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retrat d’una època adop-
tant l’estructura de clàssics
com Gran Hotel o de les
pel·lícules de catàstrofes,
només que no parla d’un
desastre climatològic o sís-
mic sinó polític. Bobby
també recull les ensenyan-
ces dels fragments de la
història americana d’Oliver
Stone i dels films corals de
Robert Altman, però sense
la rabiosa visceralitat del
primer ni el descregut ci-
nisme del segon; la simpa-

de Los Angeles –on el 1968
va tenir lloc l’atemptat mor-
tal contra l’aleshores sena-
dor– en les hores prèvies a
un magnicidi que va frus-
trar l’esperança d’un canvi
d’orientació a la Casa Blan-
ca. Amb la Guerra del Viet-
nam i els conflictes racials
com a rerefons històric, no
és casualitat que Bobby ar-
ribi en un temps en què el
món del cinema desafia
l’administració republicana
de George W. Bush i en què
la guerra a l’Iraq està mi-
nant la seva popularitat.

Amb el concurs d’un
ampli ventall d’estrelles
–velles glòries o noms a
l’alça–, Estévez dibuixa el

L
a vinculació d’Emilio
Estévez amb la saga
dels Kennedy li ve de

família: el seu pare Martin
Sheen –el president demò-
crata de la sèrie El ala
oeste de la Casa Blanca, i
un dels més coneguts re-
presentants del sector pro-
gre de Hollywood– havia
interpretat JFK en una mi-
nisèrie biogràfica del 1983 i
el seu germà Robert a The
Missils of October, un tele-
film del 1974 sobre la crisi
dels míssils.

Aquest darrer és el pro-
tagonista en off de Bobby,
una pel·lícula que entrecre-
ua diverses vides a l’esce-
nari de l’Hotel Ambassador

Crítica* cinema

Els Estévez i els Kennedy

XavierRoca

tia que desperta Bobby
més aviat prové de la inge-
nuïtat i la bona fe amb què
està abordada. De realitza-
ció clàssica però amb espo-
ràdiques mostres de virtuo-
sisme, Bobby pateix caigu-
des de ritme i no tots els
seus episodis interessen
igual, però acaba conven-
cent per l’honestedat i con-
vicció amb què mostra les
seves simpaties.

*
Bobby, EUA, 2006
DIRECTOR: EMILIO ESTÉVEZ
INTÈRPRETS: ANTHONY
HOPKINS, SHARON STONE,
DEMI MOORE, CHRISTIAN
SLATER, WILLIAM H. MACY

‘Bobby’ no parla
d’una catàstrofe
climatològica sinó
política

Segonaoportunitat

Juan Diego i Lolita protagonitzen ‘Fuerte Apache’, un
conte per a adults del novell Jaume Mateu Adrover

Ramon Palomeras
MADRID

El mallorquí Jaume Mateu
Adrover aborda a la seva
opera prima, Fuerte Apa-
che, que s’estrena avui, la
història de Toni Darder
(Juan Diego), un treballa-
dor social d’un centre tute-
lar de menors. És un home
cremat per la dura realitat
del centre, però malgrat tot
es resisteix a tirar la tova-
llola. I de raó no n’hi falta.

“Els centres tutelars són
sense cap mena de dubte
una millora sobre els refor-
matoris d’abans. No només
pel que fa a instal·lacions,
sinó també respecte a la le-
gislació que els empara;
tenen ara molt més en
compte els drets del menor
i les seves necessitats. No
obstant, la realitat d’a-
quests centres s’ha endurit
notablement. La droga, la
violència domèstica, el des-
arrelament i els enfronta-
ments socials tenen un
fidel reflex en el bagatge
personal dels interns del
centre. I això ho noten els
tutors i els mestres. La de-
pressió i l’estrès són les
principals causes de baixa
entre el personal”, argüeix
Mateu Adrover.

Il·lusió renovada
El cas és que Toni Darder
està a punt de sucumbir,
però l’arribada al centre del
menut marroquí Tariq
(Hamza El Hilali) i la vitali-

tat de Carmen (Lolita) li fan
recuperar la il·lusió per la
vida.

A pesar de tot, el film no
pretén ser un retrat minu-
ciós de la situació dels cen-
tres. En aquest cas, seria
el paisatge de fons per re-
flectir la història de Dar-
der. “Fuerte Apache podria
considerar-se un conte per
a adults, una faula sobre
les oportunitats per a l’es-
perança que apareixen in-
esperadament, a qualsevol
edat i en qualsevol mo-
ment de les nostres vides”,
revela el novell director.

Tant Lolita com Diego
ho tenen clar. “La societat
no està disposada a donar
segones oportunitats. Per
als joves és més fàcil. Però
la societat fabrica la seva
pròpia presó. Un exdrogo-
addicte, una persona amb
síndrome de Down... ho
tenen molt cru. Si no tens
el perfil de revista estàs
fotut. Manca una mica més
d’humanisme”, argüeix
Diego. El que és clar per
Mateu és que cal fugir de la
desil·lusió. “Amb el desà-
nim no anem enlloc. No
millorarem res”. ■

COMPOSICIÓ
La Fundació Autor
encarrega onze
obres simfòniques
La Fundació Autor i l’Associa-
ció Espanyola d’Orquestres
Simfòniques han encarregat
una obra simfònica a onze
compositors de l’Estat per tal
de fomentar la creació de
noves peces i contribuir a la
seva programació. Els compo-
sitors han estat proposats per
les orquestres simfòniques es-
tatals. L’OBC ha escollit el ca-
talà Bernat Vivancos, que ja
ha estrenat diverses obres.

TEATRE
La vida personal de
Mozart per a tota la
família al SAT!
La companyia Microcosmos Te-
atre porta al SAT! (Sant Andreu
Teatre) l’espectacle El cel de
Mozart, una visió de la vida
personal del geni en clau d’es-
pectacle familiar. Recrea les
cartes que el compositor va en-
viar a la família mentre viatja-
va. La companyia es va enamo-
rar dels textos i els ha volgut
donar a conèixer per fer partí-
cip el públic dels sentiments
d’un Mozart nen que de ben
petit ja feia gires per tot Euro-
pa. Parla de la seva lluita per la
llibertat, dels conflictes amb el
seu amo i de les ganes de fer
feliç tothom amb la seva músi-
ca. Es podrà veure dissabtes i
diumenges fins al 4 de febrer.

Espectacles
enbreu

RobertKing
dirigeixla
músicabarroca
deJosepDuran

M.P.
BARCELONA

El director d’orquestra an-
glès Robert King ens des-
cobreix aquest cap de set-
mana, al capdavant de
l’OBC, la música barroca
catalana, concretament
l’Obertura en re major del
compositor Josep Duran
(Cadaqués, cap al 1730 –
Barcelona, 1802). Duran,
un compositor català bas-
tant desconegut a casa nos-
tra, es va moure entre el
barroc i el classicisme. En
obres com l’Obertura en re
major queda ben palesa
aquesta situació, la cruïlla
estètica del Barroc al Clas-
sicisme. A més del Barroc
d’origen, el seu autor es va
vincular també als models
de l’època en el camp del
simfonisme d’aleshores, tot
plegat, però, dins l’italia-
nisme del qual Duran va
ser un representant desta-
cat dins l’àmbit hispànic.

El concert inclou també
la gran Missa in tempore
belli Paukenmesse, de
Haydn, per a la qual l’or-
questra compta amb el Cor
Madrigal i la soprano Ca-
rolyn Sampson, la contralt
Hilary Summers, el tenor
Charles Daniels i el baríton
Iñaki Fresán en els papers
solistes. L’Orquestra oferi-
rà a més a més la Simfonia
núm. 1 en do menor, de
Mendelssohn. ■

Els nois d’un centre tutelar de menors coprotagonitzen ‘Fuerte Apache’ ■ ALTAFILMS

“Si no tens el
perfil de revista
estàs fotut”,
denuncia el
director Jaume
Mateu Adrover


