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Antoni Ribas porta el seu film ‘Centenari’ a Barcelona després d’haver-lo estrenat a Madrid i a Lleida

El cinema Alexandra exhibeix l’últim film del realitzador, que se submergeix en el costat més tèrbol del món del futbol

Antoni Ribas aconsegueix estrenar
‘Centenari’ a BarcelonaToni Vall

BARCELONA

H
o ha acon-
seguit.
Després de
superar

mil i un impediments
i imprevistos,
Antoni Ribas per fi
estrena la seva
particular visió del
món del futbol a
Barcelona.

Ahir va arribar al cinema
Alexandra de Barcelona Cente-
nari, l’últim film d’Antoni Ri-
bas. Rodada ja fa tres anys,
Centenari se submergeix en el
costat més tèrbol del món del
futbol a través de la història
d’un club centenari anomenat
Club de Futbol Barcelona. La
mirada se centra en els seus
directius i en els jocs bruts
que es porten entre mans per
tapar la seva corrupció i els
interessos creats darrere del
seu prestigi social. El més gran
dels seus problemes es pre-
senta quan un exjugador que
el club ha marginat per culpa
d’un afer de drogues està de-
cidit a desafiar-los costi el que
costi. Centenari està interpre-
tada per Daniel Cano, Miquel
Pelegrí, Elisenda Camps,
Frank Dubé, Albert Dueso i
Susana Romer, entre altres
actors.

“Ha estat una trajectòria
bastant accidentada”, així es
refereix Antoni Ribas al camí
que ha hagut de fer la seva
pel·lícula fins a aconseguir es-
trenar-se a Barcelona. El di-
rector explica que el film va
néixer com una història que
explicava els orígens del Fut-
bol Club Barcelona, amb l’ar-
ribada de Joan Gamper a Bar-
celona: “Quan els ho vam ex-

plicar a la junta de Josep Lluís
Núñez no ens van fer cap cas”.
Vist l’escàs interès que va des-
pertar la idea inicial, Ribas va
decidir emmarcar l’argument
de Centenari en els temps mo-
derns: “Vam començar a in-
vestigar i vam descobrir molts
draps bruts en la gestió del
club, cosa que no només passa
amb el Barcelona sinó amb la
majoria dels grans clubs eu-

ropeus”, precisa Ribas. Va ser
llavors quan es va entrar en
contacte amb l’actual presi-
dent del Barça, Joan Laporta,
que encapçalava el grup L’E-
lefant Blau d’oposició a la
junta de Núñez. Segons Ribas,
Laporta el va animar molt i li
va aportar informació molt
valuosa a l’entorn de les fi-
nances irregulars del club. En
aquest sentit, Ribas afegeix

que no li estranya gens la re-
cent crisi entre Laporta i San-
dro Rosell: “Llavors ell em va
dir que calia aixecar la catifa i
posar tots els draps bruts al
descobert, però quan ell ha
pogut fer-ho, no ho ha fet”. El
director del film explica que el
Barça no va posar cap facilitat
en cap sentit, ni tan sols per
poder filmar al Camp Nou.

Més enllà dels problemes
que ha tingut el film tan du-
rant el seu rodatge com en el
temps d’espera per ser exhibit
–s’ha vist a Madrid i Lleida en
una versió més extensa de la
que s’ha estrenat a Barcelo-
na–, Ribas valora molt positi-
vament l’experiència viscuda i
el resultat final: “Crec que la
pel·lícula mantindrà la seva
vigència al llarg dels anys, ja
que els problemes que posa de
manifest no s’acabaran així
com així”. En la mateixa di-
recció, conclou: “Caldria crear
d’una vegada per totes meca-
nismes efectius que permetin
controlar les accions dels
grans clubs de futbol perquè
la corrupció desaparegui”.

Sobre la recepció del seu
film, Ribas no s’està de pro-
clamar als quatre vents que
tant la directiva actual del
club com altres personatges
vinculats amb el barcelonisme
s’han desentès totalment de
l’estrena de la pel·lícula.
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L’actor Stephen Chow

Stephen Chow, l’absurd del kung fu
Ramon Palomeras

MADRID

D
esprés de
l’èxit el
2001 amb
‘Shaolin

Soccer’, en què
barrejava futbol i
arts marcials, l’es-
trella de la comèdia
asiàtica continua
traient suc del mes-
tratge de Bruce Lee i
del seu peculiar
sentit de l’humor a
‘Kung Fu Sion’.

Malgrat la timidesa i les po-
ques paraules que el caracterit-
zen, Chow es deixa anar per fer
realitat un somni que tenia des
de petit: convertir-se en estrella
de les arts marcials, encara que
només fos a la ficció. Als seus 42
anys, ja ha cremat força cartut-
xos per poder emular Bruce
Lee, el seu gran heroi. No de-
bades va ser gràcies a la destre-
sa de Lee que Chow es va en-

dinsar en la bellesa ancestral
d’un art mil·lenari que li va en-
senyar “com acarar la vida i
forjar una mentalitat i una ac-
titud nobles per assolir els ob-
jectius proposats”. I sembla que
ho ha brodat. Ja porta més de
50 pel·lícules a les seves espat-
lles –reconeix que anys enrere
en feia dotze l’any–, és la ni-
neta dels ulls de les contrades
asiàtiques i ara ha seduït la

Meca del cine per di-
rigir i interpretar
Kung Fu Sion.

En la seva nova
aventura, Chow es
posa en la pell de
Sing, un lladregot
que aspira a conver-
tir-se en un dels des-
pietats membres de
la banda de les Des-
trals. En un bigarrat
immoble, semblant
a 13 Rue del Percebe,
anomenat Carreró
de la Cort de Porcs,
Sing topa amb les
seves pròpies limita-
cions i s’adona que
els veïns no són tan
escanyolits com es
pensava. Els còmics
intents de Sing per

intimidar la colla de freaks por-
cins no passen per alt a les Des-
trals, que aprofiten l’avinentesa
per tallar algun pernil de la cort
de porcs. A partir d’aquí, la hi-
laritat de les aventures de Mor-
tadel·lo i Filemó, l’art de Bruce
Lee, l’acrobàcia de Jackie Chan i
les reminiscències matrixianes
prenen posicions mentre Sing
descobreix la veritable natura
del mestre del kung fu.

Respecte a l’humor sense
sentit, actualment un gènere
molt cultivat a Àsia, l’estrella de
Hong Kong creu que la clau es-
tà en “la imaginació, en la bar-
reja de referències i en els di-
buixos animats”. I és que, per
ell, la comicitat “facilita la vida
quotidiana”. És per això que no
pensa canviar de registre en els
futurs projectes –com apun-
ta–, entre els quals entreveu la
segona part de Kung Fu Sion i
endinsar-se en el món culinari
xinès. El fet que els diferents
aspectes de la cultura oriental
guanyin adeptes en el món oc-
cidental, Chow l’atribueix a “la
profunditat de l’espiritualitat”
d’un modus vivendi que “conté
els elements essencials”.

Un altre dels aspectes que
més sorprendrà l’espectador
espanyol que gosi presenciar
l’absurd de Chow és el del do-
blatge, quan senti parlar els
actors xinesos amb deix català,
gallec, andalús o mexicà, do-
nant molt d’èmfasi al vocabu-
lari de barriada.

Tenint en compte que ha ar-
rasat a la taquilla asiàtica i que
“el sentit de l’humor asiàtic no
difereix gaire de l’occidental”,
ja es deu estar fregant les mans.

.............................
Els teatres Versus i
Brossa organitzen
l’alternativa al Grec
Redacció
BARCELONA

Dues de les sales alternatives
barcelonines, el Versus i l’Espai
Brossa, repetiran per segon any
consecutiu un programa que,
batejat com la torna del Grec, és
una iniciativa paral·lela al
festival d’estiu barceloní i,
segons el director del Versus,
Ever Blanchet, és “el bombó del
festival” perquè s’hi fan les
propostes més arriscades.
Blanchet no es va estar de
recordar que amb anteriors
responsables del festival, les
sales alternatives tenien
cabuda en la programació.
Com a resposta a aquesta
torna, l’actual director del
Grec, Borja Sitjà, va expressar
que ell està encantat que es faci
“un festival off a la ciutat, a
l’estil dels que ja existeixen a
Edimburg i Avinyó”. Els
espectacles previstos en
aquesta iniciativa seran La
intrusa, de Maurice Maeterlink
(al Brossa), i El tren de l’holandès,
d’Amiri Baraka, Les senyoretes de
Siam, d’Ever Blanchet, i El vell i
el mar, a partir de la novel·la
d’Ernest Hemingway, al Versus
Teatre.


