CRITICA CINEMA
MarceHí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Tres quarts del mate Ix
a historia. Madrid en temps naper la pantalla, cosa que domina el
dalencs, ara. La família nom- Segura, segur de sí mateix. A més, el
brosa deis Javier i la Marisa re- "Santiago cola, amb totes les de la lIei
productora, a part de la seva família,
ben la visita de I'avi matern i tot s'emgairebé com la Carla. El ser o no ser
bolica pel fet que els petits de la tribu
han triturat la figureta ancestral del
de la qüestió radica en quina de les
dues peJ.lis s'endura el ranquing ta.Nen Jesús del pessebre, i per evitar
problemes se'n van a la Plaza Mayor quiller al compte corrent. S'accepten
madrilenya per fer-se'n amb un jesu- juguesques. Mentrestant, diguem
que IIPadre no hay más que uno 3" es
set nou de trinca ...
Les formes. El titol de la peJ.lícula
catapulta amb un iríici estimulant: el
d'avui ja s'explica
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Tarrega, Era
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del
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Audiovisuau
mitjans de comutampoco I ara, a esVielha
perar la quarta ennicació. És a dir,
IIAlcarras" de la
trega. Salut.
Carla Simón. ¿Que
El fons. Que només
tenen en comú I'una i I'altra? Doncs
n'hi hagi un de pare, és qüestió de fe.
La imatge. La reconstrucció que els
la familia, amb el bon grapat de nens
i nenes, avis i avies, tiets i tietes, allí petits de la tribu han fet del pobre jesrural aquí ciutadana, allí les plaques
uset esmicolat.
La frase. IIDonde caben nueve, caben
solars aquí el jesuset, en totes dues
el to de comedia costumista per endiez", deixa anar la sogra del Javier. No
tendrir les freixures i les parpelles, i Ji manca raó: allí on ERC pacta amb
si convé, ique convé i molt!, fer riure
el PSOE, també hi té cabuda JxCat. O
la bona gent que passa per taquilla.
tanmateix, si més no al capdavall?!
On s'assemblen com un ou a una casLa recomanació. Addictes a comedies
tanya, que la Simón no treu el careto familiars.
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