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THRILLER MUSICAL David Pintó i Clara Peya continuen amb la fórmula engegada amb «Mares i filles»: musical
de petit format, íntegrament cantat i amb dos personatges. Ara, amb «Homes foscos», afronten un thriller musical
inspirat en l’univers de Patricia Highsmith sobre els secrets, la soledat i el desig de dos homes a l’Amèrica dels anys 40
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El director i dramaturg manre-
sà David Pintó i la pianista i com-
positora Clara Peya, d’arrels igua-
ladines, són el tàndem creatiu del
musical Homes foscos, que s’es-
trena demà al teatre El Maldà i que
es podrà veure fins al 8 de maig.
Junts repeteixen la fórmula ini-
ciada amb Mares i filles, estrenada
al mateix espai el 2014: musical de
petit format, íntegrament cantat i
amb dos personatges. Llavors eren
dues dones (Nina i Mariona Cas-
tillo), i ara hi ha dos protagonistes
masculins (Rubén Yuste i Marc Vi-
lavella). Inspirat en l’univers lite-
rari de Patricia Higsmith (Mar de
fons, El talent de Mr. Ripley), Homes
foscos reuneix un guionista de ci-
nema i un desconegut en un thri-
ller musical sobre els secrets, la so-
ledat i el desig  prohibit de dos ho-
mes a l’Amèrica dels anys 40.

Un famós guionista de Holly-
wood està en plena crisi creativa
intentant trobar un argument per
a la seva pròxima pel·lícula. Tre-
balla reclòs en una caseta allu-
nyada de la ciutat, i misteriosa-
ment irromp un desconegut. En-
tre tots dos s’estableix una relació
que va més enllà de l’amistat. Una
«relació perillosa» en un context en
què l’homosexualitat no estava
ben acceptada, remarcava ahir
Pintó en la presentació de l’es-
pectacle. Amb aquests elements,
i partint de l’estètica literària de
Highsmith, l’obra entra «en un
món tancat on ningú diu la veri-

tat». Els autors han utilitzat els
jocs de poder que tant apreciava
l’escriptora, com el maltractament
com a eina jeràrquica, el perillós
joc de víctima i botxí, o les rela-
cions malaltes en què la necessi-
tat de l’un es converteix en el me-
canisme opressiu de l’altre. A la ca-

seta on fan vida emergeixen les se-
ves pors, mentides i misèries, en
definitiva, la seva cara més fosca.
Així, l’espectacle tracta sobre el se-
cret i el desig, «i de com, quan la
convenció social ens prohibeix
viure lliurement, ens convertim en
una bomba de rellotgeria que pot
explotar en qualsevol moment»,
subratllava el manresà.

Es tracta, en opinió de l’autor i
director del muntatge, d’un «thri-
ller musical» que aprofundeix en
sentiments com l'enveja, la culpa
o la vulnerabilitat. Els actors pro-

tagonistes són Rubén Yuste, que
recentment va encarnar el paper
de Malek a la darrera reposició de
Mar i Cel, de Dagoll Dagom; i l’ac-
tor i cantant Marc Vilavella.

Homes foscos és el segon musi-
cal de Peya i Pintó de la trilogia en-
cetada amb Mares i filles, una
aposta que va néixer de la recerca
del gènere del teatre musical ín-
tegrament cantat. Si el primer  ex-
plicava la relació entre dues dones,
i aquest explora el vincle entre
dos homes, el tercer tractarà de la
relació entre home i dona.
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David Pintó i Clara Peya ahir en la presentació del thriller musical «Homes foscos», que es veurà al Maldà
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David Pintó i Clara Peya repeteixen
tàndem creatiu amb «Homes foscos»

És el segon musical de nova creació que signen el dramaturg manresà i la pianista i compositora
d’arrels igualadines S’estrena avui al Maldà i forma part d’una trilogia sobre les relacions



Jordi Bordas

UNA COMÈDIA
MASSA
ENCOTILLADA

EL PREGÓN
Espanya, 2016. Comèdia. 85 min.

Direcció: Dani de la Orden. Guió: David
Serrano i Diego San José. Intèrprets:
Andreu Buenafuente, Berto Romero, Jorge
Sanz, Belén Cuesta, Goyo Jiménez.
Manresa i Abrera.

o hi ha, sortosament, cap
fórmula segura en el ci-
nema. I així, El pregón

dista molt de ser una comèdia
modèlica, malgrat que estigui con-
duïda per dos actors amb un ca-
risma inqüestionable i el guió por-
ti la signatura de David Serrano
(l’autor del llibret d’El otro lado de
la cama és tot un expert del gène-
re). 

El film plasma l’accidentat i es-
trafolari retrobament dels germans
Osorio, velles glòries de la música
electrònica dels noranta, que han
acceptat fer el pregó al seu poble
natal, Proverzo, per un motiu gens
romàntic: els diners. Tanmateix,
haurien rebutjat aquesta invita-
ció si s’haguessin pogut  imaginar
la cadena frenètica d’esdeveni-
ments que patirien.

Dani de la Orden (autor de les
massa complaents Barcelona, nit
d’hivern i Barcelona, nit d’estiu) ha
rodat una comèdia moderada-
ment esbojarrada que té molt clar
en tot moment quin és el seu ob-
jectiu. I aquest concepte suposa
una virtut i un defecte alhora (l’e-
tern debat del got mig ple o mig
buit), perquè una certa diversió
està assegurada amb la vis còmica
indubtable de la parella protago-
nista, Andrés Buenafuente i el car-
doní Berto Romero, que traslladen
a la pantalla gran la bona química
que ja han reflectit anteriorment en
altres mitjans expressius. Però l’es-
perit hilarant (i l’humor declara-
dament blanc) defensat amb con-
vicció per aquest tàndem no és su-
ficient, tanmateix, perquè El pre-
gón, una comèdia afermada en
els ressorts més clàssics, sigui quel-
com més que un producte massa
correcte, massa encotillat i massa
prefabricat per arribar sense pro-
blemes a tots els públics. 

Es tracta d’una entremaliadura
senzilla però massa tèbia que no
serà, probablement, la darrera
aventura cinematogràfica inter-
pretada per dos comediants amb
un potencial expressiu que es me-
reix vehicles de més volada.
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CINEMA CRÍTICA

El grup manresà Gossos va anunciar ahir que la cançó La llum que
portes dins, que s’ha utilitzat com a bandera de la campanya promo-
cional Manresa, et porto al cor, és un avançament del seu proper disc,
que és previst que surti a la tardor. La llum que portes dins parla d’un
moviment de transformació en què les persones són el motor més im-
portant per materialitzar els canvis. Segons el quintet, «neix d’una in-
tenció ben sana, voler ser fabricants del nostre propi futur, ara i aquí».
L’Ajuntament de Manresa s’ha fet seva aquesta cançó de Gossos amb
la intenció «de transformar la mirada dels seus ciutadans. Per crear un
moviment d’autoestima amb la intenció d’aportar llum a la ciutat», tot
i que la lletra no cita el nom de la capital bagenca en cap moment. 
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Gossos presenta «La llum que portes
dins» com a avançament del proper disc
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Amb Rubén Yuste i Marc
Vilavella, el musical es podrà
veure fins al 8 de maig, de
dimecres a diumenge (20.30 h)

TEATRE FILOSÒFIC. Amb motiu
de les tres funcions que es faran al
Kursaal de Manresa de l’obra Sòcra-
tes, dirigida per Mario Gas i protago-
nitzada per Josep Maria Pou, avui
(19.30 h, a la sala polivalent 1 del
teatre) es farà una xerrada sobre el
filòsof grec a càrrec de Xavier Valls,
del Grup de Professors de Filosofia
de la Catalunya Central (a la foto).



El professor
Xavier Valls parla
avui de Sòcrates
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