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El film ‘Pregúntale al viento’, de
Salma Hayek i Colin Farrell, en DVD

REGAL DE 25 EXEMPLARS

El creador de ‘Futour, un tour pel futur’ es reunirà amb 10 socis

Una exposició d’invents
futuristes invita a reflexionar

VISITA GUIADA AL FAD

33 Pep Torres, amb dos dels seus invents, la plataforma Weight tiquet i els bombos Lotto war.

GUILLERMO MOLINER
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33 La caràtula del DVD.

EL PERIÓDICO

El futur no té secrets per a Pep Tor-
res. L’exposició titulada Futour, un
tour pel futur mostra 29 objectes
que ara causen rialles o escepticis-
me, però que potser seran fona-
mentals en la vida quotidiana dels
pròxims 200 anys. Pep Torres ha
inventat i construït tots els ginys,
ha creat marques, logotips i enva-
sos futuristes, i ha convençut els
seus amics perquè es prestin a ser
fotografiats com a suposats inven-
tors del futur enfundats en una es-
tranya granota.

El visitant podrà descobrir un
matalàs de matrimoni que es pot
partir en dos en cas que es produei-
xi una ruptura sentimental, un
aparell que recicla serpentines, ous
ferrats empaquetats i llestos per

menjar i fetus que creixen en un mi-
croones per evitar el patiment que
suposa l’embaràs. També hi haurà
en el futur miralls que només mos-
traran imatges estilitzades i unes
plataformes en els transports
públics per lluitar contra l’obesitat
que calcularan el pes dels viatgers
(poc pes, bitllets més barats).

Lotto war és l’invent preferit de
Pep Torres. Es tracta d’uns bombos
amb els noms de tots els països del
món. Un sorteig decideix quin
d’aquests països haurà de ser arra-
sat. Per l’autor, «l’exposició es pot
veure en 30 minuts. Els nens només
riuran, però els adults combinaran
somriures ingenus amb reflexions
vitals». Futour estarà oberta fins al 15
de gener i viatjarà posteriorment a

Extremadura. Altres comunitats
autònomes també s’han interessat
pel projecte.

Deu socis del Club del Lector
veuran l’exposició Futour, un tour
pel futur amb un acompanyant
autènticament de luxe: el mateix
Pep Torres. La visita guiada tindrà
lloc el dia 11 de gener, a les sis de
la tarda, al FAD (plaça dels Àngels,
4-6, de Barcelona). Els afortunats, a
més, s’emportaran el catàleg ofi-
cial. Els interessats han de trucar al
número de telèfon 806.11.77.03 o
bé enviar un SMS al 5522 amb la
paraula Club3 (espai) i el nom com-
plet, fins a aquesta mitjanit. A l’ins-
tant sabran si han guanyat. Els pre-
miats es presentaran directament
al FAD el dia i hora indicats.

La pel.lícula Pregúntale al viento (Fil-
max), un dels títols més destacats
del 2006, ja s’ha passat a DVD. Es
tracta d’una història d’immigrants
i somnis incomplerts a la dècada
dels anys 30, protagonitzada per
dos grans de Hollywood: Colin Far-
rell i Salma Hayek.

Farrell és Arturo Bandini, un jo-
ve aprenent d’escriptor que té un
ambiciós pla: publicar una novel.la
per obtenir fama i fortuna, i des-
prés casar-se amb una rossa espec-
tacular. Hayek, per la seva part, in-
terpreta Camilla, que és una cam-
brera mexicana que vol una vida
acomodada. La relació entre els
protagonistes navega entre l’amor
i l’odi. La cinta, en què també apa-

reix l’actor Donald Sutherland, està
ambientada amb gran exactitud a
Los Angeles dels anys 30, una època
marcada per la persecució de la im-
migració il.legal. Pregúntale al viento,
basada en la novel.la de John Fante,
va ser una de les grans apostes de
Hollywood de l’any 2006. Va ser pro-
duïda per Tom Cruise i dirigida per
l’oscaritzat guionista de Chinatown,
Robert Towne.

El Club del Lector va organitzar la
preestrena exclusiva de la pel.lícula
l’11 de maig passat al cine Filmax
Gran Via. El Club regala ara un total
de 25 DVD. Els socis interessats han
de trucar al número de telèfon
806.11.77.01 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula Club1 (espai)

seguida del nom complet, abans
d’aquesta mitjanit. A l’instant sa-
bran si han resultat afortunats. Els
guanyadors recolliran el DVD el 16
de gener a La Botiga (Bailèn, 86), de
9.30 a 14 i de 16 a 18 hores.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘ELS 10 NEGRETS’, buscant l’assassí

AUTORA Agatha Christie TRADUCCIÓ

Jaume Nadal DIRECCIÓ Joan Guaski
TEATRE Guasch Teatre ESTRENA 27
de desembre

¿Qui és l’assassí? En la majoria de
les novel.les d’Agatha Christie
aquest era el tema dominant.
També passa el mateix en l’adap-
tació de les mateixes obres que
s’ha fet per al teatre. Ara una de
les més famoses de l’escriptora
anglesa arriba a un escenari de
Barcelona per primera vegada en
català. En castellà (va ser estrena-
da a Madrid el 1958) no es veia
aquí des del 1977, any en què va
ser dirigida per Esteve Polls. El
text, que destaca per la seva gran
agilitat i per una sàvia dosificació
dels elements propis del teatre
policíac, segueix mantenint el
seu interès per al públic.

Joan Guaski firma la nova pro-
ducció d’aquesta obra, amb ver-
sió catalana de Jaume Nadal, feta
amb economia de mitjans i amb
un correcte repartiment de 10
intèrprets. Són els que encarnen
10 personatges que s’han reunit
en una casa situada en una illa
deserta, que van desapareixent,

d’un en un, a la vista del pú-
blic. ¿Qui els va matant? Se sap
que l’assassí és entre ells ma-
teixos; però ¿qui és?

La intriga es manté viva al
llarg d’una representació que
es desenvolupa amb bon rit-
me. És també una funció desi-
gual en la mesura que ho són
els mateixos intèrprets, però
que arriba a bon port princi-
palment gràcies a l’atractiu
del gènere i també a la perícia
de l’autora de La ratera a l’ho-
ra de plantejar i de desenvolu-
par tota la història.

En el repartiment destaca
l’ofici d’alguns veterans de l’es-
cena, com Manuel Solàs i Jau-
me Nadal, i de manera espe-
cial el bon dibuix que Marta
Carbonell fa del personatge
que li ha tocat encarnar.

La direcció mou bé els ac-
tors tot i que es mostra curta a
l’hora de proposar efectes i
crear ambients propis del sus-
pens. Així i tot aquests Deu ne-
grets compleixen les expectati-
ves dels amants del gènere. I
sense necessitat d’excessos de
cap tipus.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

El director del museu madrileny,
Miguel Zugaza, iniciarà avui una
visita a la Xina per analitzar les
possibilitats d’exposar al país
asiàtic obres de la pinacoteca dins
de l’Any d’Espanya en aquest país,
que s’inaugurarà al febrer. En la vi-
sita s’estudiarà la cooperació amb
el Museu Nacional d’Art de la Xina,
a Pequín, on probablement es pre-
sentaran obres de la col.lecció del
Prado al juny.

El Prado projecta
exposar obres a la Xina

Els cineastes figuren entre els pro-
tagonistes dels cicles que aquest
any dedicarà la sala a directors i
intèrprets. Peter Whitehead, Giu-
seppe Bertolucci, Daniel Schmid,
Heddy Honingman, Jia Zhangke,
l’actor Pascal Gregory, el composi-
tor Max Steiner i l’inclassificable
Jesús Franco figuren també al pro-
grama, que exhibirà clàssics del ci-
ne mut i documentals de la me-
mòria històrica espanyola.

Godard, Walsh, Fleischer
i Zurlini, a la Filmoteca
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