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El diable a cadapas

JUAN FERRER críticadecine

Agafo prestat el títol de la
magnífica novel·la de
Donald Ray Pollock no

perquè tinguin, a part de mol-
ta maldat, alguna cosa més en
comú, sinó perquè l’encertat
enunciat El diable a cada pas
li ve com un guant a aquesta
seqüela sobre una noia asset-
jada per un poderós dimoni
enamorat i que, com Déu, és
a tot arreu.Un ésser de l’avern
que empipa i al qual servei-
xen, tant si volen com si no,
no pocs mortals, ja sigui està-
tues humanes, com sacerdots
al cor d’una església, o fins i
tot adolescents abocats al su-
ïcidi per fer ombra. Si quan es
va visionar per primera vega-
da El último exorcismo que-
dava un rastre inquietant, es-
tranyament enganxat a la re-

alitat per molt fantàstiques
que semblin les possessions
demoníaques, sabent utilitzar
un to àrid, desposseït d’orna-
mentació, gairebé a tall de do-
cumental, aquesta segona en-
trega, sense deixar de mante-
nir una atmosfera amenaça-
dora dins d’una aparent nor-
malitat, busca filar molt prim
i proposa escenes amb contor-
sionismes diversos i somriu-
res maliciosos dins de rostres
innocents, integrant una noia
que ja venia amb diversos
traumes a sobre en un ambi-
ent de residència de jovene-
tes sota la supervisió d’un tu-
tor d’ornament, per muntar
una traca final amb rivets
d’una Carrie d’escàs nivell i
reminiscències d’aquell ino-
blidable per terrorífic L’exor-

cista i pretenent sobretot un
pas de rosca que trenqui tò-
pics. La conclusió, a part de
no saber gaire bé si s’acaba o
no aquesta presumpta saga, i
d’alguna escena que dóna cert
pànic, és que l’invent no fun-
ciona. I, per cert, respecte a
l’esmentada novel·la, algun
talentós director bé podria
traslladar-la al cine. Hi sorti-
ríem guanyant.
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Director: Ed Gass-Donnelly.
Intèrprets: Bell, Spencer
Treat Clark, Andrew Sensenig.
Cines: JCA Alpicat.

★★✩✩✩

La Fira deTitelles de Lleida repmés
de 200propostes d’espectacles

ARTSESCÈNIQUESCERTÀMENS

❘ LLEIDA ❘La Fira deTitelles de Llei-
da, que se celebrarà els dies 2,
3 i 4 de maig del 2014, arribarà
a la 25 edició. El Centre deTite-
lles, organitzador del certamen,
ha rebut més de 224 propostes
d’espectacles, 81 de companyi-
es catalanes, 78 de l’Estat i 65

de països estrangers. Es tracta
d’una xifra similar a anys ante-
riors. Durant les pròximes set-
manes, els organitzadors tenen
previst seleccionar les compa-
nyies que finalment hi actuaran,
que previsiblement seran entre
15 i 20.

La nova edició del Festival deMúsica
Antiga dels Pirineus començarà a la Seu

MÚSICACONCERTS

❘ BERGA ❘ Berga va acollir dimarts
una reunió dels alcaldes dels
municipis que participaran en
la pròxima edició del Festival
de MúsicaAntiga dels Pirineus,
que se celebrarà a l’estiu del
2014.

Començarà el pròxim 19 de

juny a la Seu d’Urgell i s’acaba-
rà el 20 d’agost a Sort. La co-
missió va acordar augmentar els
concerts experiència com el de
l’any passat a l’estany Gento,
on només es podia acudir amb
telefèric, a causa del gran èxit
de convocatòria.

Foto de família dels alcaldes participants en la trobada.
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ESPECTACLES

TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida .Av. Blondel, 3. 973 270 788.

AVUI DIJOUS 14. 10.30 H.
Gandhi i la no-violència.
DIUMENGE 17. 19.00 H.
Big Band Theory. Espectacle.
Exposició: L’energia. Per un futur
sostenible.Visites: db. 19.00.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

El musclo zebrat
Exposició sobre aquesta espècie in-
vasora de rius i llacs i com solucio-
nar-ho.

CONFERÈNCIA/CIÈNCIA

Mostra al Museu de l’Aigua.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE. 20.00 H.
Concert: BalaguerMusic.
Pop-Gòspel.
Organitza: Església Cristiana
Paraula de Fe. Gratuït.
Tel. 973 44 52 52.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE. 20.00 H.
Golden Big Band.Tribut a Glenn
Miller. 12 €/ 10 €
DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE. 19.00 H.
Concert de Santa Cecília.

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE (21 H)
Nachthexen (Lesbruixes de lanit).
Teatre Nòmada. Sala 2, musical.
DISSABTE 16 DE NOVEMBRE (19.30 I 21 H)
Indesiri. Arnalot-Clariana-Casals.
Sala 2, dansa, vídeo, fotografia.
DISSABTE 16 DE NOVEMBRE (20.30 H)
Visites inesperades.S.O.M. D Tea-
tre. Sala 1, comèdia.
DISSABTE 16 DE NOVEMBRE (22.00 H)
Salsa Cabaret. La Zambra i Sensa-
ciones. Cafè del Teatre.
Més informació a:www.teatrees-
corxador.blogspot.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega Tel: 973 31 07 31

19 TEMPORADA DE TEATRE.
16 de novembre. 22h. Sí, primer
ministre (comèdia amb Joan Pera,
Carles Canut).30 de novembre. 22
h. Lucrècia o Roma lliure (tragè-
dia).www.tarrega.cat

ESPECTACLES

MÚSICA

Comèdia a Tàrrega i Lleida.

Més informació awww.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 / 973 239698.
Venda d’entrades awww.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a dissabte

(17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

CHICAGOMASS CHOIR · 14 de desembre.

T DE TEATRE · AVENTURA! · 13 de desembre.
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