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L’única web de vídeos porno 
en català fa una festa a Sabadell
Aquest divendres presenten el quart vídeo a La República

FESTA PORNOCATALÀ.CAT
Vine dk. 28 a les 21.30ti a 'La República1 (pl. Vallés 4-6, Sabadell)

Cartell que anuncia la festa de divendres

C. C.

Els que pensin que en el 
cinema pornogràfic està ja tot 
fet i inventat van errats. 0  això 
és el que volen demostrar els 
de la productora Pornocat.cat, 
que han vingut a omplir un 
buit: cinema de sexe explícit 
però «amb una mica de trama», 
de qualitat i... en català.

Des del setembre han posat 
en marxa el seu portal i han 
penjat tres migmetratges de 
25 minuts amb aquestes pre
misses, i que es poden veure 
sense pagar i sense suscrip- 
ció: de moment es financen 
només amb publicitat.

Segons explica Fèlix Colo
mer, portaveu i director dels 
vídeos de Pornocat.cat, alguns 
dels membres de la productora

C. C.

Triunfó en el teatre Borràs de 
Barcelona y, tras colgar el car
tel de «entradas agotadas» en 
las nuevas funciones del Coli- 
seum de la capital catalana, el 
mago Antonio Díaz acaba de 
conseguir el premio al mejor 
espectáculo de gran formato 
del Feten por La gran ilusión.

Es la feria española de refe
rencia de los espectáculos 
para el público familiar y este 
año reunió en Gijón a unas 
30.000 personas. El ilusio
nista de Badia del Vallès no 
podía salir mejor parado.

La vigésima tercera edición 
de la Feria Europea de las 
Artes Escénicas para Niños y

són estudiants de cinema a 
l'ESCAC i es van proposar fer 
cinema de qualitat, com el que 
estan aprenent, però pornogrà
fic.

Els que pensin en Conrad 
Son i les seves excursionistes 
calentes, que sàpiguen que

 00------
Tenen 2.000 

visites diàries i es 
plantegen fer un 

llargmetratge

aquí es poden trobar amb un 
Jaume I el Conqueridor que, 
gràcies a alguns salts tempo
rals. sotmet als seus desitjós 
la Reina Isabel de Castella. 0
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Niñas de Gijón dio el primer 
premio a la obra Dot, de la 
compañía Maduixa Teatre, con 
lo que el palmarès principal es 
catalán.

Antonio Díaz, conocido tam
bién por su nuevo programa de 
magia en televisión, El Mago 
Pop (Dlscovery Max), ya había 
conseguido una gran aco
gida con su anterior montaje, 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow.

La gran ilusión está plan
teado como un 'reality show’ 
al estilo del de la película El 
show de Truman, donde Anto
nio Díaz no sabe que todo su 
mundo es una farsa para salir 
en televisión. Pero él se rebela 
para ser el mejor mago ■

una aventura entre dos estudi
ants del campus de la UAB a 
Bellaterra.

A més de fer-se en català, 
tots els vídeos han estat rodats 
íntegrament al Vallès Occiden
tal. I l'últim, que es penjarà a 
la web aquest dissabte i es 
presenta el dia abans a La 
República, està gravat en part 
a aquest bar de la Plaça del 
Vallès.

Festa amb nou vídeo
La festa de divendres (21.30h) 
promet ser sonada. Amb el 
títol del nou vídeo, Tocar-te, 
s ’anuncia animació del show- 
man sabadellenc Arnau Gil 
amb unes proves entre els 
assistents amb premis com 
samarretes i consumicions. I 
es projectarà el film, és clar,

amb la presència dels protago
nistes, Salva da Silva i Soraya 
Rico. L'entrada val 7 euros 
(amb pizza i beguda) o 5 euros 
(amb beguda).

Tocar-te és una història sobre 
«una noia que és un fantasma 
que persegueix el seu marit». 
Comença a La República, on 
l'home està begut. Aquesta és 
la part prèvia. «La resta està 
rodada en un pis», explica 
Colomer. «Els vídeos duren

uns 25 minuts i als primers 5 
minuts hi ha una trama».

Amb una mitjana de 2.000 
visites diàries, una xifra més 
que satisfactòria, Pornocatala. 
cat ja  és sostenible, però es 
plantegen per al futur fer un 
pas endavant i realitzar un 
llargmetratge. A part de les 
exigències habituals del cine 
del gènere, aquí hi ha un altre 
requisit: que els actors parlin 
català ■

El Voyageur, 
un cor francès 
dissabte a 
La Puríssima

REDACCIÓ

En el marc d'una gira per 
Catalunya, el Choeur Voyageur 
de Bordeus oferirà un recital 
aquest dissabte. 1 de març, 
a la Parròquia de la Puríssima 
de Sabadell (18h).

El Voyageur va ser creat el 
2004 a iniciativa d'estudiants 
de musicologia de la universi
ta t de Bordeus (França) i amb 
el temps ha incorporat cantai
res d'horitzons diversos, dedi
cant-se o no a la música pro
fessionalment. Des de fa 10 
anys, ha realitzat més de 180 
concerts i ha actuat a la Repú
blica Txeca, Itàlia, Anglaterra, 
Portugal, Marroc, Alemanya i 
Espanya. La gran qualitat del 
corva ser recompensada l’any 
2009 al Concurs nacional de 
cant coral de Tours (França), 
on el Choeur Voyageur va gua
nyar els 3 primers premis. El 
quart premi va ser atribuït al 
seu director, que va guanyar el 
premi internacional de direcció 
de cor.

Alexis Duffaure és mestre de 
capella de la catedral de Bor
deus, professor a la universitat 
i director de cor i orquestra al 
conservatori de Bordeus. Sen
sible a la cultura i a la hospi
ta lita t catalana, ja ha realitzat 
dues gires a Catalunya amb 
els dos cors de l’Escolania 
de Bordeus, els concerts dels 
quals van ser molt apreciats. 
Enguany torna amb aquest cor 
semiprofessional ■

□  mago de Badia del Vallès Antonio Díaz

«La gran ilusión», mejor 
espectáculo de gran 
formato de la feria Feten
Éxito de la Compañía Antonio Díaz

Grizzly man», de Werner 
Herzog, al Cineclub
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Una escena de «Grizzly man», de Werner Herzog

REDACCIÓ

Una reflexió sobre la difícil 
relació entre els homes i la 
naturalesa a través de la his
tòria i algunes de les gravaci- 
ons de Timothy Treadwell qui 
va conviure durant catorze 
anys amb els óssos Grizzly.

És l’atractiu de Grizzly man 
(Grizzly man, 2005), de Wer
ner Herzog, pel·lícula que 
projecta aquest dijous Cine
club Sabadell, dins de la sec
ció especial Gaia, a l ’ Imperi
al (20h i 22.30h). La sessió 
es fa amb la col·laboració de 
la UES >

LL. FRANCO

Tatxa enfronta dues reines

Després de la recent estrena d ’Elisabet i Maria, el grup Tatxa 
continua amb més funcions de l’obra de Benet i Jornet a La 
Bàscula divendres, dissabte (21.30h) i diumenge (18h).


