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El debat sobre el preu de les entrades LLL

FERRAN SENDRA

El públic fa cua per 
comprar les seves 
entrades, ahir als Arenas.

C olita, ¡perquè sí! Una re·
trospectiva que s’exposa 
a la Pedrera, tan impor·

tant que convida a fer una consi·
deració d’envergadura sobre 
l’aportació dels artistes i els intel·
lectuals de la generació anterior 
i la seva, els que van viure, no di·
ré patir en tots els casos, els 
temps més durs del franquisme. 
Com que no és temps de bisturís, 
ho formularem de manera en 
aparença innòcua tot i que gens 
iniqua: la Colita es va dedicar for·
ça a la fotografia de rodatges de 
films, de molts dels quals no en 
queda gaire més rastre que el de 
les seves fotos fixes. ¿Com és pos·
sible això? La resposta, tallant 
com un estilet, és en boca de la 
fotògrafa oficial d’allò: la gauche 
divine no va existir. Era un in·
vent, una aparença, una efímera 
bombolla. Però també es tracta·
va d’un passaport imprescindi·
ble al regne de la frivolitat es·
querranosa que tant va dominar 
el panorama de la Barcelona dels 
anys 60 i 70. ¿Per què imprescin·
dible? ¿Com és que alguns el van 

usar com un joc i una màscara de 
posar i treure mentre que els al·
tres eren, han estat i seran sem·
pre incapaços de dir o de fer res 
consistent i significatiu?
 Basta una visita a l’exposició 
de la Colita a la Pedrera per po·
der trobar la resposta. Només cal 
aprofundir en l’admiració per 
un dels nostres més sensibles i 
lúcids artistes. Mentre que uns 
no passaven de cínics i vividors 
–i la seva condició d’autoprocla·
mats esquerrans els permetia 
desentendre’s de tot i de tothom 
menys d’ells mateixos–, els al·
tres eren vividors, sí, i els aplau·
dim perquè d’això es tracta. 
 Però encara que es fessin el 
desmenjat per ser ben acollits 
al Bocaccio, eren tot el contrari 
d’escapistes i acomodaticis. Els 
primers rebutjaven la realitat 
i els que eren com Colita prete·
nien canviar·la. Vet aquí la dife·
rència. Dels primers, alguns dels 
més vacus dels quals han sabut 
mantenir la fama amb un som·
riure elitista displicent, no se’n 
cantarà ni gall ni gallina. Els que 
van abraçar el duríssim món re·
al, com Colita, perduren i perdu·
raran. H

Colita, a  
la Pedrera

XAVIER

Bru de Sala

La fotògrafa, com 
alguns artistes de la 
‘gauche divine’, volia 
canviar la realitat

deesi

 

l’opinió dels espectadors

ANTONIO ORTÍN JUBILAT

«Abans, quan treballava no em fixava tant en 
els preus, però des que estic jubilat busco les 
ofertes. Aquests preus són un estímul. S’ha 
de cuidar més la cultura. Les pel·lícules es 
veuen molt millor a sala de cine»

«Busco les ofertes»

MARC CARITG ESTUDIANT

«El cine és massa car, suggereixo que abaixin 
els preus a entre 4 i 5 euros. Avui he vingut 
perquè les entrades costen gairebé igual que 
comprar la pel·lícula a internet, però la qualitat 
de la pantalla gran és insuperable»

«El cine és massa car»

PURIFICACIÓ GONZÁLEZ JUBILADA

«El preu de les entrades ha pujat massa en 
poc temps, per això val la pena aprofitar 
aquesta rebaixa. A veure si repeteixen més 
sovint aquesta idea de la festa del cine 
perquè surt molt a compte»

«A veure si ho repeteixen»

MAGDALENA SOLÉ JUBILADA

«Aplaudeixo la rebaixa. Tant de bo els cines 
continuïn així i mantinguin aquesta tradició. Jo 
acostumo a anar-hi els dimecres perquè és el 
Dia de l’Espectador i pago 3,5 euros, però 
avui he pagat menys, 2,90 euros»

«Aplaudeixo la rebaixa»

ANNA MARIA CATALÀ JUBILADA

«El preu normal del cine és molt car. Els 
recomanaria als propietaris de les sales posar 
les entrades a 3 euros. El Dia de l’Espectador 
està molt bé però s’ha de fer alguna cosa 
més. Amb això no n’hi ha prou» 

«L’haurien de posar a 3 €»

JORGE ROCA JUBILAT

«Com que a casa som aficionats hem 
comprat per veure dues pel·lícules. Anar al 
cine a aquest preu val la pena. Sovint vinc a la 
primera sessió entre setmana com avui i estic 
sol. Almenys avui veig gent»

«Veuré dues pel·lícules»

FRANCISCO RUIZ JARDINER A L’ATUR

«Amb aquests preus vindré els tres dies que 
dura l’oferta. Jo estic a l’atur i si no és així no 
puc anar al cine. He pagat 2,90 per l’entrada i 
un euro per les ulleres per veure el film en 3D. 
Les amortitzaré aquests dies»

«Vindré els tres dies»

ESTER MOMPEAN TELEOPERADORA A L’ATUR

«No havia tornat a entrar en un cine des que 
em vaig quedar a l’atur fa dos anys. Els preus 
per a mi resulten caríssims per això s’ha 
d’aprofitar: avui veuré Capitán Amèrica i 
demà Ocho apellidos vascos»

«S’ha d’aprofitar» 

 D’explicacions n’hi ha moltes. Te·
nint en compte l’actual debat sobi·
ranista, una d’elles pot ser el possi·
ble rebuig del públic català davant 
una comèdia que es riu del naciona·
lisme. Segons algunes fonts, una al·
tra raó pot ser el fet que una comèdia 
considerada espanyola no trobi tant 
ressò a Catalunya, com ja va passar 
amb les de Sánchez Arévalo i Ruiz 
Caldera.
 En tot cas, molt abans que s’estre·
nés la pel·lícula, i ensumant l’èxit 

que podia arribar a tenir (encara que 
no s’esperaven de cap de les mane·
res semblant tsunami), Telecinco Ci·
nema va començar a cuinar la sego·
na part d’Ocho apellidos vascos, que es 
riurà dels tòpics catalans, a més dels 
bascos i els andalusos. Borja Cobea·
ga i Diego San José ja estan amb les 
mans en la massa del guió, que té per 
títol Nueve apellidos catalanes. Els pro·
ductors ja estan pensant en actors ca·
talans, encara que, de moment, no hi 
ha cap nom decidit. H

33 Fotograma d’‘Ocho apellidos vascos’.


