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El primer spin-off de Star
Wars, que expandeix
l’univers més enllà de la
saga oficial, arriba avui als

cinemes de Manresa, Abrera i
Igualada. El film explica com es
van robar els plànols de l’Estrella
de la Mort que acaben a les mans
de la princesa Leia al comença-
ment de l’Episodi IV. Però què ens
aporta aquesta nova pel·lícula?

Quatre raons per unir-se als Jedi
▶El retorn de Vader. Un dels grans
al·licients de Rogue One consisteix
en veure el pas entre l’episodi III
(La venganza de los Sith) i el IV
(Star Wars. Una nueva esperanza).
El robatori dels plànols que per-
metran la destrucció de la podero-
sa Estrella de la Mort ens retroba-
ran amb el malvat més carismàtic
de la història del cinema. Els pri-
mers que han vist el film diuen que
Darth Vader conserva una presèn-
cia terrorífica.  
▶Feminitat. Si a les dues primeres
trilogies les dones vivien discreta-
ment en un univers masculí, les
cares centrals dels dos nous films
són femenines. I si a El despertar
de la fuerza va triomfar Rey, ara és
el torn de Jyn Erso, interpretada
per una Felicity Jones, que ha arra-
sat amb Un monstruo viene a ver-
me. En paral·lel, Rogue One s’ha
omplert d’un repartiment multi-
racial.   
▶El director. Gareth Edwards signa
el seu tercer film després de dues
joies del gènere fantàstic.
Monsters i el nou Godzilla
són dues cintes merave-
lloses, visualment acla-
paradores, que abor-
den temes o per-
sonatges tòpics

des d’una perspectiva renovadora
i amb un sòlid discurs polític.
▶Complexitat i maduresa. Per tot
plegat  podem esperar que la suma
d’ingredients ens proporcioni un
film destacat en la nissaga Star
Wars, si Edwards ha aconseguit
vèncer l’imperi Disney.   

Quatre raons per atacar l’imperi
▶Disney. Tant en la seva divisió
animada com en les produccions
de Marvel i Lucasfilm, la produc-
tora Disney s’ha caracteritzat per
passar pel damunt de les voluntats
dels realitzadors. Ser un autor i tre-
ballar per als populars estudis no
és fàcil, com han viscut JJ Abrams
a El despertar de la fuerza, Brenda
Chapman a Brave i Joss Whedon a
Vengadores: La era de Ultrón.    
▶Un nou rodatge imposat. El mes
de maig passat els directius de Dis-
ney van veure el film per primera
vegada i van posar Tony Gilroy
(Michael Clayton) a reescriure
el guió i iniciar el rodatge de
noves seqüències que, segons
algunes fons, ocupen ara més
de la meitat del metratge. De la
mateixa manera, el compositor
Alexandre Desplat (Argo) és
substituït per Michael Giacchino
(Los increïbles).
▶El calendari saturat. JJ Abrams
va demanar mig any més a Dis-
ney per acabar en condi-
cions El desper-
tar de la fuer-
za, però li
van dir
que

era impossible. Disney té un calen-
dari draconià per servir-nos cada
any films relacionats amb els per-
sonatges de Lucas. La maquinària
industrial i l’afany recaptatori de
Disney l’allunya de qualsevol ins-
piració humana.
▶Innecessària. Segur que serà el
film més recaptador
del Nadal, però no
respon a cap ne-
cessitat, excep-
tuant l’econò-
mica. 

«Rogue One»: encara creiem en ‘la força’?
Manresa, Abrera i Igualada, que obre l’Ateneu Cinema, estrenen avui el primer ‘spin-off’ de «Star Wars»
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n El quadre desè dels Pastorets
d’Igualada tornarà avui a la vida
amb la lectura dramatitzada que
tindrà lloc a la capella de la Mare
de Déu de Montserrat de la capital
anoienca, en el transcurs de l’acte
de presentació del llibre Els Pas-
torets de Folch i Torres, l’origen ca-
putxí d’un fenomen teatral, escrit
per Carme Tierz i publicat per
l’Editorial Mediterrània. La troba-

da se celebrarà a partir de les 19.30
h i està oberta al públic.

La primera representació de la
versió de Folch i Torres d’aquesta
emblemàtica obra escènica es va
dur a terme el 1916 al teatre Coli-
seu Pompeia de Barcelona, però
dos anys després es va traslladar
al Teatre Romea i l’autor, que va fer
algunes modificacions, va supri-
mir el quadre desè en benefici
dels quadres de l’infern on aparei-
xen les Calderes d’en Pere Botero.
Per tant, segons la documentació
que es conserva, aquest quadre
desè no s’ha tornat a posar mai
més en boca d’uns actors. Un dè-
ficit que avui repararan els intèr-
prets dels Pastorets igualadins.

La lectura s’engloba en la pre-
sentació del llibre de Tierz, que or-
ganitzen els Pastorets d’Igualada,
l’Editorial Mediterrània i la llibre-
ria Llegim...? L’obra recerca en la
figura de Folch i Torres i aporta
dades i documentació inèdites
que fan especial esment dels vin-
cles entre l’autor i l’ordre caputxí.
A més de l’autora, intervindran
Montse Costa, de  Llegim...?; Fra
Francesc Sánchez, caputxí igua-
ladí; Francesc Ferrer, director dels
Pastorets d’Igualada, i Lleonard
del Río i Torrents, president de la
Coordinadora de Pastorets de Ca-
talunya i membre dels Pastorets
d’Igualada i de la Comissió del
Centenari Folch i Torres.

Els Pastorets d’Igualada fan una lectura del
quadre que Folch i Torres va eliminar fa un segle
L’autor de la famosa obra de
teatre nadalenca en va treure
una part després de l’estrena
del 1916 a Barcelona
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nL’espai Àtic 22 del Teatre Tanta-
rantana de Barcelona acull des
d’avui dijous i fins dissabte les re-
presentacions de l’obra Against
Love, la versió en anglès de Contra
l’amor, del dramaturg manresà
Esteve Soler. El muntatge va a cà-
rrec de l’Institut of the Arts Barce-
lona, i està dirigit per un altre
manresà, l’actor i director Pep
Garcia-Pascual. Against Love, que
forma part de la trilogia de les
Contres de Soler (Contra el pro-
grés, Contra la democràcia i Con-
tra l’amor), es compon de set es-
cenes que exploren amb esperit
crític el concepte d’amor que im-
pera en l’era del capitalisme des-
bocat. Les funcions tindran lloc
cada dia a les 18 i a les 20.30 h.

Garcia-Pascual
dirigeix l’estrena
en anglès a
Barcelona de
«Against Love»
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nDoble presentació literària avui
dijous a la Catalunya Central.
L’Espai Òmnium de Manresa aco-
llirà a partir de les 19.30 h una tro-
bada per donar a conèixer el llibre
Mil camins (Edicions de l’Albí),
del berguedà Joaquim Sala, que
estarà acompanyat del professor
de filosofia Xavier Valls i de l’edi-
tor Jaume Huch. D’altra banda, a
les 20 h a l’Ajuntament d’Igualada,
Josep Maria Gregori i Anna Ro-
meu parlaran de l’obra Fons Mu-
sicals de la basílica de Santa Maria
d’Igualada, publicat per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.
El treball va guanyar el Premi de
Recerca Joan Mercader del 2014.

Joaquim Sala, Josep
Maria Gregori i
Anna Romeu parlen
dels seus llibres
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nEl curtmetratge Zero, del direc-
tor manresà David Victori, no ha
estat inclòs en la relació final de
nominats dels Premi Goya, se-
gons va anunciar ahir l’Acadèmia
del Cinema espanyola. Pel que fa
als films més recompensats en
l’elecció de candidatures, el pri-
mer lloc se l’endú la pel·lícula Un
monstruo viene a verme, de Juan
Antonio Bayona, que aspira a una
dotzena de guardons. La seguei-
xen El hombre de las mil caras,
d’Alberto Rodríguez, i Tarde para
la ira, de Raúl Arévalo amb 11 no-
minacions cadascuna i 1898. Los
últimos de Filipinas, amb 9.

El curtmetratge de
David Victori no
supera el tall i queda
fora dels Goya

Portada del llibre


