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CULTURES

mb La saga Crepús-
culo: Amanecer (Par-
te I) arriba un dels
grans esdeveniments

de l’any per als distribuïdors ci-
nematogràfics i per als adoles-
cents seguidors dels films vam-
pírics. Els primers es freguen les
mans pensant en el calaix d’a-
questa part final de la nissaga, que
es dividirà en dues amb la vo-
luntat de multiplicar també la
recaptació, en una operació molt
semblant a la darrera aventura de
Harry Potter. 

Els segons són els joves recep-
tors d’aquesta història romàntica
que sembla que ara arriba a un
dels seus moments més àlgids,
amb el tòrrid contacte físic entre
els intèrprets Robert Pattison i
Kristen Stewart. La cèlebre i es-
perada escena va ser considera-
da per l’agència que regula la
moralitat dels films als Estats
Units amb una R, que obliga que
un adult acompanyi en el visionat
qualsevol menor de 17 anys. Fi-
nalment, l’escena ha rebut la con-
sideració PG-13, que redueix l’e-
dat del suport patern. 

D’altra banda,
després que di-
rectors tan insos-
pitats com Sofia

Coppola i Gus Van Sant fossin
considerats per dirigir el film, Bill
Condon pren les regnes per als
dos lliuraments finals.         

«Crepúsculo»: la química
El llibre de Stephanie Meyer ja era
un fenomen quan va arribar el
primer film, el relat de la trobada
entre Bella Swan i el vampir Ed-
ward Cullen. L’elecció de la di-
rectora Catherine Hardwicke res-
pon a la voluntat de reproduir en
l’actriu protagonista, Kristen Ste-
wart, la versemblant actuació que
va aconseguir a Thirteen. La quí-
mica amb Robert Pattinson és
considerable, però el film no as-
soleix una excel·lència que, per al-
tra banda, tampoc noi té la no-
vel·la original. La crítica acusa la
directora de la seva incapacitat per
oferir bones escenes d’acció. En
tot cas, una recaptació prou es-
pectacular, gairebé 400 milions en
l’àmbit internacional, donen llum
verd a les noves adaptacions.    

«Luna nueva»: el triangle
La nissaga ja és econòmicament
abassegadora i pugem fins als
709 milions en la recaptació, una
circumstància que es nota en tots
els sentits, especialment en el
canvi del director per un altre de

més co-
mercial i
a m b
més ha-

bilitat en

els efectes especials, Chris Weitz
(La brújula dorada). La parella
Pattinson-Stewart es reforça en
donar més paper a Taylor Lautner
i s’esdevé el triangle amorós de la
nissaga. El repartiment també
inclou estrelles de prestigi, com
Dakota Fanning (La guerra de
los mundos) i Michael Sheen (La
reina), mentre un gran de la mú-
sica per a cinema com Alexandre
Desplat (El discurso del rei) assu-
meix la composició. La crítica és
extraordinàriament dura.   

«Eclipse»: la malvada
Els entesos que, per exemple,

gaudeixen
d ’ a l l ò
més de
la nis-

saga Harry Potter, tornen a con-
demnar Eclipse, acusant-la de te-
nir personatges inversemblants i
diàlegs ridículs. En tot cas, 698 mi-
lions de recaptació fan callar qual-
sevol persona que posi en dubte
la fórmula. El responsable de su-
portar aquests contradictoris re-
sultats és David Slade, algú que ha
demostrat una habilitat destaca-
da en el cinema de terror (30 días
de oscuridad) i en el drama extrem
(Hard candy). El personatge de la
malvada Victoria viu el relleu de
Rachelle Lefevre per una actriu
més coneguda i sòlida, Bryce Da-
llas Howard (La joven del agua).   

«Amanecer»: el contacte físic
Sembla evident que cap director
se’n surt del compromís de diri-
gir la nissaga, però el pastís eco-
nòmic és massa sucós. Amb un
bagatge artístic carregat de títols
tan impecables com Dioses y
monstruos i Dreamgirls, Bill Con-
don emprèn l’aventura de posar-
se darrere de les càmeres. El seu
pressupost, que supera de 100
milions el del primer film, és una
prova de l’evolució de la nissaga,
que té  un exèrcit de seguidors ab-
solutament incondicionals, com
molt bé han demostrat les darre-
res i multitudinàries edicions del
Festival de Sitges.  
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Els últims atacs vampírics a taquilla

EL REPORTATGE
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El Bages Centre de Manresa
i els Multicines Abrera ofe-

reixen, dividida entre avui i demà,
una marató de la nissaga. Avui es
projecta Crepúsculo (19 h) i Luna
nueva (20 h); i demà Eclipse (19
h) i Amanecer (Parte I) (22 h), en
la que serà la preestrena de la pe-
núltima entrega. El preu d’aquest
paquet, que inclou les quatre
pel·lícules, és de 20 euros.
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Des de «Crepúsculo»
per 20 euros

IMATGES GELADES
Direcció: Alícia Gorina. Autoria: Kris-

tian Smeds. Intèrprets: Anna Alarcón,
Pepo Blasco, Mireia Gubianas, Ivan Mora-
les i Maria Pau Pigem. Diumenge, 13 de
novembre, Teatre de la Passió  d’Es-
parreguera (sala petita). Festival Lola
de Teatre. 

idel a la seva vocació d’a-
parador d’allò que es cou
en el terreny de la nova

dramatúrgia catalana i de partici-
par-hi activament, el Festival Lola
va oferir aquest cap de setmana
dues funcions de l’espectacle Imat-
ges gelades, produït per l’Associa-
ció Artística Indi Gest amb la col·la-
boració del propi certamen. Una
proposta agosarada a partir de la
seqüenciació de deu fragments
elaborats com fotografies d’un àl-
bum familiar que va bastir un sol-
vent repartiment sota la direcció

d’Alícia Gorina. El muntatge farà
estada a la Sala Beckett de Barce-
lona el maig de l’any vinent.

Finlàndia és un país que, per la
seva latitud, viu mig any submer-
git en la foscor. Qui ha viatjat per
aquells verals en els mesos d’estiu
ha percebut que el sol es pon en
comptades ocasions, a l’inrevés del
que succeeix a l’hivern. En la me-
tàfora que propicia aquest acusat
contrast s’ubica Imatges gelades,
una peça que dissecciona la insti-
tució familiar en el si de l’estat del
benestar, la figura idiosincràtica de
l’imaginari dels països del nord
d’Europa. El text del dramaturg fin-
landès Kristian Smeds entra a fons
en el desencant i les tensions que
les relacions parentals causen en
les persones, habitants d’un país en
que els envejables índex de pros-
peritat i qualitat democràtica tenen
la seva cara fosca en l’alcoholisme
i la manca de caliu social. O, el que
és sinònim, en el desencís vital.

Alícia Gorina dirigeix per tercer
cop –després de Little Jesus i Pu-
putyttö– un text de la dramatúrgia
d’un país que va conèixer de prop
el 2005 en una estada d’Erasmus.
Un estat que defineix com excèn-
tric i que Smeds exporta amb per-
sonatges com una mare soltera i
esgotada amb quatre fills que ar-
riba a odiar, la filla que se’n vol anar
de casa i coneix un marit que no té
res de príncep blau, el nen que mor
ofegat i deixa sentir la seva absèn-
cia com un pes i un capellà que ser-
moneja amb més inèrcia que con-
vicció. Individus que qüestionen la
felicitat proclamada pel sistema
burgès emparat en la família i que
maniobren davant l’espectador
en un espai on unes casetes de fus-
ta de mida infantil remeten a la
casa típica –i claustrofòbica– del
país. Imatges gelades, diu la pro-
moció, parla d’amor, però és ben
cert que a vegades l’esperança de-
mana el peatge de l’angoixa.
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FINLÀNDIA ENSENYA LA
CARA B DE LA FELICITAT

TEATRE CRÍTICA

El Festival Lola de teatre va oferir dues funcions de l’obra
«Imatges gelades», un text de Kristian Smeds que dirigeix
Alícia Gorina per parlar d’amor, desencís i família

Toni Mata i Riu ESPARREGUERA

Manresa i Abrera preestrenen Amanecer 1 en una marató, avui i demà, que inclou els quatre films

El teatre Kursaal de Manresa ha
posat a la venda una sisena funció
del musical Geronimo Stilton, pre-
vista per al diumenge 27 de no-
vembre a les 4 de la tarda. Així, el
Kursaal acollirà tres funcions dis-
sabte i tres diumenge (a les 12, a les
16 i a les 19 h) en el que serà la
cloenda de la gira catalana d’aquest
musical.

Per a les dues funcions de les 4
de la tarda, el teatre manresà pro-
posa una promoció en què com-
prant un paquet de 10 entrades
costaran 10 euros cadascuna. L’o-
ferta s’aplicarà només a les taqui-
lles del Kursaal. Per a les altres ses-
sions, el preu per als infants fins a
14 anys serà de 18 euros (15 euros
amb el carnet Imagina’t). Pel que
fa als adults, el cost de l’entrada
serà de 24 euros (21 euros amb el
carnet d’El Galliner i pares amb fills
amb carnet Imagina’t). 

El musical Geronimo Stilton,
protagonitzat per un intrèpid ratolí
periodista, és dirigit per Àngel Llà-
cer amb guió del manresà Enric
Llort, música de Manu Guix i co-
reografia de Pedro del Rey. En el
repartiment, hi figura la igualadi-
na Lloll Bertran.
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El teatre Kursaal
posa a la venda
una sisena funció
de «Geronimo
Stilton»

Un moment de l’espectacle

DAVID RUANO

La Fundació Jaume Casade-
mont de Girona i la Fundació Fira
Mediterrània de Manresa han
obert la convocatòria de la segona
edició de la Beca Innovació en
Cultura Popular, projecte que
compta amb el suport de l’Ajun-
tament de Girona, la Fundació
Abertis, l’Ens de Comunicació i
Llet Nostra, el nou patrocinador in-
corporat recentment. La dotació de
la beca és de 5.000 euros. L’espec-
tacle guanyador s’estrenarà en el
marc de la 15a edició de la Fira Me-
diterrània de Manresa el novem-
bre del 2012 i serà contractat per
l’Ajuntament de Girona.
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La Mediterrània
convoca la segona
beca d’innovació
en cultura popular


