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Julie Taymor ha demostrat al 

llarg de la seva curta però inten-

sa trajectòria que és una directo-

ra difícil de classificar. Els seus 

acostaments a l'obra de Shake-

speare (Titus) i a la figura de la 

pintora Frida Kahlo (Frida) es 

poden qualificar, si més no, d'au-

daços. Ara s'ha decidit a abordar 

un dels majors icones culturals 

de segle XX, els Beatles, i ho fa, 

com no podia ser d'una altra ma-

nera, a través d'un musical. La 

proposta de Taymor torna a ser 

molt valenta en el tractament de 

la imatge, no tant pel que fa a la 

història, molt més convencional, 
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encara que no per això deixa de 

funcionar. 

Jude (Jim Sturgess), un jove 

anglès que treballa en els molls 

de Liverpool, es llança a viatjar 

als Estats Units amb els pocs  

diners que té per trobar el pare 

que mai va arribar a conèixer. 

Lucy (Evan Rachel     Wood) 

és la clàssica somiadora adoles-

cent nord-americana, que es to-

pa de cara amb la realitat el dia 

en què el seu nuvi de l'escola 

mort a la guerra del Vietnam. 

Tots dos es coneixeran a través 

del germà d'ella, Max (Joe An-
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Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes: la dels socis, 
la de les persones que anteriorment 
havien adquirit un pack5 o 10 i la dels 
no socis. Organitzarem de manera orde-
nada l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància de 
seguretat necessària amb la resta d’es-
pectadors. Es facilitarà l’ús de gel hidro-
alcohòlic a a l’entrada i sortida de la 
sala. L’us de mascareta durant el visio-

nat de la pel•lícula és obligatori. 

Musical romàntic ambientat als 

anys 60 del segle XX, en l’època 

de les grans protestes contra la 

guerra del Vietnam, l’exploració 

mental i el rock’n roll. La història 

gira l’entorn de les universitats 

de Massachussetts, Pricenton i 

Ohio, passant per Liverpool fins al 

Greenwich Village de New York, 

les revoltes de Detroit i el camps 

de la mort, al Vietnam. 
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derson), i viuran una apassio-

nada i intermitent història d'a-

mor en el turbulent clima polític 

i cultural de la Nova York dels 

anys 60, sempre al so de la músi-

ca de el grup que van liderar 

John Lennon i Paul             

McCartney. 

I és precisament en les cançons 

dels Beatles (versionades convin-

centment pels actors) on recau el 

veritable protagonisme de la cin-

ta: ni més ni menys que 33 són 

utilitzades al llarg de les més de 

dues hores de metratge de la 

pel·lícula, pels drets la producto-

ra va haver de embutxacar ni 

més ni menys de 10 milions de 

dòlars, més o menys el doble del 

que costa fer una pel·lícula de 

mitjana a Espanya. 

Tant la història d'amor com el 

context temporal en què es des-

envolupa el film són tractats, pe-

rò, d'una manera bastant sim-

plista, encara que també hi ha 

algunes notes destacables. Es 

encertada, per exemple, mante-

nint equilibrada la balança a 

l'hora d'establir una crítica cap a 

la política nord-americana res-

pecte a la guerra del Vietnam, 

sense caure en la indulgència 

envers al moviment contracultu-

ral hippie de l'època. Encara que 

res d'això arriba veritablement a 

transcendir ni a aprofundir. El 

que queda al final, i ja és molt, és 

un gran entreteniment i gaudir 

de la música del The Beatles! 

FilaSiete  

3 de gener 2008  

 

La realitzadora dóna mostres de 

moure’s còmodament en el gène-

re, no en va ja tenia l'experiència 

d'haver dirigit el muntatge tea-

tral de l'espectacle de Broadway 

que prenia com a base a El rei 

Lleó. Les escenes musicals són 

d'allò més variat: moltes es com-

ponen de complexes i poderoses 

coreografies, altres deixen pas a 

un desplegament de colorit i in-

ventiva visual enlluernadors, 

sense que faltin aquelles en les 

que el que prevalgui sigui l'asce-

tisme a favor de la intensitat dra-

màtica. Cap arriba a trencar 

motlles, però el més important 

és que estan, en conjunt,  molt  

bé lligades, formant un dels    

musicals més fàcils de gaudir 

dels últims anys. 

 

 


