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El Club estrena ‘¿Por qué se frotan las patitas?’, d’Álvaro Begines

Arriba un film amb aires del
sud i èxits del pop espanyol

L’EQUIP ASSISTIRÀ A LA PRESENTACIÓ

33 Raúl Arévalo, Lola Herrera i William Miller, en un fotograma de la pel.lícula.
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Una nova comèdia musical amb
aire flamenc arriba a les pantalles
de tot el país. El sevillà Álvaro Begi-
nes debuta amb un llargmetratge
que ofereix grans dosis d’humor
mentre els actors interpreten ver-
sions de clàssics del pop espanyol
amb aires del sud.

El film es titula ¿Por qué se frotan
las patitas? i està protagonitzat per
Antonio Dechent (Alatristre). El seu
personatge és Luis, un home que,
en un dia, pateix l’abandonament
de les tres dones de la seva vida. La
seva mare (Lola Herrera) es fuga
amb uns okupes, la seva filla (Julia
García Gutiérrez) s’escapa amb el
seu nòvio i la seva dona (Marisol
Membrillo), farta de sentir-se infra-
valorada, s’enclaustra en un centre

budista. Per trobar-les, Luis contrac-
ta els serveis de Manolete (Manuel
Morón), un investigador que fa ser-
vir uns mètodes una mica peculiars.

Aquest és el plantejament argu-
mental d’un film que ofereix, princi-
palment, l’atractiu musical. Escánda-
lo, de Raphael, o Melancolía, de Cami-
lo Sesto, són algunes de les cançons
adaptades. El responsable d’aquesta
festiva banda sonora ha estat Ma-
nuel Ruiz, conegut com Queco, el
pare de l’Aserejé i de Tengo, l’èxit es-
tiuenc que ell mateix va interpretar
l’any 2003. L’humor i la música han
anat sempre units en la persona
d’Álvaro Begines. El cineasta va ser
un dels fundadors de la llegendària
formació No Me Pises Que Llevo
Chanclas.

El director i l’equip de la pel.lí-
cula assistiran a la preestrena de
¿Por qué se frotan las patitas? que ha
organitzat el Club del Lector i diri-
giran unes paraules als socis. La ci-
ta tindrà lloc dilluns, dia 20 de no-
vembre, a les 22.30 hores, al cine
Renoir Floridablanca (Floridablan-
ca, 135). Hi ha en joc 220 invita-
cions (110 dobles). Els titulars de la
targeta que desitgin aconseguir-les
han de trucar al número de telèfon
806.11.77.05 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula Club5 (espai) i
el nom complet, fins a aquesta mit-
janit. A l’instant sabran si han re-
sultat afortunats. Els guanyadors
les hauran de recollir els dies 16 i
17 a La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a
14 i de 16 a 18 hores.

Entrades per a la primera mostra
de clons i grups de versions

SETMANA DE CONCERTS A BCN

33 Cartell del festival.

Els grups que interpreten cançons
d’altres grups estan de moda a Bar-
celona. El món dels clons viu una
època daurada. Una bona prova
n’és el naixement del festival Bar-
celona perversions, que se cele-
brarà del 16 al 25 de novembre a la
sala Luz de Gas.

La mostra comença el dia 16
amb les versions on the rocks de
Tràfic, premi Arc al millor conjunt
de ball. Totserrat, amb Laura Simó
i Francesc Burrull trio, rendirà ho-
menatge a Joan Manuel Serrat. La
cita serà el dia 17. La Loca Histeria
recupera els grans èxits de la músi-
ca disco dels 70, 80 i 90. El xou serà
el dia 18. Un dels plats forts arri-
barà el dia 24. The Doors vs Iggy

Pop emocionaran els fans dels 70. Al-
tres bandes que desfilaran per Luz
de Gas seran Hotel Cochambre (el
dia 23) i La Brassa Danz Systm Orks-
tra (dia 25).

q 50 INVITACIONS DOBLES
El Club del Lector col.labora amb
Barcelona perversions i regala 50 in-
vitacions dobles (100 en total). Els
afortunats podran elegir un dia en-
tre els concerts que se celebraran.
Els socis que hi estiguin interessats
han de trucar al telèfon 806.11.77.01
o enviar un SMS al 5522 amb la pa-
raula clau Club1 (espai) i el nom
complet. Hi ha temps fins a aquesta
mitjanit. Els concursants sabran a
l’instant si han resultat afortunats.

Les invitacions es recolliran el dia
16 de novembre a La Bot iga
(Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de 16 a
18 hores. El preu per al públic és
de 10 euros (anticipada) i 15 euros
(taquilla).
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CRÍTICA DE TEATREq

‘GORDA’, sense aprofundir en el tema

AUTOR Neil LaBute
DIRECTORA Magda Puyo
TRADUCTOR Joan Sallent
ESTRENA 7 de novembre
TEATRE Villarroel Teatre

Neil LaBute (Detroit, 1963) ja va
donar mostres de ser un bon i
compromès dramaturg amb l’es-
trena al Teatre Nacional de Cata-
lunya, el 2002, d’Excés, un text
que destil.lava mala bava dirigit
per Magda Puyo.

Aquesta mateixa i excel.lent di-
rectora porta ara al Villarroel Tea-
tre Gorda, també d’aquest autor i
cineasta nord-americà (la seva úl-
tima pel.lícula és The wicker man,
amb Nicolas Cage). El text s’ali-
nea amb les creacions que defen-
sen la grassor exagerada de la do-
na enfront de tot el que utilitza la
seva bellesa com a tapadora de
masclismes i vils consumismes.

Toni (Ivan Benet), un jove i
tímid executiu, s’enamora d’Hele-
na (Mireia Gubianes), una volu-
minosa bibliotecària que viu
aquesta nova situació amb una
felicitat contagiosa. Però Òscar
(Òscar Rabadán), un yuppie esbo-
jarrat i amant de la gresca, i Gina
(Cristina Genebat), que va tenir
una experiència sentimental
amb Toni, decideixen tombar
aquella relació utilitzant com a
únic argument la grassor d’Hele-

na i el que aquesta suposa en el
món social actual.

Cap espectador dubta que la
circumstància és socialment in-
admissible. Però també és cert
que des del principi percebem
el que passarà i l’obra es resol,
en una de les seves millors esce-
nes, d’acord amb el que se n’es-
pera.

Gorda (la paraula s’utilitza
com un insult) és una obra que
entreté, en part per la seva bona
interpretació, dibuix dels perso-
natges i netedat del muntatge.
Però el text, traduït per Joan
Sallent, és massa esquemàtic i
no té la mala llet d’aquell Excés

Al llarg de la representació al
Villarroel hi ha situacions i
diàlegs que n’eleven el nivell;
però Gorda és una obra carrega-
da de bones intencions i falta de
consistència. No crec que l’ajudi
el tractament donat per Magda
Puyo al personatge d’Òscar, que
es passa contínuament i sembla
un imant per rendir-se al riure
de la platea.

Dins de la bona interpretació
global de tot el repartiment és
just ressaltar el treball de Mireia
Gubianes, pel seu bon nivell
com a actriu i per la seva facili-
tat a l’hora d’interpretar un per-
sonatge d’aquestes característi-
ques.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

‘Llibres’ anuncia la nova tendència literària
que inundarà les llibreries: la novel.la gràfica

‘Exit’ entrevista
el reporter Borat

c
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PUBLICACIONS I REVISTA

Brillant, atrevit, obscè i de-
lirant; glorificat per molts

i vilipendiat per altres, el còmic
britànic Sacha Baron Cohen s’ha
convertit en un fenomen planetari
gràcies a la seva hilarant transfor-
mació en Borat, un reporter del Ka-
zakhstan per a un (fals) documental
sobre els EUA i les seves possibles
lliçons culturals. Exit publica en el
seu setè número una sucosa (per
provocadora i divertidíssima) entre-
vista a Borat, que no a Baron Cohen,
ja que el genial humorista compa-
reix sempre davant la premsa ficat
en la pell del reporter.

La secció de cine de la revista es
completa amb un perfil de l’actor
nord-americà Edward Norton, que
protagonitza el drama sobre màgia
El ilusionista, i amb les crítiques de
les estrenes del cap de setmana.

En música, Exit presta especial
atenció al doble concert de Violent
Femmes i Arab Strap, dins del Win-
tercase. El Festival de Jazz de Barce-
lona també ocupa un paper destacat
amb les actuacions de Madeleine Pe-
yroux, Barbara Hendricks i Michel
Camilo & Tomatito. En teatre, la re-
vista parla de L’amansiment de la

fúria, de The Watermill Theatre, El
hombre de las mil caras, d’Arturo Bra-
chetti, i El directe, de Teatre de Guer-
rilla.

En el quadernet central, el suple-
ment Llibres anuncia una de les
grans tendències literàries de l’any
que ve: la novel.la gràfica. Aquest
gènere arribarà amb adaptacions de
títols tan ambiciosos com La meta-
morfosi, de Kafka. El suplement in-
clou la crítica a l’últim premi Plane-
ta (La fortuna de Matilda Turpin, d’Ál-
varo Pombo) i un perfil de Jack Lon-
don, als 90 anys de la seva mort.

33 Portada d’Exit.


