
UNA HISTÒRIA EMOTIVA I MÀGICA

«Pilato, Pilato, las bolas te ato, y hasta 
que no encontremos las llaves, no te las 
desato». Ho diu el petit Unai Gon·
zález, el nen de 5 anys protagonista 
del curt Pilato, Pilato, opera prima de 
Roberto Russo que ha aconseguit 
un Remi d’Or en el festival de cine 
de Houston, Worldfest (també va 
aconseguir  una menció honorífica 
a Durango i un premi a Sitges per la 
música original). La desapareguda 
Rosa Novell, Marc Rodríguez, Du·

na Jové i Alba José completen l’elenc 
d’una història, tocada amb la vare·
ta del realisme màgic, que posa la se·
va mirada en un nen que espera il·
lusionat l’arribada d’Iker, el seu ger·
mà que acaba de néixer. 
 No en revelarem el desenllaç, 
però l’autor confessa que va sorgir 
d’una experiència pròpia. «Jo sóc 
aquell nen, vaig haver de lidiar amb 
la mateixa situació. No és un relat 
exacte però sí que va ser una inspi-
ració», declara Russo, veneçolà esta·
blert a Barcelona i estudiant de cine 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

a l’escola Bande à Part, que va triar el 
seu projecte i el va produir. 
 El novell cineasta explica que 
sempre li ha resultat «molt interes-
sant i curiós» com els nens veuen el 

món i els seus esdeveniments. «Són 
uns éssers màgics i per això el punt 
de vista ingenu i infantil del meu curt 
el fa funcionar com una peça de re-
alisme màgic», amb un final obert i 

suggerent que defineix la «prima lí-
nia que separa la realitat de la ima-
ginació». 
  Novell, explica Russo, es va mos·
trar «molt emocionada» al rebre el 
guió del que resultaria un dels seus 
últims treballs. Encara no havia 
perdut la visió i l’equip desconei·
xia que ja estava malalta. «Va man-
tenir sempre una bona energia i es-
perit», recorda el realitzador, que 
està preparant un nou curt i té al 
cap el seu primer llarg.
 Russo cita com a principal refe·
rent Alfred Hitchcock, pel seu «in-
creïble control de la narració, la se-
va capacitat de transmetre emo-
cions i la seva mestria a l’hora de 
jugar amb l’espectador». Chaplin 
i Tim Burton també figuren en·
tre els seus claquetes de capçale·
ra. «Els admiro perquè és fàcil veu-
re algun fotograma seu i saber que 
es tracta d’ells. Jo treballo en això: 
a definir cada vegada més un estil 
amb el qual es pugui identificar el 
meu treball». H

33 Emotiu 8 Unai González i Rosa Novell, en el curt ‘Pilato, Pilato’.

Esperant el meu 
germanet Iker
El curt català ‘Pilato, Pilato’, de Roberto Russo, 
aconsegueix un Remi d’Or al festival de Houston 
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El cine espanyol «connecta»
3Ramon Colom destaca la «bona salut» del sector, però els rodatges baixen 
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R
amon Colom, president de 
la Confederació de Produc·
tors Audiovisuals (FAPAE), 
va reconèixer ahir a Màla·

ga el dilema en què es troba instal·lat 
el sector del cine. Per una part, va as·
segurar, «el cine del nostre país dis·
fruta de bona salut i ha aconseguit 
connectar amb el públic», però al ma·
teix temps, va afegir, la realitat s’im·
posa, «les produccions i els rodatges 
baixen el 2015 i el pressupost mitjà 
de les pel·lícules espanyoles segueix 
baixant». Colom va oferir aquest ba·
lanç dins del marc del Festival de Mà·
laga, consagrat al cine espanyol, i va 
valorar l’estat de la indústria durant 
aquests primers mesos. 
 L’efecte Ocho apellidos vascos de 
l’any anterior va ser determinant a 
l’hora d’aconseguir més fidelització 
per part dels espectadors, i el cert és 
que la majoria de les pel·lícules que 
han aconseguit més recaptació des 
del gener fins a l’abril pertanyen al 
gènere de la comèdia. És el cas de 
Perdiendo el norte, que se situa al cap·
davant amb 9 milions d’euros; Las 
ovejas no pierden el tren, amb 1,3 mi·
lions, i el film adolescent El club de 
los incomprendidos, amb 1,2. La sego·
na més taquillera, amb 1,6 milions, 
ha sigut La isla mínima, que ha seguit 
acumulant espectadors després de 
la seva estrena la tardor passada, en 
part gràcies a l’efecte dels guardons 
durant la temporada de premis, en 
especial els Goya. 
 En total, 16,1 milions d’euros 
i 2,5 milions d’espectadors, amb 
una quota del 10,6%, una xifra si·
milar a la d’anys anteriors, a excep·
ció del 2014, que va ser molt més 

elevada gràcies a l’efecte Ocho apelli-
dos vascos.

20% MENYS / Des de començament 
d’any s’han produït 55 llargmetrat·
ges, dels quals 12 són coproducci·
ons amb altres països, 27 documen·
tals i una cinta d’animació. I s’han 
rodat 32 pel·lícules, el 20% menys 

que l’any passat en aquestes dates. 
 «Les pròximes setmanes seran 
claus, ja que estem a l’espera de la 
posada en marxa del nou projec·
te», va augurar Colom, en al·lusió a 
la futura legislació que s’implanta·
rà a Europa d’acord amb una direc·
tiva que s’està debatent sobre l’exis·
tència d’un mercat interior únic 

d’obres audiovisuals. 
 A més a més, es confia en l’èxit 
comercial de les produccions que 
han d’ arribar, algunes de molt 
potents i de molt èxit comercial 
juntament amb noms de prestigi 
com els de Julio Medem, Alejan·
dro Amenábar, Álex de la Iglesia o 
Javier Ruiz Caldera. H
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GUERRA CIVIL, 
VIOLÈNCIA  
I VENJANÇA

Màlaga q A la secció oficial es va 
presentar ahir el llargmetratge Tiempo 
sin aire, el segon treball del tàndem 
format per Andrés Luque i Samuel 
Martín Mateos després d’Agallas 
(2009). La pel·lícula, amb Juana Acosta 

i Carmelo Gómez (foto), narra l’itinerari 
de venjança d’una mare que va perdre 
la seva filla assassinada per 
paramilitars dins del conflicte 
colombià de les FARC. Un drama 
intimista de soterrada violència.

El Cirque du 
Soleil passa a 
mans xineses 
i dels EUA
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Un consorci dirigit per la firma 
privada d’inversions nord·ame·
ricanes TPG i la xinesa Fosun Ca·
pital, amb l’objectiu d’expandir·
lo al país asiàtic, ha comprat el 
Cirque du Soleil per una quanti·
tat que no ha sigut revelada, se·
gons va indicar el grup en un co·
municat, que tampoc va especifi·
car com es repartirà el capital ni 
altres detalls de l’operació. 
 TPG tindrà així una participa·
ció majoritària en l’empresa del 
Cirque du Soleil, mentre que el 
fundador de la companyia circen·
se, amb seu al Quebec (Canadà), 
Guy Laliberté, conservarà una 
participació minoritària i segui·
rà contribuint a la direcció artís·
tica i estratègica.
 Els diaris locals The Globe and 
Mail i La Presse van informar ahir 
que TPG hauria pagat per la fa·
mosa companyia d’espectacles 
acrobàtics i circenses uns 1.400 
milions d’euros i que la seva 
participació en l’empresa seria 
del 60%.
 Segons La Presse, el fons d’in·
versions xinès Fosun Capital, 
que havia comprat al febrer el 
Club Méditerranée, es quedaria 
amb una participació aproxima·
da del 20%. Pel que fa a la resta, 
el 10% quedaria en mans de Guy 
Laliberté i l’altre 10%, de la Cais·
se de Depot et de Placement del 
Quebec, una caixa de dipòsits i 
inversions. Fins ara Laliberté era 
propietari del 90% del Cirque du 
Soleil i la resta estava en poder 
d’inversors de Dubai. H
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