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L'aristocracia 'british' es passa al cinema 

a historia. Dowton Abbey, 
1927. L'avia Violet assaben
ta a la família que ha heretat 

un palauet a la Riviera Francesa, 
alhora una productora de cine
ma lIoga I'aristocratica mansió per 
rodar un film aprofitant que gran 
part de la família viatja a la Costa 
Blava francesa ... 
Les formes. Els fidels seguidors de 
la nissaga Crawley a Dowton Ab
bey estan d'enhorabona. Per allo 
d'arrodonir la ju-
gada i deixar un 

nen suant tinta per quadrar mí
mica i paraula damunt la pantalla. 
L'adaptació funciona, donat que 
I'espectldor cinefil agraeix situa
cions i personatges que se sap de 
memoria. Pel que respecta a I'au
to-parodia, el rodatge de 'El juga
dor' dins les vetustes sales de la 
mansió, permet el joc del distan
ciament davant una aristocracia 
que menysprea el nou invent del 
cinematograf considerat com un 

divertiment ple
beu. Que, a més, 

bon gust a u lis 
i ordes, els per
sonatges de dalt 
i els de baix al 
complet, s'aco
miaden per la 
porta gran. És a 
dir, per la gran 
pantalla. El tam
bé aristocrata 
actor i guionista 
Julian Fellowes 
(El Caire, Egip
te, 72 anys) s'ha 
tret del folre de 
I'esmoquing un 
"happyend" me
ta-cinematogra
fic. A la seva ma-

'Dowton 
Abbey: una 
nueva era' 

tota una lady in
tervingui en el ro
datge, afegeix un 
cert toc d'ironia 
sarcastica a I'im
parable pas del 
temps i deis in
evitables canvis 
socials. Tot alter
nant les escenes 
del cinema dins 
el cinema, aquest 
'Dowton Abbey' 
definitiu s'obre 
al fulletó melo
dramatic tipus se
gle dinou, amb un 
"Iove story" híper 
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nera, entre ho-
menatge i autoparodia, 'Dowton 
Abbey: una nueva era' (Dowton 
Abbey: A New Era) converteix el 
casalot deis estirats Crawley en 
un plató del Hollywood daurat. 
L'homenatge fí/mic és per un au
tentic classic com ara 'Cantando 
bajo la lluvia', o quan el cinema 
mut va entrar en crisi per I'arri
bada del sonor que va significar 
I'estrena de 'El cantor de jazz' alla 
pe11927, a les 'acaballes deis fe
li~os anys 20. Així, el director Si
mon Curtis (Londres, 62 anys) 
es converteix per moments en 
la versió britanica d'Stanley Do-

romantic entre la 
múrria avia Vio

let i un 'monsieur' platonic. A fe
el good! 
El fons. Tot canvia, pero encara hi 
ha classes. 
La imatge. Criats i criades disfres
sats d'aristocrates per a I'escena 
del sopar en el rodatge de la pe
Hícula. 
La frase. "Los tiempos cambian 
y debemos cambiar con ellos", 
deixa anar la donzella. Potser. ¿Cal 
que tot canvir per a que tot se
gueixi igual? 
La recomanació. Indispensable 
per als downtonians de pedra pi
cada i curiosos tastaolletes. 


