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CULTURES 

MANDELA: DEL MITO AL HOMBRE
Regne Unit i Sudàfrica, 2013.

Biopic, drama. 139 min. Direcció:
Justin Chadwick. Guió:William Nicholson.
Intèrprets: Idris Elba (Nelson Mandela),
Naomie Harris (Winnie Madikizela).
Manresa i Abrera.

l judici històric és unàni-
me: Nelson Mandela
(1918-2013) s’alça com

una de les més grans personalitats
dels darrers cent anys. La seva
trajectòria humana i política, tan
atzarosa  com exemplar, conté un
potencial cinematogràfic enor-
me. Tanmateix, la pantalla gran no
ha estat especialment generosa
amb el mític líder sud-africà.  Adiós
Bafana (Bille August) i  Invictus
(Clint Eastwood)  són dos llarg-
metratges realitzats per autors no-
tables, però el resultat final no ul-
trapassa la correcció més benin-
tencionada. I el llistó creatiu no pu-
jarà precisament amb Mandela:
del mito al hombre, que es presentà
a Londres el mateix dia que morí
el carismàtic lluitador. Aquest film
apareix com una biografia, més o
menys oficial,  que recrea alguns
dels episodis més transcendents,
ideològicament i personal, de la
llarga i intensa existència de Ma-
diba. El seu director, Justin Chad-
wick, és un professional que ha tre-
ballat substancialment en el camp
televisiu. I aquesta formació es

nota excessivament en una re-
construcció acceptable però des-
proveïda d’una veritable força ins-
pirada. La seva proposta arrosse-
ga els tics del cinema biogràfic
més ortodox, i el seu academicis-
me determina que el seu testi-
moni només tingui un valor di-
vulgatiu. Tot és massa previsible i
políticament correcte. Quan no-
més se subratlla positivament l’a-
partat  interpretatiu d’una cinta, és
un indicador més que preocu-
pant. I això succeeix, precisament,
en el treball del realitzador brità-
nic, prodigiosament conduït per
Idris Elba i Naomie Harris. La fi-
gura gegantina de Mandela  es
mereixeria una pel·lícula impor-
tant,  que estigués a la seva alçada,
i esperem que aviat algun cineas-
ta valent i creatiu   s’apropi  a
aquest ésser  pluridimensional i
apassionant que ens ha deixat
una empremta inesborrable.
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TOT MASSA PREVISIBLE I
POLÍTICAMENT CORRECTE

Manresa
Jordi Bordas
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«Mandela», de Chadwick, arrossega els tics del cinema
biogràfic més ortodox, i el seu academicisme determina
que el seu testimoni només tingui un valor divulgatiu

La pel·lícula  La plaga, de Neus
Ballús, i  Gente en sitios, de Juan Ca-
vestany, van obtenir ahir els Pre-
mis Sant Jordi de Cinematografia
de RNE a la millor opera prima i
millor pel·lícula espanyola del
2013, respectivament. La plaga, di-
rigida per Neus Ballús, té com a
cap de producció la igualadina
Judit Quintana i es va poder veu-
re el novembre passat al Cine-
club Ateneu de la capital de l’Anoia.
Premiada en diversos festivals, La
plaga es va estrenar a la Berlinale
2013 i fa un sorprenent retrat de la
vida a la perifèria de Barcelona. Ba-
llús competeix enguany pel Goya
a la millor direcció novella.

Els Premis Sant Jordi han arribat
aquest any a la 58a edició, i els ha
atorgat un jurat de dinou crítics i

periodistes culturals catalans pre-
sidits per la periodista de RNE
Conxita Casanovas. També han
resultat premiats com a millor ac-
tor Antonio Dechent, protagonis-

ta de A puerta fría, i Aura Garrido,
millor actriu per Stockholm. El
premi a la millor pel·lícula estran-
gera ha estat per La gran belleza,
de Paolo Sorrentino. La francesa
Adèle Exarchopoulos, de 20 anys,
ha estat distingida com a millor ac-
triu en pel·lícula estrangera pel seu
paper a La vida de Adèle, i el nord-
americà Matthew McConaughey
per Mud, com a millor actor en
pel·lícula estrangera. Els Premis
Sant Jordi de RNE a Barcelona
són dels més antics de l’estat ator-
gats per un mitjà de comunicació,
no estan dotats econòmicament i
es lliuren el mes d'abril a la capi-
tal catalana. La presidenta del ju-
rat destacava la veterania d’uns
premis «que es rejoveneixen cada
any i han sabut conservar presti-
gi i independència».
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«La plaga», amb participació
igualadina, premiada en els
Sant Jordi de Cinematografia
Els veterans guardons de RNE van distingir la pel·lícula de Neus Ballús

com la millor ‘opera prima’ El film es va projectar a l’Ateneu Igualadí



UN AIRE DE FAMÍLIA
Director: Pau Durà. Autors: Agnès Ja-

oui i Jean-Pierre Bacri. Intèrprets:
Francesc Orella, Maife Gil, Ramon
Madaula, Cristina Genebat, Sílvia Bel i
Jacob Torres. Dies 25 i 26 de gener. Toc
de Teatre. Teatre Kursaal de Manresa.

a temporada teatral del
Kursaal va començar el
cap de setmana amb tres

representacions d’Un aire de fa-
mília, la peça amb què Pau Durà
debuta en la direcció. El muntat-
ge presenta uns personatges que
són els protagonistes d’un quadre
costumista i realista que vol trans-
metre a l’espectador un petit frag-
ment de realitat íntima familiar. 

El Jordi (Ramon Madaula), el
Quim (Francesc Orella) i la Beth
(Cristina Genebat) són tres  ger-
mans que cada divendres es tro-
ben amb la seva mare (Maife Gil),
vídua de fa molts anys, per a un tra-

dicional i –sovint– tediós sopar
familiar. El darrer, però, és diferent:
la Beth s’ha posicionat amb fer-
mesa davant el seu injust cap, el
Jordi ha sortit en una breu entre-
vista televisiva i al Quim la seva
dona li ha demanat un temps per
reflexionar sobre la seva relació.
Tres conflictes en escales dife-
rents que quedaran mesurats amb
la vara de la mare, que evidencia
el seu favoritisme pel Jordi, el pe-
tit dels nois i el triomfador de la fa-
mília, i el seu fallit intent d’esde-
venir una matriarca controladora.

Un aire de família és autèntica-
ment la posada en escena d’un
quadre costumista que permet
conèixer, ni que sigui instantà-
niament, la història i el perfil dels
personatges, en els quals destaca
l’acceptació, la resignació i la de-

fensa dels seus rols. I, malgrat no
estar d’acord amb el que els toca
viure, s’hi rebel·len. Però en l’en-
frontament entre la petita comu-
nitat familiar es percep i s’eviden-
cia una feliç comoditat. Fins i tot
s’accepta la inclusió de nous mem-
bres que, amb una aparent in-
consciència, són integrats dins
d’aquests rols malgrat que tenen
poderoses opinions que de tant en
tant cal que siguin escoltades per-
què la fermesa i la unió de la fa-
mília flueixi i no s’acabi trencant.

Amb un elenc de contrastada
solvència i efectivitat, els intèr-
prets del muntatge fan desenvo-
lupar amb naturalitat i proximitat
el contingut d’aquesta petita es-
cletxa de quotidianitat. El con-
junt és homogeni, i Francesc Ore-
lla, Sílvia Bel i Jacob Torres capten
l’atenció dels espectadors per uns
personatges tocats, dins el realis-
me, d’una petita però viva espur-
na poètica. 
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FRAGMENT DE REALITAT FAMILIAR

Manresa
Assumpta Pérez
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«Un aire de família» inaugura el Toc de Teatre amb tres
funcions en les quals un conjunt actoral solvent presenta
a l’espectador les petites alegries i misèries d’un col·lectiu

Jacob Torres en una escena

DAVID RUANO

Idris Elba en la pel·lícula

IMATGE PROMOCIONAL

Un fotograma de la pel·lícula

ACN

El teatre Kursaal celebrarà el
setè aniversari de la seva reinau-
guració amb Fórmula Kursaal:
2014 = 7, un espectacle fet a mida
que convidarà els espectadors  a
participar del muntatge, al qual

s’accedirà pel carrer Carrió. Se
n’han previst 7 funcions, 3 el dijous
20 de febrer (a les 19 h, a les 20 h i
a les 21 h), i 4 més el divendres 21
de febrer, Festa de la Llum (a les
11 h, a les 12 h, a les 17 h i a les
18 h). Per poder assistir a l’espec-
tacle caldrà recollir una invitació a
les taquilles del Kursaal a partir d’a-
vui, a les 6 de la tarda. 

L’aniversari de la reinauguració
es complirà el proper 20 de febrer.
En 7 anys, hi han passat més de
450.000 espectadors i més de 2.000

artistes, més de 300 companyies,
més de 500 espectacles... Ara fa dos
anys, per celebrar el primer lustre,
el teatre va muntar Portes obertes.
Una mà de coses, una funció en
què ja es convidava el públic  a tra-
vessar la quarta paret. En aquelles
onze funcions –amb espectadors
d’última hora– hi van participar
més d’un centenar d’amateurs i
professionals de l’escena. 

Van veure Portes obertes, pensat
per a grups reduïts, unes 1.300
persones.
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Aniversari amb espectacle al Kursaal
El teatre manresà

celebrarà set anys amb un
muntatge fet a mida, els
dies 20 i 21 de febrer




