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Teatre necessari de
clavegueres

Hi ha un tipus de teatre que busca remoure l’espectador,
incomodar-lo en certa manera, ser controvertit. El Lliure
torna a programar a Gràcia L’inframón, una peça que
imagina un futur en què hi ha universos virtuals que per-
meten viure amb tots els sentits les pulsions mes fos-
ques a través d’uns personatges virtuals, uns avatars. Es
pot esquarterar sense assassinar ningú. Això permetrà

alliberar possibles amenaces reals o, per contra, portarà
a un extrem en què es voldrà experimentar en vida? La
frontera dels nous llenguatges amb els establerts (com
ho van ser el teatre, el cine i, ara, el món virtual) és ambi-
gua. En els seus límits s’hi pot amagar l’abús. Aquest In-
framón no és amable ni fàcil però és necessari. Cal co-
nèixer les clavegueres per disfrutar de la natura.Jordi Bordes

L’any 2008, Matteo Garro-
ne va dirigir la celebrada i
esgarrifosa Gomorra, a
partir del llibre en què l’es-
criptor Roberto Saviano
s’endinsava en els meca-
nismes criminals de la Ca-
morra napolitana i que li
va suposar amenaces de
mort fins al punt de neces-
sitar protecció de per vida.

Fa un parell d’anys es va
estrenar la versió televisi-
va del llibre, i molts dels
seus episodis han tingut
com a realitzador Stefano
Sollima, que prèviament
ja havia acreditat el seu
gust pel gènere mafiós i
per la descripció de les
arestes més violentes del
seu país amb la sèrie Ro-

ma criminal i la pel·lícula
A.C.A.B.-All Cops Are Bas-
tards. Sollima estrena ara
una altra pel·lícula que, pel
seu títol i la seva estructu-

ra coral, pot fer pensar en
Gomorra. Es tracta de
Suburra, basada en un lli-
bre de Giancarlo De Catal-
do i Carlo Bonini, que ja

eren en la base dels ante-
riors treballs de Sollima, i
que denuncia les corrup-
tes connexions entre el
crim organitzat, la políti-

ca, el Vaticà i el negoci im-
mobiliari a partir del pro-
jecte que té com a escenari
un suburbi de Roma. La
pel·lícula mostra una ciu-
tat violenta i fosca amb un
estil deutor de realitza-
dors nord-americans, com
ara Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese, Brian de
Palma o Michael Mann. ■

Stefano Sollima, realitzador de la sèrie ‘Gomorra’, estrena
‘Suburra’, que descriu la connexió entre màfia, política i Església
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Una Roma dantesca

‘Suburra’ es basa en un llibre de Giancarlo De Cataldo i Carlo Bonini ■ INOPIA FILMS

Diverses
històries
s’entrecreuen al
voltant d’un
projecte
immobiliari

Dani Rovira es
posa en la pell
d’un endeví

DRAMA

Un llarg recorregut pels festi-
vals internacionals –amb un
premi a Venècia inclòs– avala
la pel·lícula brasilera Boi Neon,
del realitzador i guionista Ga-
briel Mascaro. La història d’un
jove ramader que es comença
a interessar pel disseny de
moda serveix a Mascaro per
retratar el creixement econò-
mic al seu país. ■ REDACCIÓ

ANIMACIÓANIMACIÓ

McConaughey es
revolta contra els
confederats

Pràcticament absent de la
nostra cartellera, l’animació
xinesa treu el cap als nostres
cinemes, i ho fa en versió ca-
talana (més aviat escassa,
també). Zhixing Zhong ens
explica la història de Ma
Liang, un nen aficionat a di-
buixar que rep un pinzell amb
poders màgics i l’aprofita per
ajudar tothom. ■ REDACCIÓ

DRAMA

Els perills de la
intel·ligència
artificial

CIÈNCIA-FICCIÓ

Molt popular gràcies a Ocho
apellidos vascos, la seva se-
qüela i les gales dels Goya,
Dani Rovira protagonitza El fu-
turo ya no es lo que era, una
comèdia dirigida per Pedro
Barbero (Tuno negro). Inter-
preta un endeví d’una televisió
local que pot fer el salt a la
popularitat, però pateix una
crisi d’identitat. ■ REDACCIÓ

Un retrat de la
societat brasilera
actual

COMÈDIA

La clàssica novel·la de Daniel
Defoe és el punt de partida de
Robinson, una aventura tropi-
cal, una producció belga d’ani-
mació en què es proposa una
versió alternativa de la histò-
ria i es presenta com la verita-
ble versió dels fets, narrats pel
confident de Robinson Cru-
soe, el lloro Divendres.
■ REDACCIÓ

‘El pinzell màgic’,
dibuixos xinesos
doblats al català

Thriller futurista en l’estela
d’Ex-machina, que defuig els
excessos d’acció i efectes es-
pecials del gènere. Produïda
per Ridley Scott, Morgan té
com a protagonista un ésser
creat amb intel·ligència artifi-
cial que es descontrola. Una
especialista (Kate Mara) ha
d’avaluar si se l’ha d’eliminar o
no. ■ REDACCIÓ

En plena forma, després de
l’Oscar per Dallas Buyers Club,
i d’èxits com Interstellar o
True detective, Matthew
McConaughey interpreta a
Los hombres libres de Jones
un desertor de l’exèrcit confe-
derat que lidera una revolta de
pagesos, esclaus fugitius i do-
nes contra el govern sudista.
■ REDACCIÓ

La veritable
història de
Robinson Crusoe

Estrenes de cinema de la setmana

Ja fa quinze anys de l’es-
trena d’El diario de Brid-
get Jones, adaptació de la
novel·la de Helen Fielding
protagonitzada per una
executiva d’una editorial.
Sharon Maguire, amiga de
l’autora i inspiradora d’un
dels personatges, va diri-
gir el film, amb Renee Zell-
weger, Hugh Grant i Colin
Firth. Després d’una se-
qüela dirigida per Beeban
Kidron, Maguire es torna
a posar darrere la càmera,
amb Zellweger, Firth i l’ac-
tor nord-americà Patrick
Dempsey. Bridget Jones’
baby té com a motor de
l’acció la maternitat de la
protagonista (Renee Zell-
weger), que ja passa dels
40 anys. Separada de
Mark (Colin Firth), tot i
que encara s’estimen, que-
da embarassada i no sap si
el pare és ell o el seu amic
Jack (Dempsey). ■

BridgetJones
torna 15 anys
després amb
una criatura
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