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La història. A l’oest del Misisi-
pi, anys 1968-1976. Newton 
Knight, camiller confederat, 

pren consciència de la brutalitat 
de la guerra i dels abusos dels mi-
litars i decideix muntar la seva re-
pública popular.
La pel·lícula. “Gary Ross narra 
un episodio olvidado de la his-
toria norteamericana. Una peli-
cula que puede pasar inadverti-
da a pesar de su sobriedad narra-
tiva”, adverteix 
l’Israel Paredes 
Badia a Dirigi-
do por. Ell sabrà. 
Per la meva part 
afegeixo que, en 
el millor dels ca-
sos, la pel·li pas-
si del tot oblida-
da i a les fosques 
profundes. Gary 
Ross (Los Ànge-
les, 1956) acre-
dita la seva ab-
soluta inoperàn-
cia dramàtica. I 
ho dic així, per 
no ser groller. És 
evident que Los 
hombres libres de Jones pateix 
d’un guió del propi Ross, carregat 
de frases tan tòpiques i inútils, re-
dundants, com de situacions que 
freguen l’estultícia dramatúrgica. 
El que dic podria sonar a mala fe, 
i a preu fet la crònica d’avui. Es 
podria parlar, amb ganes de ma-
rejar la perdiu, d’un home, el tal 
Newton Knight, que pren cons-
ciència de què està fent el pas-
serell a favor dels totpoderosos 
que es rasquen la panxa a la re-
raguarda, i que la terra és per a 

qui hi deixa la pell. I tutti quan-
ti, que dirien els populistes Po-
demos. Tant de bo fos així. Pel 
que fa al discurs cinematogràfic, 
Gary Ross és un mal deixeble, for 
God!, dels John Ford, Raoul Wal-
sh, Anthony Mann, i posats al pi-
tjor del pitjor, de l’Andrew McLa-
glen. Per entendre’ns aquí i ara: 
Quico Homs fent d’Artur Mas 
pocapena, desafiant el Tribunal 
Constitucional de Catalunya. Oi 

que sona a tòpic 
suat? En qualse-
vol cas, i essent 
amable, un Ro-
bin Hood carre-
gós que abusa de 
la bona fe de l’es-
pectador distret. 
I un detall sincer: 
vaig fugir cames 
ajudeu-me de la 
sala quan enca-
ra l’heroi no s’ha-
via immolat. El 
meu sadomaso-
quisme cinèfil no 
dóna per a tant. 
Quan el vi està 
picat, cal beure’t 

l’ampolla? Doncs això. 
El tema. Prendre consciència és 
deixar que et prenguin el pèl.
La imatge. Newton Knight ensen-
yant a llegir, la ema amb la a gu-
turals, a l’ingènua esclava negra.
La frase. “Los pobres libramos 
la guerra de los ricos” avisa l’al-
liberador.
Frase feta: amb guerra o sense, 
els pobres sempre la palmen.
La recomanació. Reservat per 
addictes als westerns de pa sucat 
amb oli. D’una èpica que repica.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Robin Hood confederat, tòpic

Los hombres 
libres de 

Jones
Director: Gary 

Ross. Intèrprets: 
Matthew 

McConaughey, 
Gugu Mbatta.

Raw, Keri Russell, 
Jacob Lofland. 
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L’arquebisbe de Barcelona, Juan 
José Omella, es va mostrar par-
tidari que les obres d’art ori-
ginàries del monestir de Sixena 
que són al Museu de Lleida tor-
nin al seu lloc d’origen, encara 
que ha apel·lat al diàleg per a 
superar “la tensió” entre Cata-
lunya i Aragó i “arreglar el te-
ma”. En una entrevista a TV3, 
Omella ha afirmat que a ell li 
agradaria “que tot tornés al seu 
lloc d’origen però a vegades tot 
no pot ser”. “Si hi ha un diàleg, 

penso que és el camí que pot 
salvar totes aquestes situacions 
de tensió i espero que es pugui 
arreglar aquest tema”, ha opinat 
l’arquebisbe, que va ser bisbe 
de Barbastro-Monzón. El govern 
d’Aragó va anunciar que les 53 
peces del monestir de Sixena 
que va tornar Catalunya el pas-
sat 26 de juliol podrien expo-
sar-se al públic al llarg del proper 
mes d’octubre, un cop conclogui 
el procés d’anàlisi i restauració 
dels béns.

Omella demana que el 
diàleg desbloquegi la 
situació de l’art de Sixena

El gabinet analític del Centre d’Art 
d’Època Moderna (CAEM) de la 
Universitat de Lleida (UdL) ha 
identificat el prototip original de 
Goya a partir del qual es van fer 
els retrats oficials del rei Carles IV. 
Prop de tres anys d’investigacions 
han permès descobrir que aquest 
primer retrat oficial del Borbó, 
pintat en directe davant el mo-
narca per l’artista aragonès entre 
febrer i abril de 1789, és el model 

que Goya va patentar en aquell 
moment perquè se’n fessin dife-
rents copies en calc, ja fossin obra 
seua o dels seus ajudants. En to-
tes elles, expliquen els experts 
del CAEM, únicament es modifi-
cava el color de les casaques, la 
mida del llenç i la decoració que 
les contextualitzava, com ara cor-
tinatges, taula i corona. Fins i tot, 
els retrats a cos sencer també 
eren exactes al model primigeni.

Experts de la UdL 
identifiquen el primer retrat 
oficial de Carles IV de Goya

Aula Social, un projecte 
per fomentar la cohesió 
mitjançant el teatre 
Sota la coordinació de Jaume Belló

El proper dissabte 24 es presenta 
el projecte Identitats, emmarcat 
en el nou projecte de l’Aula Mu-
nicipal de Teatre, l’Aula Social. 
Aquesta iniciativa, coordinada per 
Jaume Belló, vol posar a l’abast 
de la societat lleidatana eines per 
dur a terme projectes socials mit-
jançant les arts i tècniques escè-
niques.

“Aquest pla” comenta Be-

lló “contribueix a la formació 
d’agents que treballen en la inter-
venció social per aconseguir arri-
bar a la no exclusió de persones 
socialment vulnerables pel gène-
re, el factor migratori, la pobresa, 
la diversitat física, psíquica i sen-
sorial, leedat o l’origen social i cul-
tural”.

L’Aula Social té voluntat de con-
tinuïtat i està organitzada en càp-
sules formatives, com la comuni-
cació no verbal, el teatre imatge, 
l’estètica de l’oprimit o el teatre 
gestàltic, entre altres. El preu de 
la inscripció és de 190 euros per 
tot el conjunt formatiu, que co-

mençarà el tres d’octubre i aca-
barà el juny.

“Esperem que la resposta sigui 
bona i en funció d’aquesta, el curs 
que ve articularem les càpsules 
per optimitzar la demanda”, expli-
ca el coordinador.

La jornada de dissabte, d’ins-
cripció gratuïta, està adreçada a 
professorat, estudiants i tot tipus 
de professionals que treballen en 
l’àmbit de l’exclusió social i en ella 
s’exposaran i debatran les dinàmi-
ques per portar a terme els tallers 
i valorar noves propostes: Cal ins-
criure’s i confirmar assistència a 
comunicacio@aulateatre.com.
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