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Quan el nadó porta
teatre sota el braç

El dramaturg i guionista David Plana està d’estrena. Fa
menys d’una setmana, com a pare del Max. I tot i que
diuen que els nens porten un pa sota el braç, en aquest
cas li ha portat un retorn als escenaris. Ahir, Plana va es-
trenar al Borràs, com a autor i director, precisament El
bon pare, protagonitzada per Lluís Soler, Teresa Vallicro-
sa, Georgina Latre i Jaume Madaula. Feia molts anys,

massa, que no estrenava obra. Els compromisos com a
guionista de televisió li ho impedien. No sé si l’espera ha
valgut la pena, però l’obra ja puc dir que sí que ho val.
Com és habitual en l’autor, es mou entre la comèdia i la
tragèdia i, en aquest cas, amb temes de fons com ara la
família, la vanitat i la hipocresia, la pornografia i les con-
frontacions generacionals i de classe. Doble felicitació.Lluís Llort
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Estrenes de cinema de la setmana

“Fa vint anys, aquesta his-
tòria es podria haver con-
siderat ciència-ficció amb
una trama onírica, però en
l’actualitat tot és comple-
tament realista”, escriu
Giuseppe Tornatore en les
notes de producció de La
correspondencia, un dra-
ma romàntic protagonit-
zat per Jeremy Irons i Olga
Kurylenko amb una pre-
sència important de les
tecnologies que han revo-
lucionat les nostres vides:
internet, correu electrò-
nic, smartphones... No
desvelarem gaires coses
del seu argument, perquè
el director de Cinema Pa-
radiso juga constantment
amb la sorpresa. Amy
Ryan (Kurylenko) és una

especialista en escenes de
cinema d’acció perilloses
que estudia astrofísica i
manté una relació en se-
cret amb el seu professor,
Ed Phoerum (Jeremy

Irons). Quan un dels dos
desapareix, l’altre comen-
ça a rebre regularment
missatges per diferents
vies: paquets de missatge-
ria, SMS, e-mails.

La trama té punts en co-
mú amb Mi vida sin mí
(Isabel Coixet, 2003) i
Postdata: t’estimo (Ri-
chard LaGravenese,
2007). Rodat en bells esce-

naris d’Edimburg, York
(Anglaterra), el llac d’Orta
(Piemont) o la regió dels
Alps italians de Trentino,
La correspondencia guar-
da diversos punts en comú
amb l’anterior treball de
Tornatore, La mejor ofer-
ta: està escrita per ell ma-
teix, rodada en anglès
amb un càsting interna-
cional, narra una història
d’amor amb un dels dos
protagonistes molt absent
i fa una aposta tan esteti-
cista (exteriors, interiors,
vestuari...) que acaba mi-
nant la versemblança. 

La pel·lícula té música
d’Ennio Morricone, autor
de la inoblidable banda so-
nora de Cinema Paradiso,
que manté des de llavors
una amistat i relació pro-
fessional amb Tornato-
re. ■

Giuseppe Tornatore torna a les pantalles amb un colorista drama
romàntic protagonitzat per Jeremy Irons i Olga Kurylenko

Bernat Salvà
BARCELONA

Astrofísica i química

Olga Kurylenko i Jeremy Irons viuen en secret una apassionada història d’amor ■ FILMAX

Producció catalana dirigida i
protagonitzada per Carlos Ca-
ñeque (La cámara lúcida), que
té també Fermí Reixach i Tony
Corvillo entre els intèrprets.
Un director vol filmar una pel-
lícula sobre Jesús i n’imagina
tres versions, totes molt sur-
realistes. Una comèdia sobre
la religió i la bogeria amb re-
gust de Buñuel. ■ REDACCIÓ

Tarzan, el rei de la
selva i les mones
digitals

COMÈDIA

‘Sunset song’,
amor i dolor en
temps de guerra

Julie Delpy i els
problemes de les
noves famílies

COMÈDIA FAMILIAR

Jesse Eisenberg, Woody Har-
relson, Mark Ruffalo, Morgan
Freeman i Michael Caine repe-
teixen personatge en una se-
qüela protagonitzada pels
mags coneguts com Els Qua-
tre Genets. En aquest film pre-
paren un espectacular i peri-
llós número, però un enemic
conspira perquè les coses no
els surtin bé. ■ REDACCIÓ

DRAMA ROMÀNTIC

‘Ahora me ves 2’,
més il·lusionisme
i disbarats

COMÈDIA

‘Sacramento’,
surrealisme amb
regust de Buñuel

ACCIÓ / AVENTURES

Directora d’El Skylab i protago-
nista de la trilogia de Richard
Linklater començada amb
Abans de l’alba, Julie Delpy tor-
na a explorar les relacions fa-
miliars amb el doble paper de
directora i protagonista. Una
sofisticada parisenca s’enamo-
ra d’un freak informàtic de po-
ble, però el fill d’ella no ho ac-
cepta. ■ REDACCIÓ

El prestigiós director anglès
Terence Davies adapta un
clàssic de la literatura escoce-
sa de Lewis Grassic Gibbon,
amb la jove Agyness Deyn i
Peter Mullan de protagonistes.
Un drama més íntim que èpic
sobre una jove que viu en una
granja a principi del segle XX,
sotmesa a l’autoritària educa-
ció del seu pare. ■ B.S.

Més realisme, gràcies als
efectes digitals, però no per
això més versemblança a La
leyenda de Tarzán, nou film
sobre el personatge dirigit per
David Yates (responsable de
quatre films de Harry Potter) i
interpretada per Alexander
Skarsgård (Tarzan), Margot
Robbie, Samuel L. Jackson i
Christoph Waltz. ■ B.S.

‘Berberian Sound
Studio’ homenatja
el gènere ‘giallo’

FANTASIA

INTRIGA/TERROR

‘La historia
interminable’, el
retorn d’un clàssic
Wolfgang Petersen (El subma-
rí, Troya, La tormenta perfec-
ta) va dirigir el 1984 aquesta
adaptació del clàssic de la li-
teratura infantil de Michael
Ende, amb Barret Oliver, Noah
Hathaway i Moses Gunn de
protagonistes. Una excepció
en el panorama internacional
del cinema juvenil, completa-
ment dominat –als vuitanta i
ara– per Hollywood, que es
reestrena convertit en un
clàssic del gènere. ■ B.S.

Producció britànica dirigida
per Peter Strickland i protago-
nitzada per Toby Jones, Tonia
Sotiropoulou i Cosimo Fusco-
ma, que rendeix homenatge al
giallo, un gènere cinematogrà-
fic italià de films de baix pres-
supost a mig camí del cinema
policíac, de terror i eròtic. Un
tímid enginyer de so viatja de
la Gran Bretanya a Itàlia per
encarregar-se del so d’un gia-
llo a l’estudi que dóna títol al
film. ■ REDACCIÓ


