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Dos Dalís
inèdits al
museu de
Figueres

El Comic-Con
de San Diego,
a Califòrnia,
reforça l’aliança
amb el cinema

El saló del
còmic més
important
del món

Un particular
cedeix de forma
temporal dues
obres del pintor
de l’any 1921

UnnouBrideshead
La nova versió de la novel·la d’Evelyn Waugh, filmada també a Castle Howard,
compta amb Ben Whishaw, Mathew Goode, Emma Thompson i Michael Gambon

Ignasi Aragay
YORK (CASTLE HOWARD)

Per als fans del primer Re-
torn a Brideshead, la histò-
ria de Lord Sebastian i el
seu amic Charles Ryder és
indestriable dels actors
Anthony Andrews i sobre-
tot Jeremy Irons, que amb
aquell paper va saltar a la
fama mundial. Estrenada
el 1981, els onze episodis
de la sèrie anglesa de Gra-
nada Television van recór-
rer les petites pantalles
europees, incloses les es-

panyoles de TVE. Anys
després la va recuperar Te-
levisió de Catalunya. L’em-
blemàtica banda sonora,
composta per Geoffrey Bur-
gon, també va fer les delíci-
es d’un públic que ara té
l’oportunitat de reviure la
novel·la d’Evelyn Waugh, si
és que no té por d’assumir el
risc d’una revisitació fílmi-
ca. I per als qui no van conèi-
xer la sèrie, doble feina:
ficar-se a l’aristocràtic món
de Brideshead i recuperar el
jovenet Jeremy Irons de fa
més d’un quart de segle.

La pel·lícula, produïda
per Eccosse Films per a Mi-
ramax, la BBC, HanWay i
el UK Film Council, s’ha es-
trenat a finals de juliol als
EUA i el 7 d’agost obrirà el
Festival de Cinema de Lo-
carno, a Suïssa. A casa nos-
tra arribarà el 17 d’octubre
de la mà de Notro Films.

Per a aquesta segona
oportunitat cinematogrà-
fica, Andrews i Irons han
sigut substituïts per Ben
Whishaw i Matthew Goo-
de. El paper de Julia, la
germana, el fa Hayley At-

well. I si en la versió del
1981, dirigida per Derek
Granger, entre els secun-
daris de luxe hi havia
Lawrence Olivier i Sir
John Gielgud, ara, sota la
batuta de Julian Jarrold,
hi tenim a Emma Thomp-
son i Michael Gambon en
els papers de mare i pare.
La fórmula és la mateixa:
aposta jove i valors se-
gurs. Això sí, amb una
clara opció pels actors bri-
tànics. És, en tots els sen-
tits, una pel·lícula britàni-
ca cent per cent.

També els escenaris han
sigut idèntics. A més de Ve-
nècia, el gruix de l’acció
s’ha rodat de nou a l’im-
pressionant palau de la nis-
saga dels Howard, conver-
tit en la ficció en la fastuo-
sa mansió de la família
Marchmain. No costa gaire
donar la sensació de luxe ja
que, sens dubte, és una de
les millors cases de camp
angleses, a tocar de la ciu-
tat medieval de York, i una
de les poques que seguei-
xen exclusivament en
mans privades. El 2001 la

família, que conserva el seu
habitatge a l’ala est, es va
vendre a Sotheby’s un di-
buix de Miquel Àngel tro-
bat a la biblioteca. I entre
els quadres penjats a les in-
acabables estances hi ha
vedutte venecianes de Ca-
naletto i teles de Gainsbo-
rough.

Un palau únic
El rodatge de la pel·lícula
ha sigut tot un esdeveni-
ment per a Castle Howard,
on el públic –hi passen
quasi 200.000 persones a

Emma Thompson i Mathew Goode encarnen a la pel·lícula la mare de Lord Sebastian i l’amic d’aquest últim, Charles Ryder ■ NICOLA DOVE



33AVUI
DIMARTS, 29 DE JULIOL DEL 2008 Cultura i Espectacles

La pel·lícula s’ha
estrenat als EUA,
obrirà Locarno
el 7 d’agost
i arribarà aquí
el 17 d’octubre

1. Jeremy Irons i Anthony
Andrews a la popular sèrie
televisiva del 1981
■ GRANADA TELEVISION
2. Ben Whishaw i Haley
Atwell són ara els
protagonistes de la pel·lícula
■ NICOLA DOVE
3 i 4. Els jardins i un saló
de Castle Howard, on van ser
rodades tant la sèrie com ara
la pel·lícula
■ IGNASI ARAGAY

l’any– per primer cop pot
visitar el pis superior de
l’ala sud, devastada per un
incendi el 1940 i ara en
part restaurada per a la fil-
mació. Fins i tot s’ha refet
la sala de les pintures del
venecià Antonio Pellegrini
sobre la guerra de Troia a
partir de l’Eneida de Virgi-
li, de les quals s’ha pintat
una rèplica in situ.

Una petita exposició ex-
plica els detalls d’aquesta
operació als visitants, alho-
ra que mostra les imatges
contrastades de les dues
recreacions fílmiques de la
novel·la. Passejar per
Castle Howard –l’edifici es
va començar a bastir el
1699–, tant per l’interior
com pels espectaculars i
interminables jardins,
amb la font com a element
emblemàtic, és com ficar-
se en l’esperit de Brideshe-
ad: luxe i joia de viure, cul-
tura i natura, tot en un
estil aristocràtic genuïna-
ment anglès.

El rodatge, però, no va
ser plàcid, ja que va coinci-
dir amb l’estiu més plujós

que es recorda a York en
molts anys, el del 2007. La
mateixa ciutat de York va
quedar negada, els trens no
funcionaven i sort en van
tenir l’equip i els actors que
Castle Howard està situat
en un petit promontori.
Oxford, Londres i Marrà-
queix són altres de les loca-
litzacions de la pel·lícula.
En total, onze setmanes de
rodatge sobre el terreny.

El triangle amorós
Retorn a Brideshead, ambi-
entada als anys previs a la
Segona Guerra Mundial,
del 1920 fins a la contesa,
és la història d’un jove lon-
dinenc de classe mitjana,
Charles Ryder, que esta-
bleix amistat amb l’aristo-
cràtica família Machmain i,
en particular, amb els ger-
mans Sebastian –amb qui
coincideix a Oxford– i Julia.
Aviat queda enlluernat per
l’ambient familiar i també
aviat s’estableix un ambigu
triangle amorós. Però alho-
ra, el seu ateisme xoca amb
el catolicisme familiar, fèr-
riament protegit per la

mare, Lady Marchmain
(Emma Thompson), que
també esdevé la guardiana
de l’abisme de classe que se-
para els seus fills de l’amic.

Evelyn Waugh va escriu-
re la història el 1944, a les
acaballes de la guerra, i va
sortir publicada el 1945
enmig de la polèmica, ja
que l’autor hi reflectia el
que considerava el declivi
de l’aristocràcia anglesa i
l’emergència i triomf de
l’home comú. Amb alguns
trets autobiogràfics –ell
mateix va estudiar a Ox-
ford, es va convertir al ca-
tolicisme, es va relacionar
amb alumnes d’una extrac-
ció social superior i va tenir
com a mínim una experièn-
cia homosexual–, està con-
siderada la millor de les
seves tretze novel·les.

La pel·lícula s’ha pres al-
guna llicència argumental,
bàsicament fer viatjar Julia
amb els dos amics a Venè-
cia, cosa que ha permès in-
sistir més en la relació de
Charles amb Julia, sense
menystenir, però, el seduc-
tor Sebastian. ■
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Bufarifer
ampolles

ElsAntòniaFont,Francesc
Casadesús i Salvador
Sunyer, Premis Nacionals

Redacció
BARCELONA

Bufar i fer ampolles seria
l’expressió catalana equi-
valent a Coser i cantar, el
títol del disc antològic del
grup mallorquí Antònia
Font enregistrat l’any pas-
sat al costat de la Bratisla-
va Symphony Orchestra.
L’ocasió bé s’ho valia: com-
memorar els deu anys de
vida del grup liderat per
Joan Miquel Oliver. Però la
trajectòria no ha sigut ben
bé un camí de roses.

Després de deu anys
contradient la dita catala-
na amb treballs com Antò-
nia Font –el seu debut el
1999–, A Rússia, Alegria,
Taxi i Batiscafo Katius-
kas, no ha sigut fins que no
van enregistrar aquest re-
copilatori que han conven-
çut el jurat, presidit pel
conseller Joan Manuel
Tresserras, del Premi Na-
cional de música. Per fi
s’ha valorat la seva “perso-
nal aportació a la música
pop-rock en català”.

D’altra banda, Francesc
Casadesús, director del
Mercat de les Flors – Cen-
tre de les Arts del Movi-
ment, ha sigut mereixedor
del Nacional de dansa, se-
gons el jurat, “per la reno-
vació, visibilitat i projecció
que ha donat al Mercat de
les Flors, que ha esdevin-
gut en molt poc temps l’es-

pai de referència en l’àmbit
de la dansa i les arts del mo-
viment”. Coreògraf, ballarí
i des de fa quinze anys ges-
tor cultural, Casadesús va
estudiar dansa a l’Institut
del Teatre de Barcelona, on
també va ser professor, i a
la School for New Develop-
ment d’Amsterdam. Ha
treballat en grups com Sè-
mola Tetare, Zotal, Esteve
Grasset i Iago Pericot.

Salvador Sunyer
Finalment, el Nacional de
teatre se l’ha endut Salva-
dor Sunyer “per la seva te-
nacitat infatigable i apassi-
onada en la recerca de l’ex-
cel·lència des de la gestió
escènica, i com a impulsor
del Festival Temporada
Alta i la posada en marxa
del centre d’arts escèni-
ques de Salt i Girona El
Canal, a la factoria Coma-
Cros de Salt”. Director del
Temporada Alta des de
1996 i responsable del tea-
tre de Salt del 1997 al
2007, Sunyer és director
des del juny de l’any passat
del centre d’arts escèni-
ques de Salt i Girona El
Canal, amb l’objectiu de fa-
cilitar la professionalitza-
ció de les estructures i del
teixit creatiu local.

Els guardons, dotats
amb 18.030 euros cadas-
cun, es lliuraran el proper
25 d’octubre al Teatre Kur-
saal de Manresa. ■

Després de deu anys d’existència, el grup mallorquí Antònia
Font s’ha endut el Premi Nacional de música ■ DIEGO IBARRA


