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l’interior de Expiación. Más allá de la pa-
sión hi conviuen dues pel·lícules molt dife-
rents. La primera, sens dubte la més inte-

ressant, ens explica la història d’un pecat i parla de
la manera com el pes de la culpa pot arribar a afec-
tar tota una existència. L’acció té lloc a finals dels
anys trenta en una luxosa i avorrida mansió angle-
sa, propietat de la família Tallis. La germana gran
de la família (Keira Knightley) viu una història
d’amor passional amb un jove d’una altra classe so-
cial. Una adolescent de dotze anys, Briony, es dedi-
ca a expiar els amors de la seva germana. Joe
Wright –un cineasta que va brillar fa dos anys amb
una notable versió de Orgullo y Perjuicio– filma les
situacions amb un cert rigor, accentuant el joc de
punts de vista de la novel·la d’Ian Mc Ewan i mos-
tra com la gelosia de la jove adolescent pot arribar a
corrompre la felicitat dels altres. Briony diu una
mentida per evitar que la seva germana visqui el seu
amor feliç i aquest fet esdevé el punt de partida
d’una fosca tragèdia.

La segona part té com a element secundari del
decorat una gran roda i com a element principal la
guerra. Estem a l’any 1940. Les tropes alemanyes
han envaït França i a les platges de Normandia es
troben arraconats 300.000 soldats anglesos. Enmig
d’una atmosfera marcadament apocalíptica una
gran roda no para de girar, creant una estranya para-
doxa entre el sofriment de la guerra i els paranys de
la diversió. Més enllà de la inversemblança que té la
presència de la roda a les platges com a rerefons del
decorat, el fet més sorprenent és que aquest element
acabi transformant-se en metàfora del gran proble-
ma que Expiación comença a tenir en la segona
part. La grandiloqüència èpica de les escenes de
guerra i el rerefons melodramàtic que aquests fets
poden tenir per al desenvolupament del relat fan
que el film es refugiï en el seu disseny de produc-
ció. Aquest fet provoca que el relat, que en la pri-
mera part es mantenia dins d’una determinada rigi-
desa, es perdi i que la posada en escena jugui amb
una sèrie d’efectismes inútils.

Després de la punxada central, Joe Wright vol ar-
reglar la situació invocant el poder de la ficció lite-
rària com a teràpia i com a camí cap a l’expiació
dels pecats. Malgrat que les escenes finals convidin
a rellegir de nou tota la pel·lícula i que posin en evi-
dència que el punt de partida d’Expiación, la no-
vel·la d’Ian Mc Ewan, té poc a veure amb el melo-
drama convencional, es fa difícil pensar que la pel-
lícula pugui arrencar el vol. Expiación acaba essent
un conte moral eficient que podria ser molt més que
el que ens ofereix, si hagués evitat caure en la temp-
tació de la grandiloqüència, si la roda no s’hagués
imposat com a exemple de la majestuositat de les
grans superproduccions, de les obres que aspiren a
convertir-se en exemple d’una determinada políti-
ca de prestigi capaç d’enlluernar en la cerimònia
dels Òscar i de conquerir a les sales a tots aquells
espectadors que les visiten una o dues vegades cada
any.
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El pecat i la roda
� Títol original: Atonement

Director: Joe Wright

Intèrprets: Keira Knightley, James Mc Avoy i

Vanessa Redgrave

ÀNGEL QUINTANA

Un fotograma de la pel·lícula.

ordi Castanyer ha retornat amb
la companyia Stress Teatre. Si
fa tres anys van sorprendre el

jurat de la Mostra de Teatre de Bar-
celona amb un David Mamet (Ame-
rican Buffalo,), ara reprenen el fil

J

amb Durringer. Aquest és un treball
en què quatre joves perdedors viuen
el principi i la fi d’una relació afec-
tuosa. La producció està cosida de
foscos, imprescindibles per poder
encreuar els moments vitals de cada
parella (l’una constata que ha per-
dut l’amor; l’altra la troba verge).
Tot i l’entrega interpretativa de la
parella que comença celebrant el
seu tercer aniversari a la discoteca
on es van conèixer, la presentació
cau en massa tòpics, sobretot pel
que fa al paper de Gino (Xavi Car-
bonell). Castellví sap trobar un

equilibri a la vora del precipici emo-
cional del seu personatge (Lulú).
Una indefinició interessant. Més ar-
quetípic és el treball de la parella
que aspira a la felicitat. L’skate i el
grafit no ajuda a contemporitzar els
personatges, sinó que els estigma-
titza. Aquest treball perd el tremp al
final de l’obra i desaprofita una de
les poques troballes de la direcció:
un final amb tinta de violència de
gènere. Si s’hagués contingut l’es-
cena durant la primera hora i quart,
la imatge seria corprenedora, ara,
resulta quasi gratuïta. Llàstima.

teatre | «ball trampa»

Massa foscos per a una història finita
� Autor: Xavier Durringer

Direcció: Jordi Castanyer

Intèrprets: Xavi Carbonell,

Elisabet Castellví, Ricardo

Mestres, Neus Grifell.

Dia i lloc: Dimarts, 8 de gener

(fins al 27) al Versus. Barcelona

JORDI BORDES

El suport del govern de la
Generalitat, amb la pre-
sència del conseller de
Cultura i Mitjans de Co-
municació, Joan Manuel
Tresserras, i del director
dels serveis territorials de
Cultura de Girona, Miquel
Sitjar, així com de repre-
sentants de les capitals de
la cultura catalana dels
anys 2006 (Amposta) i
2007 (Lleida), i de la que
ho serà el 2009 (Figueres),
a Perpinyà, va quedar ex-
plicitat ahir en l’acte
d’inauguració d’aquesta
vila de la Catalunya del
Nord com a Capital de la
Cultura Catalana, que es

va fer al Teatre Municipal
de Perpinyà i a la plaça de
la Victòria.

L’alcalde, Joan Pau Al-
duy, va recordar durant
l’acte el treball de prepara-
ció que ha fet Perpinyà per
poder exercir la capitalitat
cultural, així com els 15
anys d’intens treball muni-
cipal en la recuperació de
la llengua i la identitat ca-
talanes. Precisament l’im-
puls en aquesta direcció
que ha de representar la
capitalitat, i la pau i el pa-
cifisme a través de la figu-
ra de l’abat Oliba, abat de
Ripoll i de Cuixà (1008),
són els dos eixos centrals

del periple que ha encetat
Perpinyà. De fet, el símbol
de la capitalitat és la signa-
tura del mateix abat Oliba,
creador de la Pau i Treva,
figura cabdal per la seva
ciència, ascetisme i talent
diplomàtic. Altres figures
que inspiren els actes pro-
gramats, que il·lustren el
concepte de recerca de la
pau i l’enteniment són
Francesc Eiximenis, filò-
sof, promotor de la pau so-
cial i patriarca de Jerusa-
lem; el rabí perpinyanès
Al Meiri, gran promotor
del diàleg religiós; Miquel
de Giginta, fundador de les
cases de misericòrdia, i Je-

roni Cros, autor del primer
escrit pacifista, així com el
filòsof Walter Benjamin i
el músic Pau Casals.

Perpinyà durà a terme,
com a Capital de la Cultura
Catalana 2008, més de cent
activitats, des de col·loquis
fins a exposicions, concerts
i espectacles o festes tradi-
cionals, en què invertirà
més de 400.000 euros.
Ahir, a més de l’acte ofi-
cial, també es va fer una ca-
valcada de Reis, amb un
tancat al Campo Santo, en
què els Mags van «retor-
nar» a la vila nord-catalana
el seu títol de «Fidelíssi-
ma».

Perpinyà impulsarà la consolidació
de la llengua en el seu periple com

a Capital de la Cultura Catalana
El programa previst inclou més de cent actes, col·loquis, concerts i exposicions

Les autoritats presents a l’acte, en el moment de prendre la paraula el conseller Tresserras. / CCC

� Perpinyà es planteja el seu periple
com a Capital de la Cultura Catalana
del 2008 com una excel·lent oportu-
nitat per donar un nou impuls a la tas-

DANI CHICANO / Perpinyà ca de consolidació de la llengua cata-
lana a la Catalunya del Nord, segons
va manifestar ahir Joan Pau Alduy,
alcalde de la vila i senador de la Re-
pública Francesa, en l’acte en què

aquesta localitat va prendre el relleu
a Lleida. Perpinyà ha programat més
de cent activitats, col·loquis, exposi-
cions i concerts, i articularà la seva
capitalitat al voltant de la pau.




