
D ia ri de Terrassa Viernes, 24 de enero de 2014 CULTURA Y ESPECTÁCULOS TERRASSA 1 13

CRITICA DE CINE

Aproximación divulgativa 
de la vida de Mándela
“MANDELA, DEL MiTO AL HO M 
BRE”
■ Tít. orig.: "Mándela: Long w a lk to  
freedoirT . Reino Unido-Sudáfrica, 
2013. Dir.: Justin Chadwick. Int.: Idris 
Elba. Naom ie Harris, Tony Kgoroge. 
Sala: Cinesa (Av. Can Jofresa 85).

DOLORS FONT_____________________

Nelson Mándela opinaba que el 
único actor que podía interpretar
le era Morgan Freeman, que ya lo 
hizo en "Invictus”, pero seguro 
que tampoco le habría disgusta
do el trabajo de Idris Elba en 
"Mándela, del m ito al hombre" ya 
que el actor está realmente bien y. 
de hecho, es lo mejor de la pelícu
la. No obstante, Eilba ha quedado 
fuera de la lista de los Oscar ya que

la única nominación que ha ob
tenido el film  ha sido para la can
ción "Ordinary love” de U2, que ya 
ganó el Globo de Oro.

El film  es la traslación al cine de 
la autobiografía de Nelson M án
dela, que recrea su vida desde que 
era un joven abogado que en prin
cipio no quería meterse en políti
ca hasta el día en que tomó pose
sión del cargo de presidente suda
fricano, pasando por su lucha 
contra el apartheid, sus 27 años 
de cárcel y sus agitadas experien
cias amorosas. A pesar del título, 
el guión sólo ofrece una visión 
desmitificadora del protagonista 
en algunos momentos durante la 
primera mitad.

Resumir una vida tan larga e in 
tensa como la de Mándela en dos

horas y media implica la imposi
bilidad de profundizar demasia
do en el contexto histórico-políti- 
co, entre otros aspectos. Así, el re
sultado global deviene una espe
cie de aproximación divulgativa, 
hábil e interesante pero del estilo 
de un "telefilm de lujo", sensación 
que se ve reforzada por una direc
ción bastante impersonal pero, al 
m ism o tiempo, matizada por el 
excelente trabajo del protagonis
ta.

Por lo demás, la ambientación 
es m uy creíble ya que el rodaje se 
ha efectuado realmente en Sudá- 
frica, al igual que la caracteriza
ción del personaje. Los maquilla- 
dores consiguen que Elba, de 41 
años, pueda hacer de Mándela 
desde los veintitantos hasta los 76.

%
La película se nos presenta como un “telefilm de lujo’'.

CRÍTICA DE TEATRE

Les primeres obres del Ciutat de Terrassa
SARA BERNATH

El grup de teatre El Centre de Llo
renç del Penedès va posar en esce
na, el diumenge pasáat en el 40è 
Premi Ciutat de Terrassa de teatre, 
a la Sala Crespi, l'obra del filòsof, 
escriptor i dramaturg francès Eric- 
Emmanuel Schmitt (19601 "Varia
cions enigmàtiques”.

L'escenografia, senzilla però ele
gant (en blancs i negres), represen
ta la sala d'estar d 'un  escriptor, 
TAbel Znorko (Joan Mitjans), pre
m iat amb el Nobel de Literatura. 
En destaca, per la seva originalitat 
la paret del fons formada per una 
cortina que es va obrin t mentre 
avança l'obra, metàfora dels se
crets que es van destapant i de les 
ànimes que també es van despu
llant per revelar els m isteris que 
amaguen els dos protagonistes.

Un "periodista", l'Erik Larsen (Jo
sep M Figueres) arriba a l’illa nòr
dica on habita l ’escriptor per en
trevistar-lo. L’objectiu en comú: 
una dona misteriosa.

La interpretació d ’ambdós per
sonatges és excel·lent i embolca
lla al públic amb les seves parau
les. Els canvis de registre estan 
molt ben aconseguits i transme
ten amb sentiment la intriga de la 
trama. La música que amaneix 
aquesta trama “ Variacions enig
ma" d'Edward Elgar connecta el 
passat d’un amb el present de l ’al
tre. Es passeja de puntetes per l'es
cenari i els recorda que no conei
xem mai ningú del tot.

El contingut és b rillan t i, to t i 
que en alguns moments previsi
ble, ens atrapa i ens sorprèn per la 
seva dinàm ica ràpida i el joc 
dialèctic constant.

No desvetllo més l ’argument ja 
que recomano la lectura del text. 
Una reflexió sobre la literatura i la
vida.

“ LOS EMIGRADOS”  '
L’obra “Los Emigrados" de l ’autor 
polonès Slawomir Mrozok inau
gurà el 40è Premi Ciutat de Terras
sa de Teatre a la Sala Crespi.

El grup El Candil de Talavera de 
la Reina encetà, amb l ’obra "Los 
Emigrados" el prestigiós i consoli
dat concurs de teatre "C iutat de 
Terrassa".

La peça, escrita per Slawomir 
Mrozek (1930-2013) i dirigida per 
Moisés de las Heras, toca un tema 
de vigent actualitat: l'emigració.

Els dos protagonistes, que emi
gren per motius diversos, compar
teixen habitacle, xerrades i vivèn
cies però tenen projectes diferents.

El marc on succeeixen els diàlegs 
que ens aniran desvetllant el sen
tit de 1 expatriació el confonna un 
sòtan decadent, amb manca d ai
gua i llum  que fa ressaltar el dra
ma intern i la soledat d'ambdós.

L’acció esdevé just la n it de Cap 
d 'Any, data triada per l ’autor per 
refermar aquest sentiment 
d ’abandó i aïllament.

Els personatges no sabem n i qui 
són n i de quin país provenen de 
manera que s'universalitza la rea
litat que representen. AA (Arman
do Carrillo) és un obrer que només 
busca fer diners per estalviar i to r
nar al seu país amb la família. La 
interpretació que fa l ’Armando 
d'aquest treballador, plena de 
matisos i on deixa transpirar els 
seus estats d ’ànims, arriba a sac
sejar l'ànim a de l’espectador. XX 
(Juan Manuel Magan)és un em i

grant que destaca per la seva 
intel·lectualitat i els seus ideals po
lítics. La seva interpretació, un pèl 
continguda, contrasta amb la 
d ’AA.

Ixi controvèrsia està servida. Qui 
és més feliç? L’ignorant que no 
pensa més enllà però és esclau 
dels diners o l'intel·lectual, esclau 
de les seves idees?

Dues maneres d 'in terpretar la 
vida però que conflueixen en un 
mateix objectiu. “Al cap i a la 6 tots 
volem el m ateixiform ar una co
m unita t noble i honrada" acaba 
d ient un dels personatges. Amb 
aquesta reflexió es conclou l ’obra 
i arrenquen els aplaudiments del 
públic, atent i compromès amb els 
seus silencis al llarg de les gairebé 
dues hores que dura la represen
tació. Una representació esplèn
dida per a un text excel·lent.

CARTELERA
C I N E M A  C A T A L U N Y A

■ St. Pere, 9 - Tel. 93 788 53 76

■ QUE HACEMOS CON MAISIE
17:15/ Í 9:3 0 / 22:i5h.
■ EN LA FLOR DE LA VIDA
17:3 0 / t 9 :45 / 22:0 0 h.

C I N E S A  P A R C  V A L L È S

■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras
sa. Parc Vallès, au top is ta  C-18. sor
tida  Sta. Margarida. Tel. d ’in fo rm a
c ió  i reserves: 902 333 231. Tel. ven
da d ’entrades: 902 333 231.

■ ¿QUE HACEMOS CON MAISIE?
D ig ita l Sala 416:0518:10 20:15 22:25 
00:40
■ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
D ig ita l Sala 5 16:00 18:40 21:25 
00:05
■ AGOSTO

Català Sala 716:2518:50 21:15

D ig ita l Sala 6 17:00 19:30 22:00 
00:30
r  CAMINANDO ENTRE DINOSAU
RIOS
3D RealD Sala 23 16:50 
D ig ita l Sala 117:25
■ CAPITÁN PHILLIPS 
D ig ita l Sala 3 21:25
■ EL CONSEJERO 
D ig ita l Sala 800:15
■ EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE 
SMAUG
Digital Sala 1018:35 
Sala 1516:0019:05 22:10
■ EL MEDICO
D ig ita l Sala 1418:0521:10 
S a lav 23:40
■ EL ÚNICO SUPERVIVIENTE
D ig ita l Sala 916:1518:55 21:35 00:10
■ FREE BIRDS (VAYA PAVOS)
D ig ita l Sala 18 17:00
■ FROZEN: EL REINO DEL HIELO

Català Sala 317:05 
D ig ita l Sala 217:50 
Sala 319:15

■ FUTBOLÍN
D ig ita l Sala 19 16:3518:45
■ GRAVITY

3D RealD Sala 119:30 21:45 23:50
■ HÉRCULES, EL ORIGEN DE LA LE

YENDA
3D RealD Sala iSens 18:05 22:15 
00:25
D ig ita l Sala 23 19:00 21:05 23:30 
Sala iSens 16:00 20:10
■ ISMAEL
D ig ita l Sala 2 2 0 :0 0  22:20
■ LA GRAN REVANCHA
D ig ita l Sala 10 16:15 21:50 00 :25  
Sala 3 0 0 :0 5
■ LA LADRONA DE LIBROS
D ig ita l Sala 21 16:00 18:40 21:20 
00:01
■ LA VIDA SECRETA DE WALTER 

MITTY
D ig ita l Sala 13 17:20 19:40 22:00 
00:20
■ LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2

Català Sala 816:15 
D ig ita l Sala 1617:1519:45

■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN 
LLAMAS
D ig ita l
Sala 18 18:55 21:45 
Sala 20 23:35
■ MANDELA: DEL MITO AL HO M 
BRE
Digital Sala 7 23:45
Sala 818:20 21:15
■ MINDSCAPE
D ig ita l Sala Cas n a tu ra l Peno
sa 16:10 18:15 2 0 :2 0  22:25 00 :35
■ NYMPHOMANIAC VOLUMEN I 
D ig ita l Sala 19 21:00 23:30
■ PARANORMAL ACTIVITY: LOS 

SEÑALADOS
D ig ita l Sala 1400:45 
Sala 1717:40 19:35 21:45
■ PLAN DE ESCAPE
D ig ita l Sala 16 21:55 00:20
■ PRESENTIMIENTOS
D ig ita l Sala 12 
17:25 19:35 22:00 00:15
■ SOMOS LOS MILLER
D ig ita l Sala 2 00:40

TRES BODAS DE MÁS
D ig ita l Sala 18 00:40 
Sala 2017:3019:30 21:30

T E A T R E

: SALA CRESPI. 40è Premi C iutat de 
Terrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. 
CLAU PER A DOS au tor John 
Chapman & Dave Freeman, pel grup 
Teatral, Agrupació Teatreal Avianesa 
d’Avià. Diumenge dia 26 de gener a 
les i8h. Sala Crespi de Terrassa, Carrer 
Major de Sant Pere, 59.

■ CAET-CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
DE TERRASSA presenta Barcelona 
amb Emma Vilarasau i M iriam  Isda 
entre altres. Diumenge 26 de gener a 
les i 8h al Teatre Principal. Entrades 
exhaurides. A la venda els abona
ments I entrades per to ta  la progra
m ació a la Casa Soler i Palet i per 
www.telentrada.cat Més informació 
sobre la temporada: www.caet.cat


