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Oci

“Ocho apellidos catalanes”, 

arriba al cinema

Els  creadors  de  la  pel·lícula  «Ocho  apellidos
vascos» han decidit continuar la fórmula que els
va  representar  un  gran  èxit  comercial,  aquest
cop però, ambientada a Catalunya. 

No sabem si tal i com diu la dita, la segona part
serà  un  èxit  o  no,  però  aquesta  pel·lícula  s'ha
convertit en una de les estrenes més esperades i en
només deu dies  (des del 20 de novembre),  ja   ha
aconseguit  recaptar  11.081.639  euros  i ha
conseguit reunir 1.809.490  espectadores.  El més
curiós és que  a Catalunya ha aconseguit un 26% de
la recaptació total. 

El primer lliurament es va convertir en  la tercera
millor estrena espanyola de tots els temps, darrere
de Lo imposible i Torrente 4 i  va estar entre les
deu més taquilleres de tot el món.

Aquesta  pel·lícula  s'ha  enregistrat  al  municipi  de
Monells  (Girona)  i  el  poble  ha  esdevingut  una
destinació turística a partir de l'estrena del film.

“Ocho  Apellidos  Catalanes” ha  estat dirigida  pel
mateix  director  que  “Ocho  Apellidos  Vascos”,
Emilio  Martínez-Lázaro.  També  hi  apareixen  la
majoria  d'actors  de  la  primera  pel·lícula:  actors
com  Dani  Rovira,  Clara  Lago,  Karra  Elejalde i
Carmen Machi,  que  repeteixen   els seus papers i
també compten amb noves incorporacions com  la
de Belen Cuesta, Berto Romero, o la coneguda Rosa
Maria Sardà i altres actors com els actors  Antonio
Resines,  Agustin Jiménez, Alberto López i Alfonso
Sánchez. 

La pel·lícula  és una comedia al voltant dels tòpics
més coneguts  sobre els catalans.

Després  que  Rafa  (Dani  Rovira)  trenqués  la  seva
relació  amb  Amaia  (Clara  Lago),  el  pare  d'ella,
Koldo  (Karra  Elejalde),  es  presenta  a  Sevilla  per
anunciar els nous plans de casament de la seva filla
amb un català.  Penedit  per provocar  la  ruptura,
Rafa  acompanya  Koldo  a  la  masia  gironina  del
pretendent, Pau (Berto Romero), que ha mobilitzat
al poble per fer creure a la seva àvia, Roser (Rosa
Maria  Sardà),  que  Catalunya  va aconseguir  la
independència i que el seu casament serà el primer
acte que es celebri en el nou país.

Convidada per Amaia, Merche (Carmen Machi), que
es presenta aquesta vegada amb el nom de Carme,
retreu  a  Koldo  no  haver  sabut  fer  front  al
compromís,  encara  que  aquest  realment  segueix
enamorat  d'ella.  Merche, d'altra  banda, anima  el
Rafa  a  recuperar  l'amor  d'Amaia.  Quan el  sevillà
s'assabenta que la Judit (Betlem Cuesta), la dona
que  organitza  les  noces,  està  perdudament
enamorada d'en Pau, tots dos  faran una conxorxa
amb  el Koldo  i   la  Merche  per  intentar  frenar
l'enllaç i  aconseguir  que  l'Amaia  i  el  Rafa  acabin
junts per sempre. 

Tot i que les crítiques no han estat gaire favorables
i que el públic la troba més aviat fluixa, fins i tot
l'han qualificat de mediocre, sosa i amb poca gràcia
la  pel·lícula  s'ha  estrenat  amb  un  gran  èxit  de
públic.
                      


