna
la interpretació del cine, la
televisió i el teatre amb el
doblatge, ja prepara el pa-
per protagonista al nou
film Azaña de Santiago
San Miguel, que encarnarà
l’expresident de la II Re-
pública.

Jordi Dauder intervé en la primera
pel·lícula del novel·lista Houellebecq
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