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CULTURES 

A CUALQUIER PRECIO
EUA, 2012. Drama. 105 min. Direcció:

Ramin Bahrani. Guió: Hallie Elizabeth
Newton i Ramin Bahrani. Intèrprets:
Dennis Quaid (Henry Whipple), Zac Efron
(Dean), Kim Dickens (Irene) i Heather
Graham (Meredith) �Manresa

amin Bahrani, un realit-
zador nord-americà amb
arrels iranianes, va des-

pertar l’atenció de la crítica amb
llargmetratges com Un café en cu-
alquier esquina, Chop Shop i Good-
bye Solo, que passaren per festivals
tan prestigiosos com Canes i Ve-
nècia i sobresortiren per la seva vi-
sió dels immigrants als Estats
Units. Amb el seu nou projecte fa
un gir ostensible a la seva trajec-
tòria, i juga inequívocament amb
les regles de Hollywood. El prota-
gonista, Dean, és un jove rebel
que ambiciona convertir-se en un
pilot de cotxes, però que haurà de
superar, per tal d’aconseguir aquest
objectiu, un obstacle difícilment

franquejable: l’oposició del seu
pare, un empresari agrícola de la
vella escola, que pretén que el
seu fill segueixi la tradició familiar.    

A cualquier precio aposta sense
complexos pel melodrama, i s’em-
miralla en alguns dels mestres del
cinema nord-americà que con-
rearen aquest gènere i l’elevaren a
la categoria de tragèdia. Elia Kazan
i Douglas Sirk són dos dels refe-
rents indiscutibles de Bahrani.

El seu film no té ni  la grandesa
ni el lirisme que transmetien les
obres majors d’aquests grans ci-
neastes, però s’aproxima a l’espe-
rit clàssic amb un conflicte fami-
liar i generacional que regalima
una elegància i una convicció sor-
prenents. Zach Efron –la tova es-
trella que es consagrà amb la fran-
quícia High School Musical– mal-
da per guanyar-se la credibilitat
dramàtica amb una esforçada
composició, i l’impetuós Dennis
Quaid (el pare odiós i castrador)
ens proporciona una interpretació
aclaparadora.

A cualquier precio és un drama
rural gens menyspreable que agra-
darà especialment als amants sen-
se prejudicis  dels fulletons dis-
tingits. Una petita –i sucosa– rare-
sa que mira decididament cap al
passat. 
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EMMIRALLAT EN ELIA
KAZAN I DOUGLAS SIRK

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

«A cualquier precio» és un drama rural gens menyspreable
que agradarà especialment als amants sense prejudicis
dels fulletons distingits. Una petita i sucosa raresa

Els responsables de La Passió
d’Esparreguera busquen entre els
alumnes dels instituts de la loca-
litat joves que vulguin participar en
la representació fent de soldats.
Com ahir s’explicava des de l’or-
ganització, amb aquesta iniciativa
volen implicar més els joves de la
localitat en un dels senyals d'i-
dentitat de la població. 

Els assajos de la representació,
que enguany es farà del 9 de març

al 4 de maig,  van començar el mes
de novembre passat i una de les
novetats de l’edició d’aquest any és
la incorporació de l’actor Enric
Fernández, que interpretarà el pa-
per de Sant Joan. La direcció la por-
ten David Aguado, Jaume Navar-

ro i Maria Martín. Pel que fa al text,
s’ha modificat el que correspon al
quadre de «La llei mosaica», in-
corporant- hi uns fragments que
l’autor ja tenia escrits des d’un
bon principi (1968). Aquests ver-
sos, expliquen des de La Passió,
«ajudaran l’espectador a com-
prendre molt millor la situació
política que es vivia a Israel en èpo-
ca de Jesús, i que recorda molt la
situació actual entre Catalunya i
Espanya». Un altre dels quadres
amb modificacions és el de l’«En-
trada a Jerusalem», amb el recurs
escènic del flashback, i el de l’As-
censió («Glòria»), amb un final
diferent. Així mateix, hi ha nou ves-
tuari per als soldats del sanedrí i
s’ha millorat el vestit de la Salomé.
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Els responsables del
drama sacre volen implicar
més els joves de la localitat
en el gran muntatge escènic



Esparreguera busca soldats per a la
Passió entre els alumnes dels instituts 

IMATGE PROMOCIONAL

Berga (el 15 de març), Igualada (el 13 d’abril) i Manresa (1 de maig, en dues funcions) són tres de la setantena de
localitats catalanes que podran veure Iaia!!!, l’obra amb la qual la veterana actriu Montserrat Carulla s’acomiada dels
escenaris. A Berga, la representació es farà al Teatre Municipal, a les 9 del vespre, i les entrades ja es poden comprar a
través d’Internet a teatreberga.fila12.cat, al preu de 12 euros. Iaia!!! és una comèdia molt familiar amb la direcció de
Roger Peña, fill de l’actriu. A l’escenari, Carulla és acompanyada del seu nét, Aleix Peña, i de Vicky Luengo. 



Berga, Igualada i Manresa veuran el comiat de Montserrat Carulla

Els horaris de la temporada
La Passió es podrà veure els
dies 9, 16, 23  i 29 de març; 6,

13, 18 i 26 d’abril i 1 i 4 de maig. Al
matí, de 10.30 a 13 h, i a la tarda, de
15.30 a 18 h. El 29 de març i el 26
d'abril es farà una única sessió (de
17 a 22 h)



LA CLAU

Dennis Quaid, amb una aclaparadora interpretació, i Heather Graham


