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Emotiu retrat d’un poeta

rònicac

‘Poseu-me les ulleres’ dibuixa un gran perfil de Vicent Andrés Estellés

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Pep Tosar es mou en un terreny tan 
personal com insubornable. I sem-
pre allunyat del cànon comercial. 
No podia ser d’una altra manera el 
seu acostament a l’enorme figura 
de Vicent Andrés Estellés, el poeta 
valencià que va ser Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes el 1978. Vi-
da i obra de l’escriptor de Burjassot, 
tan injuriat en els cercles reacciona-
ris de la seva terra, es dibuixen amb 
un traç tan sensible com documen-

tal a Poseu-me les ulleres, que es va es-
trenar al març a València i arriba ara 
dues setmanes al Romea en una visi-
ta més que justa.
 Tosar ha trobat socis ideals per 
al repte. Quin encert haver comp-
tat com a actors amb Joan Peris i Pi-
lar Almeria, d’una companyia tan 
significada com el Teatre Mica-
let de València –productora de l’o- 
bra–, que fa 15 anys que lluita en 
territori hostil pel teatre en català. 
Quin encert haver buscat per a la 
música en directe la veu rotunda i 
la guitarra de Miquel Gil, que va ser 
fundador d’un grup valencià de folk 
tan rellevant com Al Tall.I l’emotivi-

tat puja amb Isabel Anyós com la ba-
llarina que acompanya els versos del 
seu avi, a qui encarna un esplèndid 
Enric Juezas, en els moments més 
abstractes de la peça. Peris i Almeria 
reciten amb ànima uns versos que 
parlen de la vida i de la mort. Projec-
cions en un tul, amb els fills d’Este-
llés i estudiosos de la seva obra, ar-
rodoneixen el valor documental del 
treball, encara que en l’estrena de di-
marts el so era millorable.
 A l’obra tot està al servei d’Este-
llés. La dramatúrgia situa la peça en 
un d’aquells cafès de poble valen-
cians en què els parroquians s’en-
treguen a inacabables tertúlies. Es-
tellés/Juezas desgrana anècdotes 
i vivències en un relat que captiva, 
instrueix i desperta el somriure. Un 
exercici de memòria sobre un poeta 
del poble que revela un univers va-
lencià molt allunyat de paisans bas-
tant més rancis. H33 Enric Juezas, com a Estellés.

EMILIO LÓPEZ ROMERO
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James Bond no mor mai
Metro Goldwyn Mayer confirma una nova entrega, la 23a, de les aventures de 007 després de sortir 
de la bancarrota H Daniel Craig tornarà a interpretar l’agent secret i Sam Mendes serà el director

L’ESPERAT RETORN EL NOVEMBRE DEL 2012 D’UNA ICONA CINEMATOGRÀFICA

ment complert el seu somni de fi-
car-se per tercera vegada en la pell 
de Bond, a les ordres de Sam Mendes 
(American Beauty), que s’estrena ai-
xí com a director de la saga amb un 
guió que torna a portar la firma de 
Neal Purvis i Robert Wade i en què 
també apareix John Logan.
 A part d’això, se sap poc o res més 
de la nova pel·lícula. Continua sent 
un misteri en què consistirà la tra-
ma de la nova cinta i ningú s’atre-

veix a dir ni piu sobre la res-
ta dels personatges, des 

de qui serà el nou dolent 
que intentarà compli-
car-li la vida a l’agent 

britànic fins al nom 
de l’heroïna que tor-
narà a rendir-se als 
seus peus i es con-

vertirà en la no-
va noia Bond.
  S e g u r a -
ment els pro-
ductors de la 
n o v a  c i n t a 
es deuen es-
tar fregant les 
mans, ja que 
les aventures 
de James Bond 
s’han conver-
tit amb el pas 
dels anys en 

una de les fran-
quícies més ren-
dibles de tots els 
temps, només 

per darrere de 
les històries de l’al-

tre britànic, el mag Harry 
Potter, i de la mítica trilo-
gia de La guerra de les galàxies. 
L’espia britànic supera fenò-
mens taquillers com Batman, 
El senyor dels anells, Spiderman 
o Piratas del Caribe, i fins i tot el 
llegendari professor Indiana 
Jones. H

Quan ja fa gairebé mig segle es 
va estrenar a Londres la pel·lícula 
Agent 007 contra el Dr. No, pocs van 
presagiar llavors que les aventures 
de James Bond s’acabarien conver-
tint en una de les sèries cinemato-
gràfiques més populars i estimades 
de tots els temps. Només alguns vi-
sionaris van vaticinar un futur pro-
metedor a les novel·les d’Ian Fle-
ming. «Els aficionats al cine tenim 
Bond per a estona», apuntaven des 
de les pàgines de la revista Variety, 
considerada per molts la Bíblia del 
món del cine.
 Des d’aleshores, són legió els 
dolents que han mirat de fer om-
bra a l’agent secret més popular de 
l’M16. Goldfinger va intentar aca-
bar amb la seva vida partint-lo en 
dos amb l’ajuda d’un raig làser. 
Més tard, els sicaris d’Aristotle Kris-
tatos es van quedar amb les ganes 
de liquidar Bond a Només per als teus 
ulls. I fins i tot ho van intentar a Amb 
el món no n’hi ha prou atacant l’es-
pia britànic a través d’un dels seus 
punts febles, les dones, però la mis-
teriosa Elektra tampoc va aconse-
guir el seu objectiu.
 Després d’una vintena de pel-
lícules, James Bond començava a 
semblar un ésser immortal. I així 
va ser fins que Metro Goldwyn May-
er es va veure obligada, l’estiu pas-
sat, a enterrar definitivament els 
seus plans de tornar a donar llicèn-
cia per matar al seu agent més esti-
mat, arrossegada per una crítica si-
tuació financera que va acabar en 
la bancarrota que va anunciar al 
novembre. Davant la falta de recur-
sos, els mítics estudis de Hollywood 
van sacrificar Bond per donar prio-
ritat absoluta al seu somiat projec-
te sobre El Hòbbit.
 Alguns van pensar llavors que 
el popular personatge, que havia 

 estat interpre-
tat per primera 
vegada per Sean 
Connery, havia 
mort per sem-
pre. Ara que la 
Metro ha acon-
seguit sortir airo-
sa de l’enorme fo-
rat econòmic de 
més de 5.000 mili-
ons de dòlars en què 
s’havia ficat, acaba de con-
firmar a bombo i platerets una 
nova entrega, i ja en van 23, que ar-
ribarà a les sales de tot el món a finals 
del 2012.

¿Qui serà la noia Bond?

Després que els executius de Spyglass 
Entretainment agafessin les regnes 
de MGM el desembre passat, la no-
va productora i els propietaris de la 
franquícia, Michael Wilson i Barba-
ra Broccoli, van confirmar dimarts 
a la nit que el rodatge del film (amb 
una trama que continuarà on s’aca-
bava Quantum of Solace) començarà a 
finals d’aquest any i que la seva estre-
na serà previsiblement el 6 novem-
bre de l’any que ve.
 Seguint els passos d’altres actors 
que ja van encarnar l’agent, com Ro-
ger Moore, Timothy Dalton o Pierce 
Brosnan, Daniel Craig veurà final-

33 Llicència per 
matar 8 Daniel 
Craig, com a Bond, a 
‘Quantum of Solace’.

E l 1955 el cubà Rosendo 
Ruiz Quevedo va compon-
dre Los marcianos, extra-

ordinari himne a l’alteritat. Els 
visitants de l’espai exterior no 
eren rancorosos éssers verds si-
nó amants de la gresca disposats 
a ballar el ricatxà, que és «com a 
Mart s’anomena el txa-txa-txa».
 La gran paràbola sobre el pla-
neta vermell havia arribat el 
1950 amb la publicació de Les crò-
niques marcianes, de Ray Bradbury. 
Hi ha misteris que només s’adver-
teixen gràcies a la distància i la 
nostàlgia. Bradbury va desplegar 
una poètica de l’exili per reinven-
tar sensacions quotidianes: sortir 
a l’estratosfera representava una 
secreta exploració interior.
 La temptació de colonitzar 
Mart no ha abandonat l’espècie. 
Anar-hi costaria uns quants mi-
lers de milions de dòlars. El més 
costós és el retorn. Per això, el 
2010 Buzz Aldrin, segon home a 
trepitjar la Lluna, va fer una crida 
a finançar una expedició sense re-
torn al planeta vermell. 

 En un sondeig recent del Jour-
nal of Cosmology, 400 persones es 
van declarar disposades a aban-
donar la vida a la Terra. Els que 
desitgen mudar-se a una altra at-
mosfera són molt variats: una in-
fermera de 45 anys, un pastor pro-
testant, un pare de tres fills, un 
estudiant d’universitat, un pro-
gramador d’ordinadors de 69 
anys. El mostreig, representatiu 
de la diversitat humana, fa pensar 
que Mart deu tenir comunitats de 
veïns semblants a les nostres.
 ¿Què porta algú a abandonar 
la seva família a la recerca de cre-
puscles rogencs? Peter Greaves 
va oferir tres raons, una per ca-
da fill que pensa deixar enrere: 
la sorpresa, la soledat i la por. 
No sembla un destí promete-
dor, però sens dubte és un des-
tí diferent. A Les cròniques marci-
anes Bradbury escriu: «Sempre hi 
ha hagut una minoria espanta-
da d’alguna cosa, i una gran ma-
joria espantada de la foscor, el fu-
tur, el present i el passat, espan-
tada de si mateixa i de les ombres 
de si mateixa».
 Els temors de la Terra són molts 
i molt precisos. Mart ofereix una 
por desconeguda. Encara que la 
majoria prefereix problemes com-
prensibles, 400 lectors del Journal 
of Cosmology somien espantar-se 
d’una altra manera. 
 L’avantatge de no anar a Mart 
és que podem imaginar-nos que 
allà es balla ricatxà. La Terra és un 
gran planeta per ser il·lús. H

A Mart, 
sense retorn
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Hi ha persones que 
prefereixen una por 
desconeguda als 
temors coneguts
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