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DIRECTOR Mike Leigh
INTÈRPRETS Imelda Staunton, Phil
Davis PAÍS Gran Bretanya ANY 2004

33 Imelda Staunton, en un fotograma de la pel.lícula.

Enorme melodrama amb el
segell distintiu de Mike Leigh
i una gran interpretació

TEATREb
‘LA SOGA’, amb
bona voluntat
però vell

AUTOR Patrick Hamilton
TEATRE Borràs
DIA 24 de febrer

El gènere de la intriga,
amb assassí inclòs, aquí
està desaprofitat

Crítiques 33

33 Un moment de la representació de ‘La soga’.

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 52 a 57.

33 TEATRE

Després de l’èxit de ‘Copi i Ocaña, al
purgatori’, Marc Rosich s’ha convertit
en un dels autors en ascens a la
cartellera barcelonina. Dirigida per
Sílvia Munt (foto), que debuta en
aquesta tasca, l’obra segueix les
peripècies eròtiques i sentimentals de
dos germans madurs (Muntsa Alcañiz i
Àlex Casanovas) que contemplen com
el seu món conegut està a punt
d’enfonsar-se.
Teatre Romea (Hospital, 51 ) 22.00
hores. 10-24 euros

SÍLVIA MUNT S’ESTRENA EN
LA DIRECCIÓ AMB ‘SURABAYA’

33 MÚSICA
URI CRAINE
L’inquiet músic de jazz reinterpreta la
música de Mahler des de d’una forma
atrevida i gens clàssica.
Auditori (Lepant, 150). 21.30 hores.
10 euros.

33 MÚSICA
DANIEL LIGORIO
El jove pianista completa en aquesta
sessió la integral de piano de Manuel
de Falla que va iniciar dilluns passat.
Auditori Caja Madrid (plaça de
Catalunya, 9). 19.30 hores. 2 euros.

33 CINE
‘OLVÍDATE DE MI’
Una de les pel.lícules més interessants
de la temporada passada encara es pot
veure als cines Mélies. Amb un Jim
Carrey (foto) molt seriós.
Consultin la Cartellera de Cine.

33 TEATRE
‘TAZÓN DE SOPA CHINA’
Una obra d’avantguarda sobre l’amor
que posa dos ‘perfomers’ i una artista
plàstica en escena.
L’Antic Teatre (Verdaguer i Callís,
12) 21.00 hores. 6 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

CINEb

‘EL SECRET DE VERA DRAKE’,
un retrat contundent i magistral

Mike Leigh segueix anant a la se-
va. Allunyat de l’estil de cine so-
cial més evident, el representat
per Ken Loach o per èxits pun-
tuals com The full monty, continua
construint melodrames austers,
magnífics, equilibrats, en què es
palpa la realitat de l’Anglaterra
contemporània.

En la seva última pel.lícula
viatja una mica més enrere en
el temps, fins al 1950, i a di-
ferència de Naked/Indefens, Secre-
tos y mentiras o Todo o nada,
adapta aquí la història real de
Vera Drake, una dona de classe
obrera que es va dedicar a prac-
ticar avortaments a noies que
no tenien diners, sense cobrar
res a canvi.

El secret de Vera Drake co-
mença com una tragicomèdia
tan lluminosa com ho pugui ser

la protagonista i el seu reduït
però afectuós reducte familiar,
en què fins i tot les escenes dels
avortaments estan plantejades i
concretades amb una enorme
elegància: Vera tranquil.litza les
temoroses noies, fa servir els es-
tris domèstics que té més a mà
(sabó, un ratllador per tallar, una
pera d’aigua) i els recomana des-
cans mentre deixa l’estança tan
riallera i confiada com quan hi va
entrar.

Però Leigh ja desequilibra
dramàticament la balança. Al cos-
tat de les estampes familiars i les
escenes d’avortaments munta en
paral.lel els avatars d’una noia de
classe alta que queda embarassa-
da després de ser violada per un
dels seus pretendents. Mentre Ve-
ra assisteix noies d’extracció hu-
mil, i això finalment comportarà
que la detinguin, la jutgin i l’em-
presonin, l’altra noia ingressa en
una clínica privada i del seu avor-
tament ningú en sabrà res.

La lluminositat inicial, tot i
que l’acció passa en els grisos sub-
urbis del Londres de l’època,
dóna pas en la segona part del
film a una terrible sensació
d’opressió i angoixa dramàtica. El
moment de la detenció és del mi-
llor que ha filmat Leigh en tota la
seva carrera, i aquest és precisa-
ment el pla que mostra més bé la
gran qualitat interpretativa d’I-
melda Staunton. La imatge dedi-
cada als familiars de Vera, absorts
en la taula de la sala d’estar des-
prés de l’ingrés a la presó, resulta
francament devastadora.<
QUIM CASAS

Els papers anuncien La soga d’Al-
fred Hitchcock, basada en l’obra
The rope, de Patrick Hamilton. I
Víctor Manuel Dogar f irma
l’adaptació i direcció del muntat-
ge que s’ha instal.lat al Borràs.
Crec que l’autor del film i mag
del suspens és el ganxo per al
públic i que el muntatge el se-
gueix en tot allò que pot. L’inici
de la representació, amb els
crèdits i la primera escena en
clau cinematogràfica, és un pri-
mer avís.

Però després la representació
és molt poca cosa. En una obra
com aquesta, en què des del pri-
mer moment sabem qui és l’as-
sassí, el muntatge, la direcció i la

interpretació, ben acoblats, han
de mantenir l’interès del públic.
L’espectacle del Borràs està ple de
bona voluntat i només en alguns
moments llueixen habilitat del
text, la intriga i la capacitat d’en-
treteniment. El gènere va tenir la
seva continuïtat, fa molts anys,
amb les visites periòdiques d’Isa-
bel Garcés i les seves hosts. Però
és que amb bona voluntat no n’hi
ha prou.

A l’escenari hi ha els personat-
ges clàssics: el qui planeja el
crim, la criada indiscreta, el qui
sospita i ho vol saber tot, la dona
fatal..., etcètera. Els gestos, els mo-
viments i les entonacions han de
tenir una intencionalitat molt de-
terminada. Això no passa en
aquest cas i la funció apareix ve-
lla, com d’una altra època. Potser
Alberto Maneiro, Paloma Paso
Jardiel i Chema Muñoz mereixin
ser destacats.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
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