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L a història. Jerusalem, anys 25 
al 33 després de Crist. El prín-
cep jueu Ben-Hur i família són 

acusats d’haver atemptat contra 
Ponç Pilat, ell és condemnat a ga-
leres i elles crucificades, però Ju-
dà torna per venjar-se del malvat 
Messala.
La pel·lícula. Ben-Hur, la novel·la 
de Lewis Wallace, va editar-se el 
1880. A dia d’avui, se n’han fet cinc 
adaptacions fílmiques. La més po-
pular, la del 1959 
de William Wyler, 
que cada Setma-
na Santa ens en-
dossen a la te-
le. La nova versió 
ofereix diferèn-
cies notables en 
el guió, la inter-
pretació, la pro-
ducció i la direc-
ció. I  s’imposa 
la pregunta: ca-
lia? Si el que pre-
tén aquest Ben-
Hur ianqui  ro -
dat a Itàlia i dirigit 
pel rus Timur Be-
k m a m b e t o v 
(1961) és reflectir 
els conflictes ac-
tuals a l’Orient Mitjà, ni amb pinces. 
Cert que l’aparició dels naciona-
listes jueus, els zelotes, afegeix un 
toc polític que Wyler obviava. Pel 
que fa als gustos actuals del públic 
que compra amb l’entrada un tall 
de realisme a sang i fetge, les aven-
tures d’un Ben-Hur tirant a metro-
sexual igual omplen el pap. Sem-
pre s’ha dit entre els cinèfils de pro, 
que Ben-Hur es justifica per dues 
seqüències: la batalla naval, i la cur-

sa de quadrigues. Suposo que la Pa-
ramount i la Metro Goldwyn Ma-
yer deurien valorar que els efectes 
digitals aportarien al·licients es-
pectaculars com per rebentar ta-
quilles. Però, i aquí entra en joc la 
paradoxa, allò que el film guanya 
en realisme, ho perd en colossa-
lisme. També que les dosis d’adre-
nalina no dissimulen la pèrdua de 
testosterona. Vaja, en la compara-
ció amb els cepats Charlton Heston 

i Stephen Boyd, la 
hipster parella dels 
Jack Huston i To-
bby Kebbell, Ben-
Hur i Messala se-
gle XXI, no tenen 
ni mig mastegot. 
Més que coman-
dar quadrigues 
esvalotades, pilo-
ten uns Fórmula 
1 desbravats. No 
obstant, el con-
junt funciona bé. 
Però encara estic 
buscant el general 
romà Quinto Arrio. 
Xapó les rastes del 
mercenari Morgan 
Freeman. 
El tema. L’odi ser-

veix per sobreviure, però no tant 
com per a viure.
La imatge. El morro del cavall que 
desvetlla Judà Ben-Hur i ell acaro-
nant-lo.
La frase. “Mi dinero contra vuestro 
orgullo”, que provoca l’africà a Ponç 
Pilat. Tard o d’hora, d’això anirà el 
secessionisme laietà. Al temps.
La recomanació. Nostàlgics de 
ben-hurs i mitòmans sense escrú-
pols.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Una de romans a Jerusalem

‘Ben-Hur’
Director: Timur 
Bekmambetov. 
Intèrprets: Jack 
Huston, Toby
Kebbell, Sofia 
Black-D’Elia, 

Morgan 
Freeman. EUA, 
2016. 120’. JCA 

Alpicat, Majestic 
Tàrrega, Era 
Audiovisau 

Vielha.
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El Museu Can Framis de la Funda-
ció Vila Casas, a Barcelona, exhi-
beix des d’ahir i durant tres dies 
els 90 originals que van inspirar 
el llibre de Perico Pastor (La Seu 
d’Urgell, 1953) El Poblenou torna 
a ser nou. Quadern de Viatge. 

Les il·lustracions constitueixen 
una guia personal de l’artista pel 
barri on va instal·lar el seu taller 
fa més de 15 anys. Amb el seu 
estil viu i colorista, Pastor dibui-
xa una crònica de la transforma-
ció que ha viscut el Poblenou, on 
es desprèn la seva relació amb 

el lloc i una determinada mirada 
sobre aquests canvis. “Això esta-
va deixat de la mà de Déu, i poc a 
poc ha esdevingut el barri més in 

de Barcelona, amb vistes a ser un 
dels llocs que ensenyaran com es 
pot fer la resurrecció d’un barri”, 
va constatar el pintor.

Perico Pastor 
mostra la crònica 
il·lustrada del 
seu Poblenou

Lleida homenatja la 
Companyia Elèctrica 
Dharma amb una festa 
amb poesia i art en viu
L’acte, d’entrada lliure, comptarà amb 
la presència d’integrants de la banda
Lleida celebrarà el pròxim 
dijous el seu homenatge 
a la Companyia Elèctrica 
Dharma amb una doble 
festa a l’IEI i al Cafè del 
Teatre, on hi haurà música, 
poesia i art en viu. 

Lleida
REDACCIÓ
Les notes festives de la Compa-
nyia Elèctrica Dharma formen 
part de la vida de molts ciuta-
dans de Lleida, que han crescut 
amb les cançons d’aquest grup 
del barri barceloní de Sants com 
a banda sonora. El pròxim dijous 
dia 15, la República dels Llibres 
ha organitzat un homenatge a 
aquesta formació. En aquesta 
ocasió, els seus integrants no es 
pujaran sobre l’escenari, sinó 
que s’asseuran per escoltar agraï-
ments en forma de poesia, pintu-
ra i música. 

La celebració s’iniciarà a partir 
de les 19.30 hores a l’Aula Mag-
na de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) amb la presentació del lli-
bre de poesia il·lustrada Arma 

d’amor, del poeta Albert Ubach. 
A l’acte participaran diferents 
personalitats del món de la cul-
tura de la ciutat, com Xavier Ba-
ró, Roser Xandri i Jordi Prenafe-
ta. L’artista plàstic Josep Pascual 
s’encarregarà de pintar un qua-
dre en viu.

L’homenatge tindrà la seva 
segona part al Cafè del Teatre, a 

les 22.00 hores, amb una festa 
on es recitaran poemes de Josep 
Fortuny. Amat Baró, Josep Maria 
Rovira i J.Prenafeta posaran en la 
seva boca els versos i després Piti 
Segura i els músics de la St. Eligius 
Band interpretaran versions de la 
reconeguda banda. 

L’acte és de entrada lliure limi-
tada a la capacitat de la sala.

FOTO: CED / La formació ha celebrat recentment els seus 40 anys

FOTO: ACN / L’artista instal·là el seu taller fa més de 15 anys al Poblenou

Presentació de ‘Piulades al vent’
L’Acadèmia Mariana de Lleida va acollir ahir per la tarda la 
presentació del llibre Piulades al vent-Tuits al viento, de Cinto 
Busquets. L’autor apropà el llibre al públic. /FOTO: Núria García
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