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Publireportatge mediàtic

a història. Madrid, avui. Paz,

publicista estressada, té un mal

ia i se'n va a veure un guru

hindú que li dóna en beuratge 'mà-

gic' que l'obliga a dir les veritats a

iot bitxo vivent, descobrint-se a sí

mateixa ifent net amb la seva avo-

rrida vida passada.

Les formes. Que les televisions

produeixin Pel'lícules és una ar-

ma de doble full. Per un costat aju-

den a la precària indústria cinema-

togràfica esPanYola, Però Per l'al-

tre, condicionen el Producte i la

seva qualitat. 'Sin

rodeos'forma
part d'aquest fe-
nomen televisiu.
No és d'estranYar
que el càsting es-

tigui integrat Per
actors i actrius te-

lepopulars afectes

a la cadena que ha

afluixat uns cale-

rons. 'Remake' del

film xilè Sin filtro,
la mixtura que ha

elaborat Santia-

ka de copilot. llaltre Problema de

'Sin rodeos', diguem-ho sense em-

buts, és que se la veu venir una ho-

ra abans que la situació aPunti uns

gags esbravats: que si els 'whatsa-

pps' tothora, que si els'selfies' cre-

tins, que si internet en'stand bY',

que si la Pintura abstracta tòtila,

que si la beneiteria animalista, que

si els veins sorollosos, que si la bu-

rrocràcia d'uns tècnics robotitzats,

que si... Vaja, que sí però no, Santia-

go Segura. Amb 'Sln rodeos' que-

ãa clar que, qual GuY Hamilton i la

Sin rodeos

Director: Santiago
Segura. lntèrPrets:

MaribelVerdú,
Cristina Pedroche,
Santiago Segura.
EspanYa, 20L8'
87'. JCA AlPicat,
Funatic Lleida.

sèrie James Bond,

allò que et defi-
neix i que millor
se't dóna, són les

fatxendes aven-

tures de Torren-
te, que tot i ser'el

brazo tonto de la

ley', és molt més

llest que la Paz

publicista.

El fons. S'està mi-

llor sol que mal

acompanYat (tot i

el mòbil).

go Segura (Madrid, 1965) es mou

entre el publirePortatge medià-

tic descarat (marques Promoclo-
nades de manera gairebé sublimi-

nal) i la comèdia de situacions es-

túpides. Que el mateix Santiago

Segura faci d'exòtic guaridor men-

tal ve a ser la Prova del cotó Pel

que toca a la imPostura temàti-

ca que viu una MaribelVerdú fent

l'enze en una odissea femenina re-

calcitrant, que es tanca amb lllas-

La imatge. Paz emPastifant el qua-

dre concePtual del Dante amb un

pot de pintura groga' Res a veure

amb els llacets grocs'

La frase. 'SiemPre nos quedará

'whatsapps', somica la Maribel Ver-

dú com si fos la lngrid Bergman a

'Casablanca' invocant el París nos-

tàlgic.

La recomanació. lncondicionals

sense embuts del Santiago Segura

i d{una MaribelVerdú geni ifigura.


