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lactriu Eva
Espejo posa el
toc lleidatà,a,la
cinta,'IJEndemà'

O La campanya de micromecenatge ha
aconseguit recollir 300.000 euros

LrË¡Þå scwla csmeåa
Lactriu lleidatzna Eva Espejo és una
de les proagonistes de la cinØI'En-
demà, una pel'lícula-documental
que pretén aclarir els dubtes de les
persones que no saben com posi-
cionar-se davant de la consulta so-
bre la independència de Catalunya.
Amb aquest objectiu, el film oferirà
als espectadors un format trencador
que combina la ficció i la realitat des
del punt de vista de l'humor.

"El meu somni des de petita era
fer una pel'lícula, i ara que ho he
aconseguit estic molt il.lusionada".
Dhquesta m?nera explica Eva Espe-
jo a LA MANANA la valoració que
li mereix ser una dels quatre pro-
tagonistes de I'Endemà, juntament
amb els intèrprets barcelonins Joan
Amargós Rubert, Anna Gonzalvo i
Ventura LópezKalâsz. "Em vaig as-
sabentar del càsting per la ràdio i
em vaig animar a participar envi-
ant un vídeo de presentació origi-
nal, en el qual mantenia una con-
versa amb la meva àvia que és an-

dalusa i té molta gràcia", recorda la
intèrpret de Ponent. Dins de la pel-
lícula, la lleidatana es posa en la pell
de Sflvia, un personatç amb el qual
afirma sentir-se molt còmoda. "Si
en algun moment no ens sentíem a
gust amb el guió, teníem la llibertat
d'improvisar per aportr un toc de
frescor i naúral:1¿at a la història', afe-
geix Espejo.

IJargument principal de Ia cinta
intenta aclarir els dubtes que aþuns
ciutadans poden tenir sobre el tema
de la independència de Catalunya,
com per exemple la situació que
viuran els pensionistes, el possible
increment de l'atur o el fet de que
les empreses cafala¡es puguin per-
dre mercat.

Aquestes qüestions es pregunta-
ran a persones especialitzades en
lamatèna en qüestió com a econo-
mistes o jutges. "No hi ha cap entre-
vista als polítics, la pel.lícula se cen-
tra únicament en les preqcupacions
dels ciutadans", especifica l'actriu
lleidatana Eva Espejo.

La producció es va començar a ro-
dar el passat mes d'octubre i el re-
sultat final es podrà veure el proper
5 de setembre a tots els cinemes de
Catalunya, la Comunitat Yalenciana
i el País Basc. La cineasta Isona Pas-
sola, producto¡a dela cinta Pà Ne-
gre, ha sigut I'encanegada de dirþir
el filrn. "Es un luxe poder estrenar-
me al món del cine de la mà d'una
professional de la talla d'Isona Pas-
sola. A més, com a persona és molt
propera i humil, m'ha tractat com
si fos de la seva famiIia", assegura

Espejo. I'Endemà compta amb Ia
col'laboració de TV3 i, a més, ha
aconseguit la complicitat de més de
8.000 mecenes que han fet les se-
ves aportacions econòmiques a bta-
vés d'un projecte de micromecenat-
ge. El suport dels usuaris de dife-
rents parts del món ha superat les
expectatives dels responsables de la
crrfz, ja que el projecte s'ha conver-
tit en la c mpanya de croudfunding
més eiitosa de tota Europa al reco-
llir més de 300.000 euros per finan-
çar la iniciativa audiovisual.

AE

La intèrpret lleidatana Eva Espejo és una de Ies protagonistes de la cinta


