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CRITICA CINEMA

L a història. Rose Creek, USA, 
1879. Els habitants del poble 
viuen atemorits sota la bru-

talitat d’un cacic que els vol fer fo-
ra de les seves terres, una vídua 
demana ajut a un comissari que 
recluta un grup de facinerosos de 
la més variada procedència i sin-
gladura moral. 
La pel·lícula. Primer va estar Los 
siete samurais (1954) del mes-
tre japonès Akira Kurosawa; des-
prés el primer re-
make (tornar a 
fer) del film, Los 
siete magnificos 
(1960) a les or-
dres del sòlid ian-
qui John Stur-
ges. I ara aterra 
(ei, no confon-
dre amb aterrir) 
la segona adap-
tació del clàssic. 
Calia? És el ser o 
no ser: qüestió 
de gustos. Amb 
els westerns sen-
yers passa tres 
quarts del ma-
teix que amb els 
polítics professionals: els amateu-
rs malden per ensenyar l’ofici als 
de la “casta”. Mentre mirava cua 
d’ull el gens magnificent produc-
te que ha maquinat Antoine Fu-
qua (Pittsburg, 1966) més recla-
mava l’honestedat d’una narració 
diàfana, moral, al servei d’un relat 
que supura violència estructural 
a la manera d’un vulgar spaghet-
ti western anys 60. Perquè el “tri-
lero” Fuqua em feia sentir perdiu 
a base de marejar-me amb una pi-
rotècnia de correfocs que no va 

enlloc. Perquè la premissa fun-
dacional d’aquests set magnífics 
s’enquista en la convicció que el 
públic cinematogràfic d’avui, ex-
cepció feta dels “palomiters”, en 
té prou amb sobredosis d’efec-
tes, explosions, diàlegs insubstan-
cials i batalles tan grollerament 
coreografiades com les de la da-
rrera seqüència del film, exemple 
d’anticlimax en un gènere, el wes-
tern, que fa de la tensió dramàtica 

la seva raó de ser. 
Què més? Jo aca-
baria aquí la crò-
nica, però com si-
gui que he d’om-
plir l ’espai per 
a què quadri la 
c o mp a g ina c i ó 
d’aquesta pàgi-
na, afegiré que 
Denzel Washin-
gton està “fon-
dón” per fer de 
Yul Brynner i que 
l’Ethan Hawke és 
tan francès com 
un ou ferrat. Sort 
de la magnètica 
Haley Bennett i el 

lacònic Martin Sensmeier. 
El tema. Una cosa és reclamar jus-
tícia, altra, venjança.
La imatge. El moment en que, 
tots plegats, hissen la campana 
de l’església incendiada.
La frase. “Lo perdido en el fuego, 
se encontrará en las cenizas”, diu 
el Denzel Washington. Per tant, 
piròman l’últim!
La recomanació. De visió obliga-
da per a nostàlgics amb futur a les 
espatlles. I també, perquè no?, la 
tribu palomitera. 
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Magnífics? Matadors i gràcies!

‘Los 7 
magníficos’

Director: 
Antoine Fuqua. 
Intèrprets: Chris 
Pratts, Denzel 
Washington, 
Ethan Hawke, 

Haley Bennett, 
Vincent 
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Alpicat, Majestic 
Tàrrega.

El proper dissabte dia 1 d’oc-
tubre, la Cafeteria Slàvia de les 
Borges Blanques començarà la 
seva programació musical amb 
Steven Munar & The Miracle 
Band. Amb aquest concert s’ini-
ciarà, doncs, la nova temporada 
d’enguany, que continua apos-
tant per la música en viu i de 
qualitat i que situa la comarca 
de les Garrigues al mapa musi-
cal català. 

L’actuació serà amb entrada 
gratuïta i començarà a partir de 

les 23.30 hores. La totalitat de 
la programació està dedicada a 
Hervé Tarrats.

Durant el pròxim mes d’octu-
bre, passaran per la Slàvia Jonah 
Smith (divendres 7), Amadeu 
Casas (dissabte 8), Sonsonite 
(dissabte 15), Joan Reig (dissab-
te 22) i Morena Tradipatxanga 
(dissabte 29). Altres formacions 
que tocaran aquesta temporada 
són Fundació Tony Manero, Ani-
mal, Jordi Molina, Roba Estesa o 
Pau Riba. 

Steven Munar & The 
Miracle Band estrenen la 
programació de la Slàvia

AEM Belles Arts adapta 
l’obra ‘La estanquera 
de Vallecas’ a Lleida
Presentació a l’Orfeó aquest diumenge
El grup AEM Belles Arts Teatre ha versionat l’obra teatral 
‘La estanquera de Vallecas’, que convertí en un clàssic 
cinematogràfic Eloy de la Iglesia l’any 1987.

Lleida
REDACCIÓ
El grup AEM Belles Arts Teatre es-
trena a Lleida l’obra La estanque-
ra de Vallecas, un clàssic dels anys 
80 escrita per José Luís Alonso de 
Santos. Per primera vegada repre-
sentada a Madrid l’any 1981, es 
convertí en un clàssic amb la ver-
sió cinematogràfica dirigida per 
Eloy de la Iglesia l’any 1987.

La nova producció d’AEM Be-
lles Arts Teatre, dirigida per Ale-
jandro Olmo, s’estrenarà aquest 

diumenge dia 2 d’octubre a les 
19.00 hores a l’Espai Orfeó.

La estanquera de Vallecas és 
una comèdia que reflexa les con-
tradiccions d’una societat que vol 
recuperar el temps perdut des-
prés de la dictadura. L’obra parla 
de Leandro, un paleta a l’atur, i 
Tocho, un noi amic seu, que en-
tren en un estanc del barri madri-
leny de Vallecas amb la intenció 
de realitzar un atracament. Però 
la reacció inesperada de la se-
nyora Justa, la estanquera, els ho 

impedeix. Els atracadors i els os-
tatges es veuen obligats a establir 
una estranya convivència mentre 
no es resol la situació.

La producció, d’AEM Belles 
Arts Teatre, comptarà amb l’ac-
triu Lurdes Farré en el paper d’es-
tanquera, l’actor Gerard Cavero 
representant Leandro, Carles An-
telo donant vida a Tocho, l’actriu 
Sabina Chacón interpretant el 
paper de Àngeles i l’actor Benet 
Ballespí interpretant el paper de 
policia. Tots ells actors i actrius 
lleidatans.

L’obra es presentà ahir a l’es-
tanc número 33, a Pardinyes, 
amb alguns actors i el director.

FOTO: Núria García / Actors i el director de l’obra, durant l’entrega del cartell a l’estanc número 33, a Pardinyes

La N’Oksana Shymanska, en Da-
vid Esterri i en Carles Belda s’han 
aplegat per gaudir i fer gaudir 
amb un repertori de cambra for-
ça peculiar, que portaran aquest 
divendres a les 20.30 hores a l’Au-
ditori Municipal Enric Granados 
de Lleida. El Trio Belda viatja per 
obres on l’estètica del clàssic i el 
tradicional viuen en simbiosi. 

La simbiosi del 
Trio Belda, a 
l’Auditori Enric 
Granados
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