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L a història. Els afores de Lon-
dres, ara. La jove cuidado-
ra hongaresa Dorottya, as-

pirant a actriu, es presenta a la 
mansió del gran actor retirat Sir 
Michael Gifford per atendre’l, 
atès la malaltia degenerativa que 
pateix, la convivència pinta mala-
ment, però Shakespeare els unirà.
La pel·lícula. Dins la comèdia hu-
mana feta cinema, es podria fer 
un subgènere fílmic: la comè-
dia de superació 
personal o l’en-
tesa entre un vell 
i un jove. Allò de 
la col·laboració 
intergeneracio-
nal. Perfume de 
mujer (1974) del 
gran Dino Risi, 
seria el referent 
clàssic, amb Vi-
ttorio Gassman 
en el rol que a El 
último acto (The 
Carer, la cuida-
dora), du a ter-
me Brian Cox. 
S’hi poden afe-
gir films actuals 
com Intocable i Antes de ti. Total: 
la sempre agraïda relació entre 
un murri i un cadell condemnats 
a entendre’s, com la realitat físi-
ca dels vasos comunicants. Sota 
l’acurada, continguda i acadèmi-
ca direcció de l’hongarès János 
Edelényi (Budapest, 1948), el frec 
a frec entre l’intractable vell ac-
tor shakespearià i la jove i astu-
ta aspirant a actriu, també sha-
kespeariana, s’articulen un munt 
de situacions quotidianes força 
conflictives, però alhora d’una 

desarmant humanitat. Amb rit-
me dramàtic desigual, de la taqui-
càrdia a la somnolència, per mo-
ments la comèdia s’empelta de 
l’alè vital dels dos protagonistes. I 
una altra evidència: cada pel·lícula 
aspira al que aspira. El último ac-
to té molt clar que no pot ser, per 
dir alguna ruqueria, El último tan-
go en París. Mentrestant, la pe-
l·li d’avui arriba al final, al darrer 
acte, que, d’alguna manera, jus-

tifica els vuitan-
ta minuts prece-
dents: Sir Michael 
Gifford exhibint 
mestratge i picar-
dia d’actor recon-
sagrat quan re-
cull el Premi dels 
Crítics, les seves 
bèsties negres! 
Ironies a banda, 
el veterà escocès 
Brian Cox execu-
ta un complet re-
cital de murrieria 
simpàtica.   
El tema. Mai no 
llencis la tovallo-
la. Sempre pots 

acabar suant.
La imatge. Sir Michael Gifford es-
patarrat al llit, abocant-se un ge-
rro d’aigua a l’entrecuix, tot cri-
dant la Dorottya.
La frase. ‘El espectáculo debe 
continuar’, aferma el vell actor. 
És cert, peti qui peti, de Molière 
ençà, la representació mai no es 
suspèn.
La recomanació. Film estoma-
cal havent dinat bé i amb ganes 
d’arribar al plum-cake britànic per 
berenar.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Sempre ens quedarà Shakespeare...

‘El último acto’
Director: János 

Edelényi. 
Intèrprets: Brian 
Cox, Coco Kónig, 
Emilia Fox, Karl 
Johnson, Selina 

Cadell, Anna 
Chancellor.  

Gran Bretanya-
Hongria, 2016. 
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Insectotròpics puja a 
l’escenari de la Llotja una 
versió de ‘La Caputxeta’
L’espectacle experimenta amb l’art

Lleida
REDACCIÓ
La Caputxeta Galàctica, una ver-
sió 2.0 del conte tradicional La 
Caputxeta Vermella, de la compa-
nyia Insectotròpics, puja el públic 
a l’escenari en la seva presenta-
ció al Teatre de La Llotja de Llei-
da avui a les 21 hores. D’aquesta 
manera, els assistents a la funció  
podran viure des de primera lí-
nia un espectacle multimèdia on 
conflueixen diferents disciplines 
artístiques: teatre, pintura, vídeo 
i música.

“I si la Caputxeta decidís no fer 
cas de la seva mare, es deixés em-
portar per la seva intuïció i s’en-
dinsés en el bosc profund de les 
seves pors? Què pot passar quan 
es reacciona davant d’allò que es-
tà establert?” Aquestes són algu-
nes de les preguntes que s’abor-
den a l’espectacle i que permeten 
oferir una nova dimensió plàstica 
i escenogràfica que submergeix el 
públic dins l’obra. 

Insectotròpics és una com-
panyia artística que neix a Bar-
celona el 2011 arran de la unió 

d’artistes amb trajectòries en di-
ferents àmbits i llenguatges amb 
ganes d’experimentar la fusió i la 
interacció de les seves respecti-
ves disciplines per a la creació de 
nous espectacles multidisciplina-
ris. El treball d’Insectotròpics és 
una aposta de llarg recorregut. Se 
centra a desenvolupar una nova 
forma de relació amb el món de 
les arts. Al març del 2012, la com-
panyia va presentar a Barcelona el 
seu primer espectacle, La caput-
xeta galàctica, amb gran èxit de  
públic. 

FOTO: Teatre de la Llotja / La companyia presenta la seva versió del conte ‘La Caputxeta vermella’
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