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CULTURES

ANNA KARENINA
Direcció: Joe Wright. Intèrprets: Keira

Knightley (Anna Karenina), Jude Law (A-
lexei Karenin), Aaron Johnson (Vronsky),
Kelly MacDonald (Dolly), Matthew
Macfadyen (Oblonsky), Olivia Williams
(comtessa Vronsky) i Alicia Vikander
(Kitty). Regne Unit, 2012. 130 minuts.
Drama. Bages Centre de Manresa i
Multicines Abrera.  ★★★

na altra versió d’Anna Ka-
renina? Joe Wright era
conscient que molts afec-

cionats es podien plantejar aques-
ta qüestió davant del seu nou
repte creatiu. El director an-
glès ja havia demostrat
anteriorment –les pro-
digioses Orgullo y pre-
juicio (Jane Austen) i
Expiación (Ian McE-
wan)– que és un au-
tor més que qualifi-
cat per portar tex-
tos brillants a la
pantalla gran. El
notable realit-
zador no ha
decebut i el
treball és
una mostra
de cine de
primer or-
dre.

El des-
afiament
era força
complicat
perquè inci-
deix en una
obra míti-

ca d’un mestre com Leo Tolstoi
(1828-1910). I, a més, s’afegia a una
llarga llista de pel·lícules i minisè-
ries televisives inspirades en la
mateixa novel·la.

El film recrea a la Rússia impe-
rial i classista la desesperada his-
tòria d’amor de la muller d’un mi-
nistre amb un militar aristòcrata.
Wright ha volgut ser fidel a l’espe-
rit de la narració original, però
igualment ha reformulat  la seva
premissa inicial –un melodrama
romàntic que configura una visió
social crítica– amb un tractament
que, tot partint d’un portentós
guió del dramaturg  Tom Stoppard,
defuig del naturalisme i opta per
un distanciament expressiu. 

Anna Karenina s’inclina per
una escriptura deliberadament
artificiosa –un teatre decadent es-

devé l’insòlit escenari de mol-
tes seqüències–, i Wright
imprimeix un virtuosis-
me irresistible que so-
vint adopta un ritme i un

to propers al musical. Un
lirisme esquinçador i eva-

nescent irradia una tra-
gèdia amorosa que destil·la

una veritat emocional ro-
tunda. Una commove-
dora Keira  Knightley –en

un personatge que in-
terpretaren les lle-

gendàries Greta
Garbo i Vivien

Leigh– arrodo-
neix una lectu-

ra inventiva,
revulsiva, ex-
celsa i ple-
nament ci-
nematogrà-
fica.
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joe wright excel·leix
amb «anna karenina»

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

El director anglès ha reeixit novament en l’adaptació
d’un clàssic literari amb l’Anna Karenina de Tolstoi, amb
una Keira Knightley commovedora en el paper principal

LA NOSTRA CHAMPIONS
PARTICULAR

Direcció i autoria: Cristina Clemente.
Intèrprets: Alícia Puertas i Santi Ricart.
21 de març, teatre Kursaal de
Manresa.

a Sala Petita del Kursaal
va confirmar el seu nom
amb escreix i no va que-

dar buida cap localitat. L’actriu
manresana Alícia Puertas, acom-
panyada de Santi Ricart, tornava a
casa per presentar-hi La nostra
Champions particular. Una peça
breu, àgil, frenètica, intensa i amb
un enginyós disseny.

L’Aina i el Bernat, els dos prota-
gonistes, desgranen la seva vida a
partir del moment que es plante-
gen la paternitat: pros i contres, a
què renunciar, com continuar fent
la seva vida amb un petit o una pe-

tita. L’afició de la parella als esports,
i en especial al Barça, converteixen
el relat en un autèntic campionat
esportiu on la lluita diària, l’en-
giny i la superació d’obstacles es
converteixen en la seva rutina du-
rant quaranta anys.

La nostra Champions particular
destaca per un necessari to vital i
optimista. Certament no és la pri-
mera vegada que sobre l’escenari
s’aborda el tema de la paternitat,
però l’exercici de Clemente és par-
ticular i curiós: ni renúncies ni
queixes. Davant la presa de la de-
cisió, el públic assisteix al creixe-
ment de dos personatges que tal-
ment disputen i lluiten aquesta
Champions plena de reptes, mo-
ments bons i dolents on la titàni-
ca lluita empresa és digna d’esta-
dis plens aclamant aquestes anò-
nimes però reals històries. 

Arrodoneix la peça la bona en-
tesa entre els dos actors. No hi ha
cap sorpresa, cap esdeveniment
que capgiri els fets, però aquests
estan tocats d’un realisme poètic
on els problemes econòmics es-
devenen fútils i els humans són el
motor que fa que rutlli l’engra-
natge.
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alÍcia puertas juga
una bona champions 

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

L’actriu manresana va escenificar juntament amb Santi
Ricart una comèdia sobre els valors de la maternitat i
l’amor que va omplir la Sala Petita del teatre Kursaal

Alícia Puertas i Santi Ricart, en una imatge de l’espectacle

DAVID RUANO

Les set funcions previstes a Man-
resa del musical Greaseno tindran
lloc fins a la segona setmana d’a-
bril, però el teatre Kursaal co-
mençarà a escalfar l’ambient avui
a la tarda (19 h) amb una mostra
de coreografies de l’espectacle
que la versió cinematogràfica pro-
tagonitzada per John Travolta i
Olivia Newton-John va popula-
ritzar arreu del món a final dels
anys 70.

El pati del Kursaal serà l’escenari
d’una vetllada que es dividirà en
dues parts. A la primera, els assis-
tents podran gaudir de mitja dot-
zena de coreografies preparades
per l’Esbart Manresà de l’Agrupa-
ció Cultural del Bages, un grup d’e-
xalumnes de l’Institut Quercus de
Sant Joan de Vilatorrada i un grup
de l’escola Dance Style’s de Man-
resa. Després d’aquesta posada
en escena que servirà per animar
la festa, Pablo Testa ensenyarà a
tothom qui vulgui a ballar al ritme
de la cançó We go together, un dels
números més populars de l’es-
pectacle i que tothom qui hagi
vist la pel·lícula recordarà perquè
és el que tanca la història, un cop
Danny i Sandy han expressat lliu-
rament el seu amor sense els com-
portaments estereotipats impo-
sats pels seus rols dins el grup.

Testa tindrà el suport dels ba-
llarins i ballarines de l’escola Man-
resa Teatre Musical. Tothom qui
participi en aquesta activitat ober-
ta i gratuïta podrà entrar al backs-
tageen alguna de les 7 sessions de
Grease, que dirigeix Coco Comín.
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Tothom qui ho vulgui
podrà aprendre a ballar al
ritme de «We go together»
amb Pablo Testa



El pati del
Kursaal acull
avui una mostra
de coreografies
de «Grease»

Keira
Knightley

interpreta la
figura d’Anna

m trobava jo a Setúbal, a l’altra banda de l’es-
tuari del Teixo, pàtria del poeta satíric Bocage
i de l’entrenador trapella Jose Mourinho, per
gaudir del festival de cinema, convidat per la

seva directora, Fernanda Silva. Aquell any, l’hoste d’honor
era l’actor anglès Christopher Lee, l’home que havia donat
vida – i mai més ben emprada l’expressió- al vampir Com-
te Dràcula, al monstre electromecànic de Frankenstein o
a la carrinya carronya de la mòmia Kharis, en els gloriosos
temps de la productora Hammer.

Sir Christopher Frank Carandini Lee, fill d’una comtes-
sa italiana i d’un tinent coronel de la Guàrdia Reial Brità-
nica, imposa per la seva alçada d’1 metre 96 centímetres,

per la seva molt ben modulada veuarra i per la seva ele-
gància de cavaller de Belgravia. Per això, quan la Fernan-
da em va proposar acompanyar-los a sopar, a ell i a la seva
dona, Birgit, una exmodel danesa de Balenciaga i Dior, d’u-
na banda se’m va arrugar el melic, però de l’altra vaig pen-
sar que mai més tindria una oportunitat com aquella de
compartir manduca i encetar garlada amb un dels meus
mites de joventut, la presència a la pantalla que havia acon-
seguit fer escruixir les meves novietes al Kursaal els dijous
a la tarda.

Orientats per la Fernanda, vam anar al Poço das Fon-
tainhas, un restaurant que ofereix tot el peix fresc que vul-
guis en una vitrina refrigerada. Fidels a la proposta, vam triar
dorades i calamars, que ens van servir a la planxa, sense cap
mena de salsa de distracció, i vam regar amb un Palmela
blanc, en honor dels vins de la regió. Vaig trobar en Chris
molt simpàtic, gens afectat, a l’inrevés de la seva muller, que
romania distant, com preocupada de no espatllar el ma-
quillatge amb visatges inconvenients. El sopar va culminar
amb un Montecristo Lonsdale, en oberta demostració
que el veterà mite del cine de terror i jo compartíem si més
no un dels vicis cubans.

En la llarga sobretaula, el ja benvolgut Lee va deixar vo-
lar un reguitzell de divertides anècdotes: semblava que per
part de mare, és clar, provenia de la nissaga del mateix Car-

lemany,  que era cosí de Ian Fleming, l’autor de les novel·les
de James Bond, que ell mateix havia sigut espia a Itàlia du-
rant la Segona Guerra Mundial i que no li havien donat cap
paper a El dia més llarg perquè no tenia figura militar. Afi-
cionat com és a l’ocultisme i no tan sols un actor obligat per
les circumstàncies a participar en el gènere de terror, va ar-
ribar el moment, tot fent la digestió de l’àpat, de parlar de
vampirisme, i llavors en Christopher Lee, amb la seva veu
profunda i la dicció esmolada, va explicar:

«Un meu avantpassat, el cardenal Consalvi, fou nunci del
Papa davant la França de Napoleó. Un dia, el mariscal Hau-
tepine li pregà que es traslladés fins a un racó de la Breta-
nya, on s’estaven donant casos de vampirisme. El purpu-
rat hi anà i, efectivament, les donzelles de la contrada te-
nien dos foradets sangonosos al coll, encara que lluïen mol-
sudetes i rialleres. Es dirigí a veure el rector del poble per
demanar-li explicacions. El capellà digué que les noies do-
naven sang als necessitats, el mateix que feien les dones lac-
tants amb la llet sobrera. Així no hi havia gent que passés
la gana a la qual els condemnava les guerres de l’empera-
dor. El cardenal Consalvi feu desenterrar dos o tres cadà-
vers a l’atzar, els clavà una estaca i se’n tornà a la capital. Amb
el temps, escriví l’opuscle La vertadera comunió del cos de
Crist, que li valgué ser degradat a prevere ras i enviat a evan-
gelitzar els reductors de cranis de l’Amazònia».
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Una nit amb Christopher Lee
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Crític de cine
Manuel Quinto


