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MINISÈRIE BIOGRÀFICA

La 2 emet un 
‘biopic’ sobre 
Sofia Loren
La 2 estrena Mi casa está llena de espejos 
(22.20), minisèrie que narra la vida 
de Sofia Loren entre la segona guer-
ra mundial i l’any en què l’actriu na-
politana triomfa als EUA al guanyar 
l’Oscar per Dos mujeres (1960), de Vi-
torio de Sica. La seva mare, Romilda 
Villani (paper que interpreta Loren), 
és una actriu frustrada que ajuda la 
seva filla (a qui dóna vida Margaret 
Madé) a entrar en el món del cine. H

ENTREVISTA

Miquel Roca,
a BTV, amb 
Xavier Sardà
El polític i advocat Miquel Roca 
i Junyent és el personatge con-
vidat d’avui a El pla Sardà (BTV, 
22.05 hores), programa d’entre-
vistes que dirigeix i presenta a la 
televisió municipal de Barcelona 
Xavier Sardà, amb la col·laboració 
de l’humorista Pep Plaza. Roca i 
Junyent és l’advocat que defen-
sa la infanta Cristina de Borbó i 
Grècia en el cas Nóos. H

FUSIÓ EMPRESARIAL

Neix Endemol 
Shine Group 
a Espanya
El grup internacional Endemol 
Shine Group, companyia global 
de creació, producció i distribu-
ció de continguts audiovisuals 
que recentment ha integrat En-
demol, Shine i Core Media, ha cre-
at una nova divisió creativa per 
a Espanya que incorpora les em-
preses del grup: Shine Iberia, Zep-
pelin TV, Gestmusic, Diagonal TV 
i Endemol Portugal. H
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molt divertit. Primo de Rivera el va 
definir com a ‘eximi escriptor i ex-
travagant ciutadà’». Amors a ban-
da, el film també reflecteix «la llui-
ta de Xirgu per superar les censu-
res i no claudicar davant el poder», 
aclareix Marull.
 Fran Perea dóna vida a Lorca. 
«Sent jo de Màlaga i ell de Granada, 
hi ha una proximitat i una respon-
sabilitat afegida», confessa. I apun-
ta: «Com que no hi ha imatges se-
ves en moviment ni referències de 
la seva veu, amb Sílvia Quer [la di-
rectora] hem creat un personatge 
que li vagi bé a la història». Míriam 
Iscla encarna la Natàlia, assistenta 
de Xirgu, i Pere Ponce, el Borrades, 
un personatge inventat, «que dóna 
el contrapunt còmic», assegura. H

A la cafeteria del Foment Cultural 
i Artístic de Molins de Rei, un no-
drit grup de veïns fan el vermut un 
dijous al migdia, aliens al que pas-
sa molt a prop, al teatre del cen-
tre. Allà, el poeta Federico García 
Lorca parla amb una actriu, obser-
vats de lluny pel marit d’aquesta, 
Ramón María del Valle-Inclán, que 
es mofa d’ells. La raó de la presèn-
cia d’aquests visitants tan il·lustres 
és el rodatge de La Xirgu, l’actriu, un 
telefilm protagonitzat per Laia Ma-
rull, Fran Perea i Luis Zahera i co-
produït, entre altres, per Televisió 
de Catalunya i Televisió de Galícia, 
assessorats per Canal Sur i l’Insti-
tut Català d’Empreses Culturals 
(ICEC).
 El poble natal de Margarida Xir-
gu és la segona localització del ro-
datge, iniciat fa 10 dies al Teatre 
Municipal de Girona. El film, am-
bientat el 1927, narra un fet impor-
tant en la vida de l’actriu: l’estrena 
de l’obra Mariana Pineda, de Federi-
co García Lorca, en plena dictadu-
ra de Primo de Rivera, al qual s’han 
afegit elements de ficció. Com que 
acabés veient la llum en un caba-
ret, quan, en realitat, ho va fer al 
Teatre Principal de Barcelona.
 El telefilm «mostra la lluita d’una 
companyia per estrenar una obra. 
Perquè Xirgu creu que el teatre no 
és només divertimento, sinó tam-
bé compromís», explica Laia Ma-
rull, que dóna vida a la gran actriu 
catalana. La història es desenvolu-
pa en una sola jornada, la de l’estre-
na. «Un dia molt especial per a Xir-
gu, perquè ha decidit representar 
l’obra de Lorca, un autor molt poc 
conegut, de qui s’acaba fent ami-
ga», indica.
 Però aquesta amistat s’acaba 
convertint en amor per part de Xir-
gu, que no serà corresposta. Men-
trestant, un altre personatge, un 
actor de la companyia, Miguel Or-

tín, interpretat per Pau Durà, patirà 
perquè ella, de qui està enamorat, 
no vol anar més enllà en la relació. 
«En la vida real s’acabaran casant 
a l’exili. Estan enterrats al cementiri 
de Molins», diu Durà.
 Segons Marull, la història dels 
protagonistes de La Xirgu... guarda 
un paral·lelisme amb la que s’ex-
plica a Mariana Pineda: «D’un trio; 
amors no correspostos». En la del 
telefilm també figura Valle-Inclán, 
a qui dóna vida l’actor gallec Luis 
Zahera. L’autor, gran amic de Xir-
gu, té gelosia de Lorca. «Ell diu: ‘El 
deure d’un pres és fugar-se i el 
d’un autor, carregar-se’n un altre’.  
Aquesta és la política que practica 
Valle-Inclán sobre Lorca», assegura 
Zahera. I afegeix: «És un personatge 
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La pel·lícula parla
d’amors no 
correspostos i de 
la lluita de l’actriu 
davant el poder

La Xirgu torna a Molins
La població acull el rodatge d’un telefilm inspirat en un episodi de la vida de la intèrpret 
catalana H Laia Marull, Fran Perea i Luis Zahera donen vida a Margarida, Lorca i Valle-Inclán

Els actors Eduard Fernández (Descalç 
sobre la terra vermella, A la ciutat, Fausto 
5.0...) i Rosana Pastor (Terra i llibertat, 
Juana la Loca...) seran els protagonis-
tes de La pel·lícula que no es va fer mai, 
un documental sobre la figura del 
desaparegut cantant valencià Ovidi 
Montllor, produït per Diagonal Te-
levisió i Aire de Cinema, i dirigit per 
Vicent Tamarit.
 Amb la col·laboració de TV-3 i el 
Taller d’Audiovisuals de la Univer-
sitat de València, aquesta produc-
ció es plantejarà com un fals docu-
mental sobre «la frustrada produc-
ció d’un biopic 
sobre el can-
tautor i actor, 
que barrejarà 
les entrevistes 
als principals 
membres del 
suposat equip 
d e  r o d a t g e 
amb la recrea-
ció ficcionada 
del periple pel 
qual passa el 
film en l’etapa 
de recerca de 
finançament».
 El projecte 
ha pogut veu-
re la llum en 
part gràcies 
a una campa-
nya de micro-
mecenatge, fet 
que «manifes-
ta l’interès que 
encara avui desperta la figura d’Ovi-
di Montllor», segons destaca Diago-
nal TV, productora catalana d’Isabel 
o Amar es para siempre, entre altres sè-
ries.
 El telefilm mostrarà les diferents 
facetes del personatge, mort ara fa 
20 anys, des de la del cantant com-
promès i valent durant la dictadura 
franquista fins a la del «seductor in-
corregible». H

Eduard 
Fernández 
encarnarà 
Ovidi Montllor
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33 E. Fernández 
i Ovidi Montllor.


