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Imatge de la representació de «La Traviata», òpera que es va representar dimarts i dimecres al Kursaal

CCRRÍÍTTIICCAA  / Oriol Pérez
Òpera / «La Traviata»

Un feliç resultat

Direcció: Carles Ortiz (escena), Elio Orciuolo (OSV) i Dani Martínez (cor). Intèrprets: Sung Eun Kim, J. L. Casanova i Carles Daza.

H i ha gana i ganes d’òpera a
la capital del Bages. El
doble programa de La

Traviata (1853) de Giuseppe
Verdi al teatre Kursaal, les nits
de dimarts i dimecres,ha confir-
mat els auguris que situaven la
ciutat de Manresa com a una
plaça important dins el progra-
ma del circuit «Òpera a Catalu-
nya» que impulsen els Amics de
l’Òpera de Sabadell (AOS) i el
departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Com ja es va poder apreciar al
Kursaal en els anteriors títols re-
presentats (La Cenerentola i Un
ballo in maschera), l’equipa-
ment s’erigeix com un excel·lent
coliseu líric per a les producci-
ons de l’esmentat circuit que,se-
gons sembla, constituiran ara
per ara el gros de la programa-
ció d’òpera del teatre manresà.
La Traviata que hem pogut veu-
re ha confirmat, una vegada
més, l’encomiable funció dels
AOS en un país, el nostre,on ai-
xò de l’òpera –fora del Liceu i
alguna altra petita iniciativa– es
com voler-se dedicar al toreig a
Finlàndia.O sigui,a una discipli-
na artística sense tradició.

No obstant això, 25 anys d’ex-
periència i una fidelització a una
manera de fer permeten assolir
resultats més que dignes, com
l’escoltat,en el cas d’aquesta crí-
tica, dimecres. No només això.
La presència de la soprano core-
ana Sung Eun Kim va fer pujar
enters en la recreació del difici-
líssim rol de Violetta Valery, un
paper on s’exigeixen elements i
maneres de soprano lleugera
(acte primer), soprano lírica
(acte segon) i soprano dramàti-
ca (acte tercer). Gran triomfa-
dora,sens dubte,de la nit.

No menys interessant va ser la
recreació de Germont feta per
Carles Daza, un nom que aviat
veurem sovintejar a les progra-
macions operistíques de l’Estat.
Menys afortunat, a pesar de la
seva valentia i ganes,va ser l’Al-
fredo de José Luis Casanova.Bé
la resta d’intèrprets, correcció
per al Cor de l’AOS i l’Orques-
tra Simfònica del Vallès, ben
conduïda per Elio Orciuolo.

Llàstima, però, una vegada
més, per l’aposta d’un concepte
de direcció escènica i escenogra-
fia per part de la direcció artísti-
ca dels AOS excessivament de-

cimonònic que, en ocasions, va
acabar donant una imatge un xic
caduca i d’èpoques passades.
Tanmateix, potser el producte
ofert és el que esperava un pú-
blic establert en una estètica i
comportament no menys propis
d’una època passada, com ho
van ser els reiterats aplaudi-
ments just acabada la part can-
tada, sense esperar que l’or-
questra finalitzés la integritat
del discurs musical.

Possiblement,La Traviata sigui
un dels títols amb més represen-
tacions per part dels Amics de
l’Òpera de Sabadell en la seva
història.En la seva formació i di-
mensió li permet assolir feliços
resultats com els vistos a Manre-
sa.Esperem,així, la continuació
per aquest camí i l’obertura avi-
at de l’esperat bar del Kursaal
que, de ben segur, faria més fà-
cils els entreactes en representa-
cions operístiques. Sense des-
merèixer,això sí,la copa de cava
subvencionada pel Galliner i
que va recollir l’aplaudiment del
públic. Brindem així per la llar-
ga vida de l’òpera a Manresa. I,
si pot ser amb copa de cava a la
mà,millor.

Samuel L. Jackson

CCRRÍÍTTIICCAA  // Jordi Bordas
Cinema / «Jumper»

Un producte feble

Direcció: De Doug Kiman. Intèrprets: Hayden Christiansen, Rachel Bilson, Jamie
Bell i Samuel L. Jackson. A Manresa, la Seu i Abrera.

D oug Liman va cridar l’a-
tenció amb Viviendo sin
límites i,sobretot,amb El

caso Bourne, el notori inici d’u-
na trilogia brillant. La trajectò-
ria posterior d’aquest realitza-
dor nord-americà ha estat, pe-
rò, decebedora i s’ha mogut
dins de les coordenades més
vulgaritzades de Hollywood.
Després de la irrellevant Sr. y
Sra. Smith, Liman ha rodat
Jumper, l’adaptació de la no-
vel·la homònima de Steven
Gould, que aspira a ser la pri-
mera obra d’una franquícia
que doni bons dividends.

El film ens presenta a David
Rice,un adolescent insegur que
es transforma completament
quan s’adona que està dotat
d’un poder excepcional que li
permet teletransportar-se a
qualsevol lloc. La seva existèn-
cia rep una sotragada quan des-
cobreix que hi ha una organit-
zació secreta i sinistra, els pala-
dins, que persegueixen d’ençà
milers d’anys a tothom que tin-
gui les mateixes facultats que
ell.Jumper combina thriller –el
gènere que presideix la filmo-
grafia del seu realitzador– i fan-
tasia, i encaixa dins dels parà-
metres d’un dels subgèneres

més conreats darrerament per
Hollywood, el cinema amb su-
perherois. El cineasta americà
no aporta cap nota mínima-
ment suggeridora a aquest cor-
rent dominant, i es limita a ma-
nufacturar un producte feble
que només funciona mínima-
ment en la seva arrencada i en
el tram final, quan l’adrenalina
s’apodera d’una narració enso-
pida. El llargmetratge fracassa
quan intenta desenvolupar una
insulsa història d’amor llastada
per la química inexistent entre
un correcte Hayden Christen-
sen i una inexpressiva Rachel
Bilson.

Tom Hanks

CCRRÍÍTTIICCAA  // Jordi Bordas
Cinema / «La guerra de Charlie Wilson»

Al·legat de poca volada

Direcció: Mike Nichols. Intèrprets: Tom Hanks, Julia Roberts, Phillip Seymour i
Amy Adams. A Manresa i Abrera.

H ollywood s’ha acostat
darrerament i tímida a
les parcel·les més negres

de la política exterior nord-
americana actual amb títols tan
aparents i pretensiosos com Le-
ones por corderos i En el Valle
de Elah. La guerra de Charlie
Wilson, la nova pel·lícula del
veterà Mike Nichols, incideix
en la mateixa vessant. El film
s’inspira en un llibre de George
Crile,i reconstrueix un dels epi-
sodis més sorprenents i trans-
cendents de la guerra freda.
Charlie Wilson fou un congres-
sista atípic que va impulsar la
participació secreta i decisiva
dels Estats Units en el conflicte
que va enfrontar a Afganistan,
als guerrillers musulmans i l’e-
xèrcit invasor de la Unió Soviè-
tica als 80.Una milionària texa-
na, fervorosament anticomu-
nista, i un agent de la CIA, fo-
ren els seus principals aliats en
una operació que va canviar el
rumb de la història. La guerra
de Charlie Wilson pretén ser
una sàtira mordaç sobre els er-
rors del govern americà que
van propiciar finalment l’en-
fortiment de l’integrisme mu-
sulmà que culminà en l’11-S.El
resultat final, però, reflecteix

novament les limitacions fla-
grants d’un cinema nord-ame-
ricà suposadament liberal i crí-
tic, que promet molt més del
que dóna, tan creativament
com ideològicament. Mike Ni-
chols,un realitzador sobrevalo-
rat en els seus inicis –El gradua-
do– i autor d’una filmografia
poc distingida,no és capaç d’in-
suflar l’espurna necessària en
una posada en escena rígida i
que es sustenta en un guió que
fusiona forçadament una visió
sorneguera i un discurs solem-
ne. L’excel·lent interpretació
de Philip Seymour s’imposa en
un al·legat de poca volada.

LLETRES

La Setmana del Llibre en Català
obre portes amb 80.000 títols
�� JÚLIA PÉREZ (ACN)/Barcelona

La 26a edició de la Setmana del
Llibre en Català va obrir portes
ahir a la tarda estrenant nou em-
plaçament a l’avinguda de la Ca-
tedral de Barcelona. El director
de la comissió organitzativa del
certamen, Albert Pèlach, va
apuntar en la inauguració que
l’espai es convertirà, fins el prò-
xim 9 de març, en una «gran lli-

breria» que servirà per «festejar
la paraula». El conseller de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat,Joan Manuel Tres-
serras, va anunciar que, després
Sant Jordi, espera que «poguem
donar un impuls» al pla de fo-
ment de la lectura, amb la col·la-
boració i difusió dels ajunta-
ments, diputacions i mitjans de
comunicació.

Amb un fons de 80.000 títols re-
partits en els 1.200 m² de l’enve-
lat, la Setmana del Llibre en Ca-
talà oferirà en els pròxims deu di-
es «el bo i millor de la oferta edito-
rial en llengua catalana», segons
Pèlach. Considera que en aques-
ta edició «volem fer un pas enda-
vant» en la mesura que s’actuarà
«com a agitadors culturals» amb
les activitats programades.

MIREIA ARSO


