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Revisió sense risc ni sorpresa
CRÒNICA Natalia Millán es buida a ‘Cinco horas con Mario’

J. C. S.
BARCELONA

La paraula de Miguel Delibes és el 
gran argument de Cinco horas con Ma-
rio, aquell retrat d’una època (mit·
jans dels 60, la del franquisme del 
Sis-cents) a partir d’una viuda, Car·
men Sotillo, en la nit de vetlla del 
seu difunt marit, mort d’un infart 
als 49 anys. La confessió d’una do·
na de Valladolid d’esperit ranci i 
conservador, encara que amb les se·
ves relliscades, és alhora una reven·
ja personal amb el seu marit profes·
sor, un pèl progre, i un fresc d’aquell 
temps passat.

 La versió teatral de Josefina Moli·
na va canviar la vida de Lola Herrera, 
que va arribar a encarnar el perso·
natge durant 25 anys al llarg de tres 
etapes diferents. Ara és la polivalent 
Natalia Millán qui fa temps que por·
ta el testimoni, també sota la tutela 
de Molina, en un muntatge que ha 
obert la temporada del Teatre Goya. 
L’actriu madrilenya deixa emprem·
ta de la seva solvència com ho ha fet 
en una carrera interpretativa que 
ha transitat per tots els camps possi·
bles, des del ball fins al teatre clàssic 
passant pel musical i les sèries de te·
levisió.

 Tot i això, aquesta nova versió es 
mou en terrenys acadèmics, sense 
sorpreses ni una gran emotivitat, i 
amb un to que pot resultar monò·
ton. Hi ajuda poc una posada en es·
cena en un espai confús amb ele·
ments realistes i amb d’altres que 
no ho són, amb una il·luminació 
que puja i baixa sense motiu. Com 
tampoc s’expliquen gaire els movi·
ments i les accions de Millán per l’es·
cenari i que es revelen trucs gratuïts 
per acompanyar el seu llarg monò·
leg. Tampoc sembla gaire encertada 
l’elecció d’un taüt (més aviat un ca·
laix allargat) sense cap ni peus.

 L’esforç i el repte que aborda  la 
intèrpret queden, per tant, com el 
principal bagatge de Cinco horas con 
Mario. Millán es buida de menys a 
més i en surt airosa tot i que, en al·
guns moments, es mou en un ter·

reny que flirteja amb la caricatura, 
sempre perillosa, i que no ajuda a 
la composició del personatge. En·
carna una viuda de 44 anys, no ho 
oblidem, en una ciutat de provínci·
es com Valladolid el 1966. H

33Natalia Millán, en una escena de l’obra de Miguel Delibes.

Blasco i Mireia Ros.
 Encara no hi ha data per a l’es·
trena, però s’aspira que la pel·
lícula tingui projecció internacio·
nal. «Ja està venuda als Estats Units 
i al Canadà, i esperem que la resta 
del món vingui al darrere», diu el 
seu productor. Ms Entertainment 
neix amb la intenció de ser una re·
ferència en el cine de temàtica fan·
tàstica i de terror. Per a això està 
desenvolupant noves pel·lícules, 
curtmetratges i diverses peces au·
diovisuals dirigides al mercat na·
cional i internacional. H 

L’evolució del cine no s’entén sen·
se el desenvolupament dels seus 
gèneres: comèdia, drama, fantasia, 
terror… són etiquetes clàssiques 
que encara avui serveixen per clas·
sificar les pel·lícules en comparti·
ments que poden ser tan oberts 
com els seus creadors vulguin. 
D’aquesta manera ho entén la no·
va productora Ms Entertainment, 
liderada per Emili Pons, que està 
al darrere d’Asmodexia, el primer 
llargmetratge que dirigeix Marc 
Carreté.
 Emili Pons assegura que «el ci·
ne de gènere és l’avantguarda de 
la indústria, tant a nivell comerci·
al com artístic». Dintre de l’apos·
ta de la seva productora per aques·
ta classe de cine, Asmodexia com·
pleix un paper essencial. Aquest 
film, que s’acabarà de rodar el 29 
de setembre vinent, marcarà l’ini·
ci per a un projecte que comptarà 
amb una plataforma on line i per a 
mòbils amb continguts propis i ex·
terns al Festival de Sitges, que se ce·
lebrarà de l’11 al 20 d’octubre.

Exorcismes

Aquest certamen ha estat l’apara·
dor en el passat per a Marc Carreté, 
autor de dos curts (Mal cuerpo i Cas-
tidermia) estrenats a Sitges. L’argu·
ment gira al voltant de les peripè·
cies d’Eloy, un vell evangelista, i Al·
ba, la seva néta adolescent, que es 
dediquen a practicar exorcismes a 
Barcelona. El guió l’ha escrit amb 
Mike Hostench. El que van tenir 
clar des del primer moment és que 
«la història seria terror amb majús·
cules, sense concessions de cap me·

na i directe a la jugular de l’espec·
tador», assevera Carreté. Per a això 
s’ha esforçat amb Xavi Garriga, di·
rector de fotografia, a crear «un to 
realista i una atmosfera molt inqui·
etant». A jutjar per les imatges del ro·
datge, serà difícil que l’espectador 
no tremoli a les sales. 
 En l’elenc d’actors hi ha cares co·
negudes com la joveníssima Clàudia 
Pons (Elisa K), Lluís Marco (La veu ador-
mida) i Irene Montalà (El barco), que 
seran els personatges principals. 
També hi col·laboraran diversos in·
tèrprets com Marta Belmonte, Pepo 
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33 Tensió 8 Un moment del rodatge de ‘Asmodexia’, amb Lluís Marco i Clàudia Pons.

Al repartiment hi ha 
cares conegudes 
com Clàudia Pons, 
Lluís Marco i Irene 
Montalà

‘Asmodexia’, pur terror
El cineasta Marc Carreté ja ha venut als EUA i el Canadà el seu primer llargmetratge, que 
encara està rodant H El cineasta promet que el film «anirà directe a la jugular de l’espectador»

NEIX UNA NOVA PRODUCTORA DE GÈNERE FANTÀSTIC

El MoMA 
projectarà 
el primer film 
antinazi, acabat 
de recuperar

EL PERIODICO 
BARCELONA

El primer documental de propagan·
da antinazi nord·americà, que mos·
tra les accions antijueves portades a 
terme pel govern nazi des del 1933, 
serà projectat a l’octubre al Museu 
d’Art Modern de Nova York (MoMA) 
després que l’única còpia existent 
de la pel·lícula hagi estat redescober·
ta i restaurada per la Cinemateca de 
Brussel·les. 
 El llargmetratge, amb una dura·
da de 65 minuts i en blanc i negre, 
que havia estat considerat perdut, 

va ser trobat en una caixa de metall 
als arxius de la Cinemateca Reial de 
Bèlgica. 
 El film va ser realitzat per 
Cornelius Vanderbilt, hereu d’una 
rica família americana que va exer·
cir com a periodista a Europa i que 
podria haver entrevistat Hitler des·
prés de la seva victòria electoral, se·
gons les seves declaracions. Aquest 
episodi, que no s’ha pogut compro·
var,  va ser recreat a la pel·lícula amb 
un actor en el paper del dictador.  
 El documental, que té un valor 
històric més que artístic, va ser estre·
nat el 1934 en un cine de Broadway, 
però la seva difusió va ser breu grà·
cies a les protestes de l’ambaixador 
d’Alemanya a Washington. H 

CINtA de 1933

El llargmetratge va 
ser dirigit pel periodista 
Cornelius Vanderbilt 
i estrenat fugaçment 
a Broadway


