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IImmmmaa  MMoonnssóó. L’escriptora
catalana va presentar ahir a
la seu de l’Institut Cervantes
de Roma la traducció a l’italià
de la seva novel·la «Un home
de paraula», escrita el 2006 

RReecc..  La cinta de terror de
Jaume Balagueró i Paco
Plaza s’ha situat en el segon
lloc entre les pel·lícules més
vistes d’Itàlia en el cap de
setmana de la seva estrena

Una de les escenes d’aquesta obra còmico-eròtica

ESCENA

La producció manresana «Entre pocs i
massa» arriba a 100 funcions al Capitol
�� ORIOL LUJAN
�� Manresa

La producció manresana Entre
pocs i massa celebra avui cent
funcions al Club Capitol de Bar-
celona.L’obra va arribar a la Ciu-
tat Comtal a principi del mes de
desembre –després d’haver-se
estrenat a Manresa el juny i de
fer una breu estada de quinze di-
es, el juliol, al mateix Club Capi-
tol– i des de llavors el seu èxit no-
més ha crescut. Actualment ja
són més de 16.000 espectadors
els que han gaudit del muntatge.

El director de l’espectacle, el
manresà Jordi del Río, explica
que la bona rebuda del públic ha
difós el muntatge. «És un treball
complex, perquè hi ha molta ofer-
ta a Barcelona i veiem que cada
dia ve més gent a veure l’obra i te-
nim moltes crítiques positives. Té
molt mèrit perquè en el terreny
mediàtic no se’ns coneix i a més
som artistes, la majoria, descone-
guts pel gran públic. Gràcies als es-
pectadors que ens vénen a veure i
ho recomanen a d’altres persones,
hem pogut arribar aquí i encara
continuar, el fenomen del boca-
orella ens ha ajudat», explica Del
Río.De fet,el muntatge no té da-
ta de caducitat fins que la dicta-
minin els mateixos espectadors,
però si la resposta és prou bona
podrien continuar fins al juny.
Entre pocs i massa, però, té vida
més enllà del Capitol.El director
afirma que estan «perfilant una
gira de cara a l’estiu i la tardor per
portar l’obra arreu dels Països Ca-

talans. Ja hem fet actuacions fora
del Capitol i en continuarem
fent».

De moment, l’espectacle arriba
avui a la seva funció número cent
en una nit especial. El muntatge
es representarà a partir de les 9
del vespre amb la presència de
tots els seus creadors i d’algun
padrí,del qual no s’ha volgut des-
velar el nom, que els oferirà el
pastís de celebració. «Estem molt
contents d’haver arribat a la repre-
sentació cent i mantenir-nos en
cartellera després de més de quatre

mesos a Barcelona», diu Del Río.
Entre pocs i massa és una obra

còmico-eròtica que a més de te-
nir Del Río en la direcció, va ser
escrita pel manresà Agustí Fran-
ch i està interpretada, entre al-
tres,pel manresà Carles Gilabert.
El repertori el completen Magalí
Mestre, Anna Bertran i Antonio
Gonsalves. L’espectacle és una
coproducció de la productora
manresana Input Produccions i
de Conrad Son Media, la produc-
tora del reconegut director català
de cinema pornogràfic Conrad

Son. La tasca de Son va recaure
en la direcció de les escenes erò-
tiques i de la coreografia.

L’obra ens presenta una parella
amb una vida sexual rutinària
que es planteja arribar a nous ho-
ritzons sexuals com ara buscar un
acompanyant per fer un trio.
Aquesta aventura generarà un
seguit de dubtes, inseguretats i
reflexions en el si de la parella.
Així, la relació dels enamorats
acabarà complicant-se encara
més arran de l’entrada en joc
d’un quart personatge.

CCRRÍÍTTIICCAA  //  Jordi Bordas
Cinema /

«El último justo»

Passarà
desapercebuda

Direcció: Manuel Carballo.
Intèrprets: Diego Martín, Ana

Claudia Talancón, Antonio Dechent,
Raúl Méndez. Manresa

M anuel Carballo, que
col·laborà com aju-
dant de direcció en

algunes de les produccions
terrorífiques espanyoles
més rellevants dels últims
anys –Darkness i Romasan-
ta–, ha rodat la seva opera
prima, El último justo, que
passà sense pena ni glòria
pel darrer festival de Sitges.

El seu antiheroi,Teo, és un
fotògraf especialitzat en
conflictes bèl·lics que és víc-
tima d’un incomprensible
intent d’assassinat.El nostre
desconcertat protagonista
descobreix que és l’objectiu
d’una secta dedicada a per-
seguir i eliminar els anome-
nats 36 homes justos escollits
per Déu,perquè les tenebres
efectuïn una catarsi i s’apo-
derin del món.

El jove director ha conce-
but un thriller apocalíptic
que combina ingredients de
gènere negre i del fantàstic
més sinistre. Carballo és un
enamorat del cinema clàssic
–i dels registres que fusio-
na–, i això es percep clara-
ment en la seva voluntat de
construir a El último justo
una narració populista amb
una dignitat expressiva.

El problema fonamental
d’una proposta com El últi-
mo justo rau en la seva tebie-
sa creativa,sense grapa visu-
al ni enginy dramàtic, que
impossibilita que sigui quel-
com més que una acceptable
mixtura. Ni el guió ni la po-
sada en escena no aporten
cap nota significativa i torba-
dora que pugui convertir El
último justo en una creació
vigorosa i personal.La inter-
pretació de Diego Martín es-
tà a to amb l’esperit domi-
nant en la pel·lícula, i no ul-
trapassa la simple correcció.

El realitzador espanyol ha
volgut filmar, en definitiva,
una intriga religiosa amb vo-
cació internacional que
emuli altres creacions simi-
lars i recents, però està con-
demnada irremeiablement a
restar desapercebuda per-
què no té ni la identitat con-
ceptual ni la distinció ex-
pressiva suficients per dife-
renciar-se dels seus refe-
rents.

LA TORNA

Pepe Rubianes i
l’èxit de «La
sonrisa etíope»

Entre pocs i massa, de la
manresana Input Producci-
ons, i La sonrisa etíope, de
Pepe Rubianes, formen pa-
rella a les sales del Club Ca-
pitol. L’empresa Fila 7 ha
consolidat un espai d’hu-
mor amb els dos muntatges.
La sonrisa etíope es va estre-
nar el 20 de desembre de
l’any passat i des de llavors
ha rebut més de 30.000 es-
pectadors. Una representa-
ció darrere l’altra,Rubianes
exhaureix les entrades.
Gens estrany.

ESCENA

Pilar Gómez i Fernando Soto
porten a Manresa el monòleg
d’humor «Mejorcita de lo mío»
�� REDACCIÓ/Manresa

Estrenada l’agost de l’any pas-
sat a Madrid, i un dels èxits de la
darrera Fira de Tàrrega, Mejorci-
ta de lo mío és un monòleg en
clau d’humor i una de les desco-
bertes de la temporada escènica.
L’obra, a càrrec de la companyia
La Escapista Teatro, creada el
2006, arriba avui a Manresa, a la
Sala Petita del teatre Kursaal.

L’actriu andalusa Pilar Gómez i
el director madrileny Fernando
Soto signen un monòleg forta-
ment autobiogràfic que posa
l’èmfasi en les petites incerteses
de la vida. Concebut com una

conversa en escena, Mejorcita de
lo mío –una frase col·loquial an-
dalusa per definir un estat d’ànim
a mig camí de la satisfacció i la re-
signació– ha funcionat molt bé
gràcies, sobretot,al boca-orella.

Pilar Gómez ha participat com
a actriu en produccions com La
llanura, La dama boba i Luces de
bohemia,dirigides per Helena Pi-
menta, o ¿Dónde pongo la cabe-
za?, dirigida per Tamzim Tow-
send.Soto ha treballat per a com-
panyies com Animalario Teatro o
Factoría Teatro, i actualment per-
tany a l’elenc del Teatro de la
Abadía.

CINEMA

Les sales de cinema de l’Estat
espanyol no perden el 2007 20
milions d’espectadors, sinó 5
�� EFE/Madrid

El cinema a l’Estat espanyol
va perdre el 2007 cinc milions
d’espectadors i no vint, com es
va publicar el gener, segons les
dades oficials i completes de
l’Institut de les Ciències i les
Arts Audiovisuals (ICAA), que
revelen una arrencada positiva
del 2008 per al cine espanyol.

El director de l’ICAA, Fer-
nando Lara, va insistir que l’er-
ror es deu al fet que les dades
que figuraven a la pàgina web
del ministeri de Cultura i que es
van publicar als mitjans el gener
eren «provisionals», perquè en-

cara no hi havia el còmput total
de les sales. Segons Lara, «no hi
ha contradicció, perquè els mesos
de novembre i desembre no esta-
ven comptabilitzats. A partir d’a-
ra només posarem al web les da-
des quan siguin molt aproxima-
des».Les xifres definitives diuen
que la recaptació del 2007 va ser
de 640 milions d’euros, tres més
que el 2006 a causa de l’incre-
ment del preu de les entrades.
Igualment, el cinema espanyol
només ha perdut tres milions
d’espectadors respecte al 2006, i
no els sis que s’havia anunciat el
gener.
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