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DIUMENGE

12 DE JUNY DEL 200570 el Periódico

CINEb
‘A GOOD WOMAN’,
Wilde i el cine més
llegit que vist

DIRECTOR Mike Barker INTÈRPRETS

Helen Hunt, Scarlett Johansson PAÍS

Gran Bretanya-EUA ANY 2004

Bons actors i impagables
rèpliques en una acadèmica
adaptació de Wilde

TEATREb
‘LA MORT D’IVAN
ÍLITX’, reflexió
sobre la mort

AUTOR Lev Tolstoi DIRECTOR Oriol
Broggi TEATRE Sala Beckett
ESTRENA 9 de juny del 2005

La direcció de Broggi omple
de teatralitat un relat que
parla de la mort

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 74 a 87

33 TEATRE

Avui es representa l’última funció de
‘Fuenteovejuna’, produïda pel Teatre
Nacional de Catalunya i amb direcció
de Ramon Simó. El clàssic de Lope de
Vega és una de les obres teatrals més
famoses de la literatura espanyola i
narra la història de la revolució del
poble contra el ‘comendador’.
Destaquen els actors Jordi Bosch i
Cristina Plazas (tots dos a la foto) i
Roberto Quintana.
TNC (Plaça de les Arts, 1). 18.00
hores. 18,75 - 22 euros.

ÚLTIMA REPRESENTACIÓ DE
‘FUENTEOVEJUNA’ AL TNC

33 MÚSICA
COSTI ‘EL CHATO’
El ‘bailaor’ de Barcelona ha
desenvolupat una trajectòria molt ben
marcada en el món flamenc.
Tarantos (Plaça Reial, 17). 20.30,
21.30 i 22.30 hores. 5 euros.

33 MÚSICA
CLÀSSIC BCN
Obres de Haydn, Motatu, Santorsola
i Schubert, en un concert de flauta,
guitarra, viola i violoncel.
Palau Moja (Portaferrissa 1-3). 18.30
hores. 10 euros.

33 CINE
‘20 CENTÍMETROS’
Film musical dirigit per Ramón Salazar
i protagonitzat per Mónica Cervera
(foto), que encarna un transsexual
que no vol penis.
Consultin la Cartellera

33 CINE
‘FAMILIA RODANTE’
Aquesta pel.lícula argentinobrasilera
narra amb humor el retorn a les seves
arrels d’una dona de 84 anys que torna
al seu poble amb tota la seva família.
Consultin la Cartellera

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

33 Helen Hunt, en un fotograma de la pel.lícula.

Oscar Wilde va escriure el 1892 El
ventall de Lady Windermere, una
de les seves més ferotges i iròni-
ques disquisicions sobre les
fal.làcies i mentides de la societat
burgesa, ambientant la història
en els aristocràtics salons londi-
nencs. La peça va ser portada al
cine el 1925 per Ernst Lubtisch
–sense utilitzar en els rètols ca-
racterístics del cine mut cap de
les sentències de l’obra original–,
en una modèlica fusió del toc
cínic del director amb l’accent
àcid de l’escriptor.

L’adaptació cinematogràfica
realitzada per Mike Barker es
pren algunes llicències, encara
que és fidel a l’esperit wilderià;
de fet, trair-lo no tindria cap me-
na de sentit. Així, la pel.lícula en
qüestió, A good woman, està am-
bientada el 1930, tres dècades
després de la mort d’Oscar Wilde,
i arrenca a la ciutat de Nova York
per desplaçar-se després fins a
una petita localitat costanera ita-
liana, on l’acció transcorre entre
precioses vil.les.

Portar al cine el verb de Wil-
de és relativament fàcil, tot i
que cada vegada resulta menys
creatiu. Si s’aconsegueix reunir
un bon repartiment –en el cas
d’A good woman destaca per so-
bre de tot Tom Wilkinson, es-
plèndid en el seu paper de mi-
lionari anglès de tornada de
tot– i se subratllen com cal les
seves frases més encertades i
memorables, bona part de la fei-
na ja està feta.

Barker, com Oliver Parker a
Un marido ideal i La importancia
de llamarse Ernesto, per citar dos
títols recents en el sorprenent
revival Wilde que viu el cine an-
glosaxó, no va més enllà d’això:
frases i actors, text intel.ligent i

interpretacions encertades. I lla-
vors es té la sensació d’assistir a
una pel.lícula més llegida que no
pas vista.

Les paraules hi són, és clar, de-
finint personatges i estats d’ànim
amb una precisió admirable, so-
bretot pel que fa al madur i se-
ductor personatge que interpre-
ta Helen Hunt, una dama que
sempre surt per on ha entrat i
que és de les que alegren els ma-
rits quan arriba i fan felices les
dones quan se’n va.<
QUIM CASAS

Amb motiu de l’estrena a la Bi-
blioteca de Catalunya d’El Misàn-
trop vam poder constatar que en
Oriol Broggi ja hi havia un direc-
tor de cap a peus. Ara, el seu ta-
lent i esperit de risc torna a estar
present en l’adaptació i muntat-
ge que ha fet de La mort d’Ivan
Ílitx, un relat de maduresa de
Tolstoi. L’autor de Guerra i pau re-
flexiona sobre la mort a través de
la figura d’un jutge burgès que
prematurament té una malaltia
incurable.

És una representació càlida,
que atrapa l’espectador i que té
escenes carregades d’emoció. Tres
bones interpretacions per part
d’Òscar Muñoz, Pilar Pla i Jacob
Torres, per aquest ordre; i una
exquisida Elvira Prado (la mort)
al piano, que dóna la rèplica amb
les seves notes.

Broggi omple de teatralitat un
text que no va néixer per al tea-
tre, que amaga una filosofia al
voltant de la mort i sobre com
viure els camins que hi conduei-
xen. Els actors són de vegades

narradors, altres intèrprets dels
personatges i en algunes ocasions
es limiten a jugar a l’escena amb
els silencis.

El director implica en la seva
concepció de l’espectacle text,
imatges i un món sonor (a càrrec
del piano), marcadament romàn-
tic, que obre amb la projecció
d’unes seqüències de la pel.lícula
de John Huston Dublinesos. La re-
presentació manté un to reflexiu
i crea una atmosfera creïble i
atractiva. Per l’espectador hi pas-
sen emocions de diversa intensi-
tat. Potser en algun moment la
música dificulta la bona audició
del text, però no és més que un
problema d’ajust que ja es deu
haver resolt.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Òscar Muñoz i Elvira Prado.


