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‘Intocable’ també 
sedueix a Espanya
3La comèdia francesa comença forta el primer cap de setmana

OLGA PEREDA 
MADRID

P
otser és per les ganes de 
viure que desprèn o per 
qualsevol altre motiu (ci-
nèfil o no), el cas és que la 

pel·lícula francesa Intocable ha co-
mençat forta a la taquilla espanyola. 
Després de fer riure 19,2 milions de 
francesos, el film –segons l’empresa 
Rentrak– ha recaptat a Espanya du-
rant el seu cap de setmana d’estre-
na 1,35 milions d’euros, una grandi-
osa xifra a la qual no està gaire acos-

tumada el cine francès que s’estrena 
aquí. Espanya imita així el que ja ha 
passat en altres països europeus, 
com Itàlia i Alemanya, on la cinta 
protagonitzada per François Clou-
zet i Omar Sy es va estrenar amb una 
taquilla d’1,49 milions i 2,28 respec-
tivament.
 Només superada el cap de setma-
na per la nord-americana John Car-

ter (dos milions d’euros recaptats en 
taquilla) l’èxit d’Intocable a Espanya 
era «previsible», segons analitza Pau 
Brunet, expert en anàlisi de taquilla 
i creador de la web Boxoffice.com. A 
més, tot apunta que el boca orella 
entre el públic «adult i cinèfil» farà 
créixer més encara la taquilla de la 
pel·lícula, que, inspirada en un fet 
real, narra la convivència entre un 
parisenc burgès tetraplègic (Clou-
zet) i el seu ajudant, un jove que pro-
cedeix d’un barri humil. La revista 

Variety va qualificar el film de racis-
ta, adjectiu que va disgustar (i molt) 
el seu protagonista. «Variety no ha 
entès res si ha vist racisme a la pel-
lícula», va aclarir Clouzet al gener, 
durant les trobades a París que cine-
astes i actors francesos mantenen 
amb periodistes de tot el món. L’ac-
tor, un dels més populars a França, 
també va reconèixer que es va inspi-
rar en el Javier Bardem de Mar aden-
tro. «El seu personatge tria la mort. El 
meu, la vida», va destacar.

SENSE FER LLÀSTIMA / Dirigida per Eric 
Toledano i Oliver Nakache, la pel-
lícula està basada en la vida de Phi-
lippe Pozzo di Borgo, que als 43 anys 
va quedar tetraplègic després d’un 
accident de parapent. Tres anys des-
prés va morir la seva dona i el dolor 
el va sumir en una depressió de la 
qual va aconseguir sortir gràcies al 
seu infermer, un jove algerià que li 
va tornar les ganes de viure. Encarre-
gat de donar-li vida a la gran panta-
lla, Clouzet el va visitar a la mansió 
marroquina en què viu. «Va acceptar 
que expliquéssim la història amb 
la condició que el protagonista no 
fes mai llàstima», va comentar l’ac-
tor, que opina que Intocable pot ser-
vir per mirar els minusvàlids d’una 
altra manera. H 
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33 François Clouzet, en un fotograma de la pel·lícula ‘Intocable’.
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Basat en fets reals, 
el film va recaptar 
1,35 milions d’euros i 
només va ser superat  
per ‘John Carter’

Èxit del festival de 
circ de Figueres
3La primera edició esquiva la crisi  
amb una mitjana d’ocupació del 98,6%

EL PERIÓDICO
FIGUERES

Un total de 14.432 espectadors i 
una mitjana d’ocupació del 98,6%. 
Aquest és el balanç del primer Festi-
val Internacional del Circ Castell de 
Figueres, que es va celebrar entre l’1 
i el 4 d’aquest mes. El seu director, 
Genís Matabosch, va parlar d’una 
acollida «excepcional» i va qualificar 
l’experiència –fent un símil circen-
se– de «salt mortal molt complicat» 
tenint en compte l’actual context 
de crisi. El festival ha pogut cobrir la 
meitat de les despeses (285.000 eu-
ros en total) amb el taquillatge i la 
resta amb el suport del marxandat-
ge i una part de subvencions. Els or-

ganitzadors van agrair el suport del 
públic i es van mostrar enormement 
satisfets amb el balanç, que, segons 
ells, els permet situar-se a la «prime-
ra divisió» dels festivals internacio-
nals més importants del circ que hi 
ha al món.
 L’alcalde de la ciutat, Santi Vila, 
va felicitar Matabosch per l’«èxit» i 
el «risc assumit», i va assenyalar que 
els números avalen la seva «viabili-
tat econòmica». Segons la informa-
ció recollida pels organitzadors, el 
76% dels assistents eren de la provín-
cia de Girona (el 38% de Figueres), el 
9,6% de la resta de Catalunya, el 4,7% 
de la resta d’Espanya i el 8,9% proce-
dien de l’estranger. H 
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