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CULTURES 

THE INTERVIEW
Direcció: Seth Rogen i Evan Goldberg.

Intèrprets: James Franco (Dave Skylark),
Seth Rogen (Aaron Rappaport), Lizzy
Caplan (agent Lacey) i Randall Park (Kim
Jong-un). Estats Units, 2014. Comèdia
dramàtica. 118 minuts.
Pantalles: Manresa i Abrera. 

he Interview estava con-
demnada per endavant a
ser una gamberrada més

de Hollywood. Però l’atac cibernè-
tic impulsat suposadament pel
govern de Corea del Nord contra
la seva productora (Sony) va pro-
vocar, d’entrada, que aquesta es
plantegés anul·lar la seva estrena.

Però una campanya pública, en
que fins tot el president Obama es
va pronunciar, no només va de-
terminar que arribés a les sales co-
mercials amb la normalitat desit-
jable, sinó que gaudís, a més, de la
propaganda indirecta suficient
per cridar l’atenció d’un públic
que sense aquesta polèmica no
s’hagués molestar en veure aquest
film. Els seus autors, Seth Rogen i
Evan Golberg, no s’haurien pogut
imaginar mai que s’acabarien con-
vertint en estendards de la lliber-
tat d’expressió. 

La cinta parteix d’una premissa
tan insensata com sucosa. Dues fi-
gures de la televisió nord-ameri-
cana són contractades per la CIA
perquè matin, tot aprofitant una
entrevista, el dictador de Corea del
Nord. Els directors de Juerga has-
ta el fin –i guionistes de Supersa-
lidos i Superfumados- segueixen
apostant per una comèdia folla i ir-
reverent que no s’aferma, precisa-
ment, en la subtilesa dels gags. El
film ridiculitza el líder asiàtic, que
retrata com un fan pueril de la can-
tant Kate Perry, però també se’n riu

de l’Agència Central de Intel·li-
gència i de les teleescombraries
(les impagables aparicions d’E-
minem i Rob Lowe). Però Ro-
gen –també coprotagonista de la
funció– i Goldberg no llancen
dards enverinats, sinó més aviat

bromes inofensives. The Interview
pot decebre profundament si hom
espera una sàtira àcida, demoli-
dora i compromesa políticament,
perquè només pretén ser una jo-
guina directa, entremaliada... i fà-
cilment oblidable.  
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CRÍTICA ENTRETINGUDA
PERÒ INOFENSIVA

«The Interview» es va beneficiar d’una promoció gratuïta
pel suposat intent de boicot del govern nord-coreà, però
tot i això no és més que una comèdia folla i irreverent

Jordi Bordas 

CINEMA CRÍTICA

MAR MARTÍ/ACN

Una parada de mercat amb caixes plenes de fruites i verdures és la imatge gràfica escollida per a la 26a edició de
la Mostra d’Igualada-Fira de teatre infantil i juvenil, obra d’Albert Burzón, de l’estudi Burzon & Comenge. En total, s'han
editat sis cartells i un espot televisiu que volen reivindicar la fira com un espai de referència per a la compra i venda
d'espectacles. De cada cartell hi sobresurt un cap, que representa alguns dels gèneres de la Mostra: teatre, clown,
música, titelles, dansa i màgia. Aquesta també serà una edició de renovació, ja que s'ha canviat tot l'equip directiu del
certamen. El nou director artístic, Pep Farrés, va avançar que una de les novetats és una secció amb vuit espectacles
pensats exclusivament per als joves de 12 a 16 anys. La Mostra se celebrarà del 16 al 19 d’abril.–Mar Martí/ACN



Sis cartells per a la nova imatge gràfica de La Mostra d’Igualada

«JUAN Y JULIA: WELCOME NAN-
NY» TRIOMFA A MADRID. L’obra
de teatre musical per al públic
infantil, que produeix el Kursaal i
Kids&Us de Manresa, està fent una
reeixida gira per la capital espanyola.
Després de fer quatre funcions en
què es van exhaurir entrades al
Teatro Rialto, aquesta setmana farà
estada al Teatro Sanpol, amb un
total de set mil espectadors. La
versió en castellà i en anglès es va
estrenar el 7 de febrer a Logronyo.



Èxit a Madrid
del musical del
Kursaal i Kids&Us

KURSAAL

El manresà Joaquim Noguero és
l’autor dels textos del llibre La ciu-
tat modernista, un volum editat per
Comanegra que il·lustra l’artista
barcelonina Mar Cerdà. L’acte de
presentació de l’obra tindrà lloc
avui a les 19.30 h a La Nau (c. Con-
sell de Cent, 159), de Barcelona,
amb la participació de l’escriptor
Joaquim Carbó i el crític d’art Da-
niel Giralt-Miracle.

La ciutat modernista és una no-
va mirada a la Barcelona de fa
poc més un segle, uns urbs que, a
través de l’arquitectura, la pintura,
l’escultura i les arts decoratives, va
viure un impuls transformador
destinat a situar la ciutat en el
concert europeu. La classe burgesa
benestant  es va erigir en el motor
econòmic i de canvi de la capital
catalana, que va conèixer avenços
importants en camps com la dan-
sa i l’urbanisme i, fins i tot, una ver-
sió nostrada de la vida bohèmia.

Joaquim Noguero és un perio-
dista cultural polifacètic. Fins al 18
de març es pot visitar a la biblioteca
Joan Fuster, de la plaça Lesseps de
Barcelona, una exposició sobre
les portades de les novel·les negres
que es van editar als anys 50 i 60,
un projecte emmarcat en el festi-
val literari BCNegra que es va ce-
lebrar a principis de mes. El man-
resà exerceix de professor de Pe-
riodisme cultural a la facultat Blan-
querna de Comunicació i Relaci-
ons Internacionals de la Universi-
tat Ramon Llull, i és crític de dan-

sa al diari La Vanguardia.
L’estil i l’ideari modernistes van

excel·lir en els anys del canvi del se-
gle XIX al XX, però després va ser
denostat i algunes de les seves
creacions van ser físicament des-
truïdes. La revaloració de Gaudí i
la distinció com a Patrimoni Mun-
dial de la Humanitat d’algunes de
les més belles edificacions han
convertit el modernisme en un
dels grans atractius de la Barcelo-
na del segle XXI.

El llibre de Noguero i Cerdà fa
una mirada àmplia al període i a
les seves múltiples expressions.
Tal com explica l’autor manresà, «el
modernisme és el primer corrent
organitzat per fer de Barcelona i de
la cultura catalana una barreja
d’arrelament i de cosmopolitis-
me, de modernitat i d’universa-
lisme. És pels modernistes que
som com som». Capítols breus i, al-
hora, carregats de referències i
acompanyats de les il·lustracions
permeten el lector fer un recorre-
gut per la ciutat en que van desta-
car Rusiñol, Casas, Gaudí, Puig i
Cadafalch i Domènech i Montaner.

TONI MATA I RIU | MANRESA

El periodista manresà 
és l’autor, juntament amb
l’artista Mar Cerdà, d’un
volum que es presenta avui



Joaquim Noguero treu
un llibre il·lustrat sobre
la Barcelona modernista

EL LLIBRE

LA CIUTAT
MODERNISTA

AUTORS
Joaquim Noguero
(text) i Mar Cerdà
(il·lustradora)

COMANEGRA. 18 EUROS. 32 PÀGINES

L’obra que publica l’editorial
Comanegra fa una mirada 
a la ciutat que fa un segle va
adoptar aires de modernitat

James Franco (esquerra) i Seth Rogen, en una imatge de la pel·lícula
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