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CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema / «Crepúsculo»

Insulsa epopeia amorosa

Direcció: Catherine Hardwicke. Intèrprets: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy
Burke, Peter Facinelli. Manresa, Abrera

Les nissagues fantàstiques
amb arrels literàries han
esdevingut, els darrers

anys, les franquícies més perse-
guides per Hollywood. Aques-
ta avidesa pels filons suculents,
explica perfectament que la in-
dústria cinematogràfica es fi-
xés en el fenomen popular ge-
nerat per la primera novel·la,
Crepúsculo, escrita per Step-
henie Meyer i publicada el
2005. La seva adaptació a la
pantalla gran ha estat signada
per Catherine Hardwicke, una
realitzadora nord-americana
que tingué un debut promete-
dor fa un lustre amb Thirteen.
El film plasma la trobada entre
Bella Swan, una noia introver-
tida i dotada d’una forta perso-
nalitat, i Edward Cullen, un
noi enigmàtic que revelarà fi-
nalment el seu misteri.

La figura del vampir ha estat
sovintejada pel cinema fantàs-
tic en la darrera dècada, i ha
inspirat aportacions substan-
cials i innovadores: recordem
la prodigiosa Let The Right
One In, vista en els festivals de
Sitges i Manresa. Crepúsculo
transita igualment pel roman-
ticisme, però aquesta insulsa
epopeia amorosa és a anys

llum del potent lirisme que im-
pregna la pel·lícula sueca es-
mentada. Hardwicke s’apropa
novament a la identitat adoles-
cent, l’epicentre de la seva no-
table opera prima, però no hi
ha a Crepúsculo cap rastre de
la personalitat d’aquesta direc-
tora nord-americana: podia
haver estat rodada per qualse-
vol discret assalariat. Només la
interpretació de Kristen Ste-
wart, digna de millor causa,
aporta un toc distingit a un
pastís vampíric executat amb
un fetgisme visual sorprenent i
uns matussers moviments de
càmera. La versió del reeixit
llibre de Meyer ni pertorba ni
sedueix, i es dilueix irremissi-
blement en el terreny del cine-
ma juvenil més retrògrad.

Kristen Stewart

CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema / «Mongol»

Un Khan d’alta volada

Direcció: Sergei Bodrow. Intèrprets: Tadanobu Asano, Hionglei Sun, Khulan
Chuluun, Onyam Odsuren. Manresa

Genguis Khan (1167-
1227), el sobrenom que
adoptà Timügin, fundà

l’imperi mongol i s’alçà com
una de les figures llegendàries
de l’edat mitjana. La seva
imatge mítica no passà des-
apercebuda per al cinema, que
el retratà en pel·lícules com El
conquistador de Mongolia
(Dick Powell, 1956) i Genghis
Khan (Henry Levin, 1965).
Mongol es diferencia ostensi-
blement dels títols precedents,
perquè aprofundeix, sense sus-
tentar-se en estrelles populars,
en una visió realista i comple-
xa del sobirà universal, i se cen-
tra, a més, en les arrels de la se-
va dimensió històrica. El film
ens apropa, així, a les dificul-
tats extraordinàries que va ha-
ver de vèncer Timügin –l’as-
sassinat del seu pare, el segrest
de la seva muller, l’odi del seu
germà, l’esclavitud– abans
d’esdevenir un líder. Segei Bo-
drov no segueix, afortunada-
ment, els patrons més encarto-
nats de Hollywood, i ha filmat
una epopeia històrica en què
conflueixen coherentment el
vessant intimista i l’èpic. El di-
rector rus ens engrapa amb
una narració vigorosa i una

acurada grandiositat visual
que respira una autenticitat fí-
sica. Mongol ens ofereix, a més
a més, un dibuix ajustat i equà-
nime del personatge central,
que no només el presenta com
un guerrer ferotge –el seu este-
reotip més difós–, sinó que
també el mostra com un lluita-
dor indòmit i fidel a uns codis
d’honor. Bodrov, que excel·lí
fa dotze anys amb El prisione-
ro de las montañas –una de les
primeres aproximacions a la
guerra de Txtetxènia–, ha con-
figurat una obra d’aventures
de volada creativa, que alterna
sense fissures una plasticitat ir-
reprotxable, que esclata en
unes seqüències d’acció bru-
tals, i el lirisme delicat dels
fragments familiars.

El director Sergei Bodrov
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Pep Bou presenta al Kursaal
l’espectacle «Clar de llunes»

Amb motiu de Nadal, Santasu-
sana Assegurances ha fet una
aposta per la cultura i ha progra-
mat  per al 23 de desembre l’es-
pectacle Clar de llunes, de la
Companyia Pep Bou. En col·la-
boració amb La General d’Espec-
tacles i el teatre Kursaal, el mun-
tatge es podrà veure en una doble
sessió a la Sala Gran del Kursaal,
a 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 9
del vespre, i les invitacions per a
l’espectacle es podran passar a
buscar per les oficines de l’asse-
guradora, a l’emblemàtic edifici
de la Buresa. «La família Santasu-
sana volíem fer una aportació cul-
tural a la ciutat i vam pensar que
portar Pep Bou era una idea encer-
tada. No sabíem si podríem convo-
car vuit-centes persones, que és la
capacitat del teatre, i al final ha re-
sultat que hem hagut de programar

una segona funció», va explicar
ahir Francesc Santasusana. «Per a
una empresa petita com la nostra
és un repte», va afegir Josep San-
tasusana, que va mostrar la vo-
luntat de donar continuïtat a la
iniciativa. Valentí Oviedo, gerent
del Kursaal, també va palesar el
desig que «el binomi Santasusana
i cultura es vagi prodigant».

Pep Bou és un artista reconegut
internacionalment i en compta-
des ocasions es té l’oportunitat de
veure’l actuar a Catalunya.
Aquest any tan sols ha trepitjat
tres cops terres catalanes. Durant
la presentació, l’artista es va mos-
trar molt content de poder parti-
cipar en una iniciativa com aques-
ta. «Sóc un transmissor del que
passa amb les bombolles. Són l’es-
sència de la fragilitat, la part efíme-
ra de les coses». La família manre-
sana ho va tenir molt clar a l’hora
d’escollir aquest espectacle: «la

fragilitat de les bombolles es pot
entendre com la fragilitat de la si-
tuació aactual al món. El missatge
que volem donar és que entre tots
ens en podem sortir i que hem de
saber viure els petits moments».

En el cinquanta per cent de l’es-
pectacle, Pep Bou fa un recull de
números de muntatges  anteriors,
i en l’altra meitat experimenta
amb imatges. El pianista Roc Sala
i Coll acompanyarà l’artista amb
música en directe. «De fet, l’es-
tructura és més semblant a un con-
cert que a una obra de teatre. Les
bombolles demanen elegància, i el
piano li’n dóna». Segons el mateix
Bou, «l’espectacle intenta trans-
metre la part més poètica de les co-
ses i sento que és un muntatge ade-
quat per a aquestes dates». Per a
l’artista, «Nadal s’ha deshumanit-
zat i és envoltat de consumisme;
tant de bo el públic pugui sortir del
teatre sentint-se més humà».

MARTA PICH
Manresa

MARTA PICH

Els germans Santasusana, als extrems, promotors de la iniciativa. D’esquerra a dreta, Oviedo, Garcia i Pep Bou

«Mamma Mia!», el
film més taquiller
de la història
al Regne Unit

Mamma Mia! s’ha convertit
en la cinta més taquillera de la
història al Regne Unit després
de superar Titanic, que ocupa-
va aquest lloc des de feia deu
anys. Segons les xifres de la
productora Universal Pictures
International, la pel·lícula ins-
pirada en el musical sobre el
grup suec Abba ha recaptat
fins ara 76.612.645 euros, xifra
que supera el rècord que tenia
Titanic, amb 76.564.948 euros.
El film té dues nominacions als
Globus d’Or: millor film i mi-
llor actriu (Meryl Streep).

CINEMA

EFE/Londres

El tancament dels
adolescents
japonesos, en una
obra a la Villarroel

La sala Villarroel estrenarà,
el 20 de desembre, Hikikomori
(aïllament), un espectacle tea-
tral elaborat a partir d’una re-
alitat cruenta, la dels adoles-
cents japonesos que, aclapa-
rats per la societat en què vi-
uen, decideixen tancar-se a les
seves habitacions i no sortir-
ne durant anys. Jordi Faura és
l’autor de l’obra, que dirigeix
amb Abel Coll. Es podrà veure
fins al 25 de gener. La protago-
nitzen Mingo Ràfols, Àngels
Poch, Georgina Latre, Enric
Rodriguez i Pau Vinyals.  

ESCENA

EFE/Barcelona

Viena publica per
primer cop en català
«L’enganyada», de
Thomas Mann

Viena Edicions ha publicat per
primera vegada en català la no-
vel·la L’enganyada, de Thomas
Mann, considerada una versió en
clau femenina de Mort a Venècia.
En aquesta novel·la curta, l’es-
criptor alemany narra la vida de
Rosalie von Tümmler, una vídua
amb dos fills que acaba de com-
plir cinquanta anys i porta una vi-
da tranquil·la i respectable a Düs-
seldorf a principi del segle XX. La
placidesa d’aquesta vida quedarà
alterada, de sobte, per l’aparició
del jove Ken Keaton, un nord-
americà de 24 anys.
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