
SEGRE
Diumenge, 18 de febrer del 2007GUIA66

Esperit de superació

JUAN FERRER

Will Smith protagonitza aquesta pel·lícula, en què el més important és poder sobreviure.

críticadecine

Estem davant d’un nou vi-
atge al somni americà cor-
regit i augmentat en mo-

ments en què es necessiten
nous herois que trepitgin els
carrers, que no defalleixin i que
mantinguin impol·luts els seus
valors, encara que la vida els
prengui qualsevol oportunitat,
no només de viure, sinó de so-
breviure. L’italià Gabriele Muc-
cino en la seua aventura a Ho-
llywoodland s’ha decantat per
la pel·lícula tramposa, la que
en el guió subratlla escenes car-
regades de bones intencions.
Les mateixes intencions que
poden provocar la tendresa
que tenim quan veiem un dra-
ma cinematogràfic i que obli-
dem amb freqüència a la vida
real.A Muccino, els executius li
han posat els punts i les comes,

i el resultat és del tot simplista.
Ambientada als anys 80, En
busca de la felicidad utilitza el
truc de moure’s en un altre
temps per, sibil·linament, elo-
giar-lo, amb un país on tot és
possible, fins i tot que un home
pugui passar de ser un venedor
que no ven a ser tot un agent
comercial de la borsa a l’epi-
centre de les finances. Per aca-
bar-ho d’adobar, Muccino pro-

mou la tendresa entre pare i fill
portant situacions límit fins a
altes cotes de tendresa, que
una veu en off s’encarrega de
subratllar. És inevitable recor-
dar Kramer contra Kramer de
Robert Benton amb la diferèn-
cia que, a la pel·lícula de Ben-
ton, Dustin Hoffman les passa-
va de tots colors amb el seu fill
i amb la vida, i aquí, la criatu-
ra és gairebé celestial. És cert
queWill Smith fa bé la seua fei-
na, ja que és l’estrella caiguda
als inferns amb final feliç, no
com aquells personatges des-
trossats pels dies que els toca
viure que va retratar King Vi-
dor a I el món marxa o James
Foley a Èxit a qualsevol preu,
amb personatges desdibuixats i
patidors, sense possibilitat de
redempció.

En busca de la felicidad

� DIRECTOR: Gabriele Muccino
� INTÈRPRETS: Will Smith, Jaden

Smith,Thandie Newton
� CINE: Lauren
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‘Els músics de
Bremen’,al teatre
de Balaguer

ESPECTACLES

Concerts de Miquel
Abras i Pendulum
aquesta tarda

MÚSICA

� BALAGUER � El Teatre Municipal de
Balaguer acollirà avui a les
18.00 hores la representació
d’Els músics de Bremen, un es-
pectacle infantil de titelles pro-
duït pel Centre de Titelles de
Lleida i el GranTeatre del Liceu
de Barcelona. L’adaptació de
l’obra dels germans Grimm nar-
ra la història d’uns animals do-
mèstics maltractats pels seus
amos, raó per la qual es re-
bel·len i, amb el seu enginy, tro-
ben una sortida. La música va
ser gravada per l’Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu i dirigida
pel seu autor, Poire Vallvé. La
direcció artística i dramatúrgica
ha anat a càrrec del codirector
del Centre deTitelles, Joan-An-
dreu Vallvé, i la coreografia és
de Marta Almirall.

� LLEIDA � Els amants de la música
en viu tenen aquesta tarda dos
oportunitats d’escoltar música
en directe. D’una banda, el local
Smiling Jack! oferirà a les 20.00
hores l’actuació del grup lleida-
tà Pendulum, els clònics de la
Creedence Clearwater Revival.
El preu de l’entrada serà de
3,50 euros.

De l’altra, a la mateixa hora,
Miquel Abras presentarà al Ca-
fè delTeatre el seu treball Entre
mil vidres trencats, amb onze
temes, un dels quals és una ver-
sió d’una cançó de Joan Manu-
el Serrat. El preu de les entrades
serà de sis euros anticipada i
vuit a taquilla.

Cartellera
TEATRE L’AMISTAT

MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

DIUMENGE 18
En Pólvora. Àngel Guimerà.
TNC. Un drama de passions amb
el rerefons social dels conflictes
del moviment obrer.
� 19. 00.

MÚSICA

CINE/EXPOSICIÓ

Pendulum. Carismàtic grup que
combina joventut i experiència,
força i classe, i una incondicional
afició per la Creedence Clearwater
Revival.
� DIUMENGE 18. LLEIDA. SMILING JACK!

(C. SANS I RIBES, 6). 20.00.

Crazy Evolution + Secs + Lexu’s.
Carnaval de Solsona.
� DILLUNS 19. SOLSONA. SALA XELSA.

SOLSONA. 00.00.

Quartet Pols i Pua.
� DIMARTS 20. LLEIDA. AULA MAGNA IEI.

(PL. CATEDRAL). 19.30.

FUNDACIÓ LA CAIXA

DISSABTE 17

Animals folls i eixerits. Dir.: Nils
Skapans, Dade Riduze. Cicle Ci-
nema d’animació per als més me-
nuts.

� 12.00 .

Willy Ronis. Fins al 22 d’abril.

Acitunita. Concert en directe
d’aquesta cantautora del sud al lo-
cal lleidatà.
� DIVENDRES 23. LLEIDA. EPAP

(LA PANERA, 2). 22.30.

Tríplex. (Teatre Mòbil). Amb Mar-
cel Gros. Per edificar una casa fan
falta maons. A Tríplex n’hem trobat
tres. Són el senyor Cases, el senyor
Torres i el senyor Castells.
� DIUMENGE 18. CERVERA. GRAN TEATRE

DE LA PASSIÓ. (P. DE BALMES, 2). 18.00.

Idaho y Utah (nanas para nenes
malitos). Dir.: Albert Espinosa. La
trama de l’obra està situada en el
futur, un futur amb pocs canvis on
l’únic fet destacable és que pots
deixar de dormir.
� DIMECRES 21. LA SEU D’URGELL.

CINEMA TEATRE GUIU. 22.00.

Quartet Teixidor i Xesco Grau.
Peces de Josep Teixidor, B.J. Schloër,
Luigi Boccherini i Alberto Ginaste-
ra.
� DIVENDRES 23. LLEIDA. IEI. 19.30.

TEATRE

DIFERENTS ESCENARIS
TÀRREGA.

DEL 15 AL 18
Carnestoltes a Tàrrega 2007.
Terrorífic sopar de Dijous Gras,
carnestoltes infantil divendres,
gran rua de Carnestoltes i sopar
espectacle dissabte, i Enterra-
ment de la Sardina diumenge.

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. Pl. Àngel Guimerà, 22-28

Programació per determinar.


