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CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema / «Asesinato justo»

Una incursió oblidable

Direcció: John Avnet. Intèrprets: Robert de Niro, Al Pacino, Carla Gugino, Donnie
Wahlberg. Manresa, Abrera

Asesinato justo juga des-
caradament amb una
carta teòricament gua-

nyadora: la implicació de dues
veritables llegendes del cine-
ma nord-americà modern. Al
Pacino i Robert de Niro són
dos actors portentosos, els mi-
llors representants de l’escola
de l’Actor’s Studio de la seva
generació, que varen partici-
par a la magistral El padrino II
(Francis Ford Coppola), però
que només havien coincidit
prèviament a la pantalla en la
seqüència culminant de Heat
(Michael Mann). En el seu nou
treball conjunt, encarnen uns
detectius de la policia de Nova
York, Turk i Rooster, que estan
a punt de jubilar-se. La seva
darrera missió serà especial-
ment complexa: la recerca
d’un assassí en sèrie.

La premissa temàtica d’Ase-
sinato justo no és precisament
engrescadora –Hollywood ha
espremut suficientment en els
últims anys la fórmula de l’as-
sassí en sèrie–, i el seu tracta-
ment no ofereix, per acabar-
ho d’adobar, cap ingredient ex-
pressiu i dramàtic suggeridor.
El seu realitzador, John Avnet,
va iniciar la seva carrera amb

dos respectables drames inti-
mistes –Tomates verdes fritos i
La guerra-, però el seu llistó
creatiu ha anat baixant pro-
gressivament amb thrillers
paupèrrims, com El laberinto
rojo i 88 minutos, també prota-
gonitzada per Al Pacino. La se-
va nova incursió en el gènere
policíac és força oblidable
–una posada en escena tan pla-
na com anodina–, i cerca mecà-
nicament un to crepuscular
amb els rostres cansats de dues
velles glòries, De Niro i Pacino,
que en els últims temps estan
dilapidant miserablement llur
incommensurable talent en
productes de segona fila.

Un fotograma del film

CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema / «Tropic thunder»

Hàbil, però incompleta

Direcció: Ben Stiller. Intèrprets: Ben Stiller, Jack Black i Robert Downey Jr.
Manresa, Berga, Abrera

Ben Stiller, un dels pallas-
sos més histriònics de
Hollywood, ha desenvo-

lupat una trajectòria paral·lela
de realitzador amb comèdies
tan poc memorables com la
pretenciosa Bocados de reali-
dad, la fallida Un loco a domi-
cilio i Zoolander, on explotava
la seva visió còmica més des-
mesurada. En la seva nova
pel·lícula, el cineasta nord-
americà ha optat per la sàtira
cinèfila. El gènere bèl·lic, més
concretament les pel·lícules
sobre el conflicte del Vietnam,
s’erigeixen en la diana primor-
dial de Stiller. El film narra el
rodatge d’una superproducció
protagonitzada per estrelles de
Hollywood amb un ego il·limi-
tat i realitzada per un director
britànic amb ínfules artístiques
que vol imprimir un to semido-
cumental. La realitat s’apode-
ra de la ficció quan els actors es
perden a la selva i es troben
amb un exèrcit de narcotrafi-
cants.

Tropic Thunder depèn subs-
tancialment de la complicitat
cinèfila, perquè introdueix in-
nombrables referències a títols
tan populars com Apocalypse
Now, Platoon i Acorralado, i a

intèrprets com Russell Crowe,
que ha inspirat clarament el
personatge de l’egòlatra Kirk
Lazarus –una sucosa composi-
ció del gran Robert Downey
Jr. Stiller basteix una gamber-
rada que pretén ridiculitzar la
maquinària gegantina de Hol-
lywood, amb una sorprenent
caracterització de Tom Cruise,
però que no conté prou dosis
de mordacitat per assolir una
rellevància crítica. El resultat
final, que no trasllueix sortosa-
ment la mediocritat de subpro-
ductes tipus Scary Movie, és
una broma més o menys hàbil,
però es repenja excessivament
en l’humor gruixut.

Una escena de la pel·lícula

Tiefland va ser dijous el tret de
sortida d’una temporada que por-
tarà deu títols a l’escenari del
Gran Teatre del Liceu de Barce-
lona. Un nou curs en què s’alter-
naran peces de fama universal
com Les noces de Figaro, de Mo-
zart, i el Turandot, de Puccini. 

Le nozze di Figaro és un dels tí-
tols clàssics del gènere des de la
seva estrena a Viena, el 1786. Una
primera posada en escena, d’altra
banda, envoltada de polèmica per
la sàtira social que emanava de la
música de Mozart i el llibret de
Lorenzo da Ponte. La protecció
de l’emperador Josep II va ser fo-
namental per tirar endavant el
projecte i, des d’aleshores, s’han
fet centenars de representacions
d’aquesta història sobre la recer-
ca de la felicitat ambientada en
terres sevillanes. Emma Bell, Ofè-
lia Sala, Sophie Koch i Ludovic
Tézier protagonitzen unes noces
que es podran veure de l’11 al 30
de novembre amb el duet català
format per Antoni Ros-Marbà i
Lluís Pasqual en la direcció.

La darrera producció del 2008
serà Simon Boccanegra (23 de de-
sembre-14 de gener), de Giusep-
pe Verdi. Carlos Álvarez, Krassi-
mira Stoyanova i Neil Shicoff són
els principals intèrprets d’aquesta
òpera que dirigiran Paolo Carig-
nani (música) i José Luis Gómez
(escena). Verdi va voler transme-
tre un missatge de tolerància i
comprensió a la política italiana
de la seva època, a mitjan segle
XIX, i va escriure una òpera que
és tot un repte per al baríton pro-
tagonista.

La segona part de la temporada
s’obrirà a l’equipament de la
Rambla amb El retablo de Maese
Pedro, de Manuel de Falla. És una
òpera especialment indicada per-
què en pugui gaudir tota la famí-
lia, inclosos els més petits de casa.
Basada en dos capítols del Qui-
xot, que narren com el cavaller
destrossa la parada d’un titellaire
pres per un singular concepte de
la justícia, aquesta òpera de cam-
bra per a titelles va ser escrita per
un Falla en la plenitud de la seva

carrera i reconegut arreu del con-
tinent. Josep Vicent i Enrique
Lanz signen la direcció d’un es-
pectacle que té una hora de dura-
da i de què es podrà gaudir del 3
al 10 de gener amb els cantants
Marisa Martins, Joan Martín-
Royo i Xavier Moreno.

L’incoronazione di Poppea, de
Claudio Monteverdi (3-15 de fe-
brer), va significar una fita en la
història de l’òpera. La darrera es-
trena del seu autor va treure el gè-
nere dels palaus italians i el va
portar als teatres públics. A més,
va abandonar els temes mitolò-
gics, que fins aleshores havien co-
pat les produccions operístiques, i
va tractar un fet històric, en con-
cret, l’afany de la seductora Pop-
pea per ser coronada emperadriu
de Roma. Miah Persson i Vesseli-
na Kasarova seran les protagonis-

tes a l’escenari, i Harry Bicket i
David Alden els directors.

Richard Wagner va plantejar a
Els mestres cantaires de Nurem-
berg temes centrals del romanti-
cisme, com la llibertat de l’artista i
la funció de l’art en la societat. Al
Liceu, aquesta tragèdia amb ri-
vets còmics es representarà del 17
de març al 18 d’abril, amb direcció
de Sebastian Weegle i Claus Guth
i interpretació d’Albert Dohmen,
Bo Skovhus, Robert Dean i Vero-
nique Gens.

Del badaloní Enric Palomar és
La cabeza del Bautista, que tindrà
lloc del 20 d’abril al 2 de maig. Jo-
sep Caballé-Domènech i Carlos
Wagner dirigiran un muntatge
que l’autor va crear a partir de la
peça teatral del mateix nom escri-
ta per Ramon del Valle-Inclán. La
representació del Liceu, amb Án-
geles Blancas, Alexander Marco i
José Manuel Zapata en els papers
principals, serà l’estrena absoluta
d’aquesta òpera.

El tram final de la temporada
oferirà tres títols de tres composi-
tors excepcionals: Beethoven (Fi-
delio, del 18 de maig al 2 de juny),
Strauss (Salome, del 19 de juny al
7 de juliol) i Puccini (Turandot,
del 21 al 31 de juliol). Els herois
que triomfen després d’incórrer
en greus perills són els protago-
nistes de Fidelio, un cant a la justí-
cia. Karita Mattila, Clifton Forbis
i Terje Stensvold encapçalaran el
repartiment de l’òpera de Beet-
hoven, que dirigiran Sebastian
Weigle i Jürgen Flimm. La histò-
ria de Salomé tornarà al Liceu
per mitjà de Richard Strauss, amb
una òpera innovadora en el seu
moment i que a Barcelona inter-
pretaran Nina Stemme, Mark De-
lavan, Robert Brubaker i Jane
Henschel, sota la direcció de Mic-
hael Boder i Guy Joosten. La
cloenda del curs posarà en escena
la darrera òpera de Puccini, un
Turandot escrit per impressionar
més els sentits que la raó, un reci-
tal de fastuositat que anirà a càr-
rec de Giuliano Carella i Núria
Espert en la direcció. Tota la in-
formació de les òperes i la venda
d’entrades es poden consultar a la
web www.liceubarcelona.com.

De Monteverdi a Falla en el nou
curs del Gran Teatre del Liceu
TONI MATA I RIU
Barcelona
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GUILLEM SÀNCHEZ/ACN

Assaig de «Tiefland»

L’equipament
barceloní ofereix una
programació amb un
cartell que consta
d’una desena d’obres

ESCENA

La Fundació d'Espectacle In-
fantil i Juvenil La Xarxa de Mar-
torell va presentar la setmana
passada la nova programació de
teatre familiar per a la temporada
que ve. En total, oferirà nou es-
pectacles a la ciutat, que van co-

mençaran el 5 d’octubre i s’allar-
garan fins al maig del 2009. La
propera representació serà el 2 de
novembre.  A més d’augmentar el
nombre de representacions per a
aquest any, La Xarxa també pre-
senta una altra novetat enguany,
ja que el públic podrà anar a veu-

re alguns espectacles de manera
gratuïta. Cada tres entrades com-
prades, l’entitat regalarà una no-
va localitat per a una altra repre-
sentació. Per gaudir d’aquest des-
compte, només cal passar a bus-
car una targeta que es ven al tea-
tre El Foment de Martorell.

La Xarxa de Martorell regalarà una de
cada quatre entrades aquesta temporada
XAVI MARTÍ/Martorell


