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Cuéntame, el cineasta sub-
ratlla la claustrofòbia i
opressió del món en què
viuen els protagonistes,
entre puticlubs llardosos i
timbes sòrdides.

Pons aconsegueix fer la
història intel·ligible per a
qui sigui inexpert en l’ús
dels naips i signa una de les
seves pel·lícules més clàssi-
ques dels últims temps, tot
i experimentar amb alguna
pirotècnia visual en les es-
cenes de les partides. Fidel

a la lletra i a l’esperit de
l’original, el que se li pot re-
treure és precisament una
transposició excessivament
literal del text, que rever-
teix en algun diàleg massa
barroc i una abundància de
veu en off, i també un to
massa monòton en la pro-
gressió dramàtica i el look
de la pel·lícula.

*
La vida abismal, CATALUNYA,
2007. DIRECTOR: VENTURA
PONS. INTÈRPRETS: ÓSCAR
JAENADA, JOSÉ SOSPEDRA,
ANTONIO VALERO, JULI MIRA.

P
el·lícules com El busca-
vidas, House of Games,
El rei del joc i El juga-

dor han abordat les perillo-
ses conseqüències de fer del
joc una forma de vida. En la
seva nova pel·lícula Ventura
Pons adapta aquesta tradi-
ció al món mediterrani, la
qual cosa li resta una mica
de dramatisme i tragèdia i
l’acosta a una concepció més
picaresca de la vida.

La prosa veloç de Ferran
Torrent ha seduït prèvia-
ment directors com Fran-
cesc Bellmunt i Sigfrid
Monleón. Expert en adap-
tacions literàries, Pons s’ha
fixat en La vida abismal, la
novel·la finalista al Premi
Planeta del 2004: un relat
iniciàtic que té com a eix la
relació entre un alter ego
juvenil del mateix Torrent i
un cínic, carismàtic jugador
professional al qual Óscar
Jaenada –l’as a la màniga
del film– aporta el seu exul-
tant magnetisme.

Ambientada a les acaba-
lles del franquisme, Pons i
Torrent mostren el joc com
una via d’evasió, rebel·lia i
inconformisme, un petit
espai de llibertat i triomf en
un context gris i depriment.
El disseny de producció re-
produeix amb exactitud els
anys 70, però, lluny de la
nostàlgia agredolça de

Crítica* cinema

La vida en joc

Ventura Pons
signa un dels seus
films més clàssics
dels últims temps

Xavier
Roca

MÚSICA
Sting confirma que
Police es reunirà per
actuar als Grammy
El grup britànic The Police
tornarà a reunir-se per actu-
ar a la gala de lliurament dels
Grammy a Los Angeles l’11 de
febrer. Així ho va anunciar
l’Acadèmia de la Música dels
Estats Units i ho va confirmar
ahir oficialment Sting, inte-
grant del grup juntament
amb Stewart Copeland i Andy
Summers. Fa 30 anys que els
Police van treure el primer
senzill i vint anys que va sor-
tir el seu últim àlbum. El
2003 ja es van reunir per a un
únic concert.

TEATRE
‘Secrets compartits’
suspèn les funcions
fins divendres
La productora Focus fa saber
que les funcions de l’especta-
cle Secrets compartits, prota-
gonitzat per Joel Joan i Ge-
rard Quintana, previstes al Te-
atre Condal per avui i demà
s’han suspès a causa d’una in-
disposició lleu de l’actor Joel
Joan. L’espectacle, en què el
cantant i l’actor intercanvien
confidències i tasten l’un la
professió de l’altre, reprendrà
les representacions previstes
a partir de divendres (inclòs).

CONCERT
Orion String Quartet
actua al Palau
dins de l’Ibercàmera
El grup nord-americà Orion
String Quartet obrirà demà la
V Temporada de Cambra
d’Ibercàmera amb un concert
al Palau de la Música en què
interpretaran peces de
Beethoven, Mendelssohn i
Chick Corea. Integrat per dos
violins, una viola i un violon-
cel, l’Orion String Quartet és
una de les formacions de
cambra més prestigioses dels
Estats Units.

Espectacles
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Confidènciesa
laperruqueria

SílviaFerrandodramatitzacontes i textos
deMercèRodoredaqueparlende l’exili

Teresa Bruna
BARCELONA

La jove directora Sílvia Fer-
rando recupera l’espectacle
A la meva Mercè. Un home-
natge a Mercè Rodoreda,
que es va estrenar al Tem-
porada Alta 2005, i en pro-
posa “una versió més sòli-
da, més evolucionada, amb
coreografia i música no-
ves”. També n’han canviat
un conte i hi han afegit un
personatge que representa
Rodoreda. El Sant Andreu
Teatre (SAT!) acollirà l’es-
pectacle els caps de setma-
na del 3 al 18 de febrer.

Ferrando s’inspira en les
frases de la periodista Anna
Murià sobre l’exili amb
Mercè Rodoreda –“Moltes
estones ens ajuntàvem amb
Rosa Artís i una altra noia
per jugar a un saló de belle-
sa: una pentinava, una altra

feia massatges, una altra
manicura...”– per construir
una dramatúrgia inventada
no sobre Rodoreda, sinó
sobre els seus textos. A par-
tir d’aquí “i perquè sabem
que era molt coqueta i que
anava a la perruqueria”,
agafa fragments d’entrevis-
tes, contes, el llibre Viatges
i flors... i els posa en boca de
dues perruqueres que viuen
un mateix exili a Ginebra
l’any 1955. “Totes les pa-
raules són de Rodoreda,
però ho hem dramatitzat
per mitjà de dues persones
que s’expliquen històries
viscudes. Els textos els he
escollit a partir del meu
gust personal, però procu-
rant que tinguin una cohe-
rència amb la dramatúrgia
dels personatges”, aclareix
Ferrando.

Resu Belmonte i Blanca
Pàmpols interpreten les

perruqueres, que en aques-
ta nova versió estan acom-
panyades de Rodoreda com
a clienta: “És la Cristina
Martí, coreògrafa. Ella no
parla, només escolta les his-
tòries. És un personatge de
moviment”.

Transformacions
La directora i les actrius
estan enamorades de l’obra.
“Quan la pentinem, trans-
formem l’exterior de la Ro-
doredaialhoratransformem
el nostre interior. Les histò-
ries ens les expliquem a nos-
altres mateixes, ens servei-
xen per reflexionar. I està bé
que dues dones que han pas-
sat coses terribles s’ho expli-
quin, se les expliquin, en un
entorn de color rosa”, diu
Resu Belmonte. Lluís Llon-
gueras els ha deixat objectes
de perruqueria que perta-
nyen al seu museu. ■

Dues perruqueres expliquen històries de l’exili a Mercè Rodoreda tot pentinant-la ■ NÉSTOR LOZANO

Óscar Jaenada en el paper d’un carismàtic jugador
professional és l’as a la màniga del film ■ FILMAX


