




Si un dia veus un conill 
blanc ficant-se al seu cau,  

vigila que no et passi com a ella... 
a l’Alícia.
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Gènere: Fantasía/Aventura
Protagonitzada per: Johnny Depp, Anne Hathaway, 
Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Matt Lucas, 
Marton Csokas, Tim Pigott-Smith, Lindsay Duncan, 
Geraldine James, Leo Bill, Jemma Powell, Mairi Ella 
Challen i Mia Wasikowska com Alice
Veus: Stephen Fry, Alan Rickman, Michael Sheen, 
Timothy Spall, Christopher Lee, Paul Whitehouse, 
Barbara Windsor
Director: Tim Burton
Productors: Richard D. Zanuck, Joe Roth, Suzanne 
Todd, Jennifer Todd
Co-productors: Katterli Frauenfelder, Tom Peitzman
Guió: Linda Woolverton, basat en els llibres “Alicia 
en el país de las Maravillas” i “A través del espejo” 
de Lewis Carroll

Una Alicia de 19 anys, que torna al món màgic 
on es va endinsar sent una nena per a reunir-se 

amb les seves antics amics: el Conill Blanc, Twee-
dledee i Tweedledum, l’Eruga, el gat de Cheshire, 
i per descomptat, el Barreter Boig. 

Alicia s’embarca en un viatge fantàstic per tro-
bar la veritable destçi i posar fi al regnat de 

Terror de la Reina Vermella. 

El guió és de Linda Woolverton. “Alicia en el País 
de les Meravelles” combina la bellesa dels lli-

bres de Lewis Carroll “Alicia en el país de les Me-
ravelles” (1865) i “A través del mirall” (1871) amb 
increïbles efectes especials i els personatges més 
carismàtics de la història de la literatura. Tot això 
ho podrem veure en 3D a partir del 16 d’abril.
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ALICIA (Mia Wasikowska) és una jove de 19 
anys amb tota la vida per davant. Però és 

també una dona independent que se sent atra-
pada en l’encotillat Londres de l’era victoriana. 
Alicia Kingsleigh no sap com trobar l’equilibri 
entre els seus somnis i les expectatives dels 
altres. Després de la mort del seu benvolgut 
pare, assisteix a una festa amb la seva mare 
i la seva germana. Ella no sap que es tracta 
de la seva festa de compromís i tot just quan 
l’arrogant i avorrit Hamish Ascot li demana en 
matrimoni, Alicia veu un Conill Blanc que duu 
una armilla i un rellotge corrents pels jardins. 

L’Alícia mira d’atrapar-lo però cau per la llo-
driguera que duu al Submón. Un lloc que ja 

va visitar quan era petita (i anomenat el País 
de les Meravelles), encara que no recorda res 
ni del país ni dels seus habitants. 

Alicia es reuneix amb els seus amics de la in-
fància, entre els quals estan l’Eruga, el Gat 

de Cheshire, el Senyor Morsa i el Fuster i, per 
descomptat el Barreter Boig—i marxa a la re-
cerca del seu veritable destí. 

“Al principi, Alicia se sent molt rara i no està 
a gust amb ella mateixa”, diu Wasikowska. 

I afegeix: “Així que la seva aventura en el Sub-
món li permet conèixer-se a si mateixa i des-
cobrir que té la força necessària per a decidir 
el que vol de debò en la vida”.
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EL BARRETER BOIG (Johnny Depp) és tot 
cor. Els seus canvis d’humor es reflecteixen 

amb enorme vivesa en els colors de la seva 
cara i també en el seu vestuari. 

Ha esperat ansiosament el retorn d’Alicia i 
és el seu únic amic de debò, el que creu 

en ella quan no ho fa ningú. No té por a res, 
i recorre enormes distàncies per a protegir-la 
corrent tot tipus de perills. 

El Barreter que se sentia orgullós de confec-
cionar els barrets de la Reina Blanca, està 

enverinat amb mercuri -un efecte secundari 
de la fabricació de barrets-  i no troba gens bé. 

“El Barreter sempre em va semblar un perso-
natge tràgic”, diu Depp. “En molts aspectes 

és una víctima. És cert que pateix els efectes 
del mercuri però en aquesta versió hi ha un 
element tràgic del seu passat que pesa molt 
en el personatge”.
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IRACEBETH, LA REINA VERMELLA (Helena 
Bonham Carter) és la tiránica monarca del 

Submón. Amb el seu enorme cap, el seu caràc-
ter explosiu i el seu irrefrenable tendència a 
ordenar què li tallin el cap a la gent, governa 
als seus súbdits fent servir la por com a arma. 

“Té problemes psicològics”, diu Bonham Car-
ter. “Perd els nervis amb qualsevol cosa, 

per nímia que sigui. Les seves rebequeries són 
pròpies d’una nena de dos anys”. 
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MIRANA, LA REINA BLANCA (Anne Ha-
thaway) és la germana petita de la Rei-

na Vermella, i malgrat que sembla tot dolçor i 
alegria, sota la superfície la seva personalitat 
amaga certs trets foscs. 

“Té els mateixos gens que la Reina Vermella”, 
diu Hathaway. “Li atreu molt el costat fosc, 

però li espanta tant arribar massa lluny que 
s’esforça moltíssim per ser alegre i simpàtica. 
Però viu en aquest lloc on té por de perdre el 
control”. Quan Alicia torna al Submón, la Rei-
na Blanca la prèn sota la seva protecció,  però 
els seus motius no són totalment altruistas.
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ABSOLEM, L’ERUGA (veu de Alan Rickman) és el guardià absolut 
i saberut de l’Oráculum, un document antic que recull tots els 

grans esdeveniments passats, presents i futurs de la història del 
Submón. El Conill Blanc i Morsa i Fuster duen a Alicia a conèixer a 
Absolem, perquè ell esbrini si es tracta de la veritable Alicia, la que 
va visitar el Submón quan era una nena, l’Alicia que està destinada 
a ajudar-los. Troben a la gran eruga blava damunt d’un bolet en 
un bosc de bolets sumit en una espessa neblina. Absolem posa a 
prova a Alicia perquè esbrini qui és realment, i l’obliga a enfrontar-
se a una difícil pregunta: “Qui ets?”

TMCTWISP, EL CONILL BLANC (veu de Michael Sheen) sempre 
arriba tard, sempre està corrent i sempre està apurat. Li han 

encarregat que trobi a Alicia i que la porti al Submón perquè pugui 
complir amb la seva destí. Per això es presenta en el berenar en el 
jardí, per a atreure-la a la llodriguera. “És un personatge entran-
yable”, diu Sheen, “però també és molt quisquillós i bastant sever 
amb Alicia. Sempre està alerta, és molt nerviós, com si li faltés 
sempre temps. El temps és molt important per a ell, però acudeix 
rabent i veloç quan se’l crida”.

tMctWiSP, el conill blAnc

AbSoleM, l’orugA



LA LLEBRE DE MARÇ (veu de Paul Whitehouse) és l’amfitrió dels 
berenars del Barreter en la seva Casa de la Llebre. És un per-

sonatge paranoic, nerviós i bastant xiflat que no para de moure 
les seves potes i les seves orelles. A més és famós per llançar per 
l’aire teteres i altres objectes. Li encanta cuinar i és un dels pocs 
habitants del País del Submon que escapa de les urpes de la Reina 
Vermella.

CHESSUR, EL GAT DE CHESHIRE (veu de Stephen Fry) és un gat 
tigrat que té l’habilitat d’aparèixer i desaparèixer. No s’immuta 

amb res i el seu seductor somriure amaga la seva covardia. És ell el 
cap de gat incorpori que se li apareix a Alicia en el Bosc Turgal des-
prés que l’ataqui una malvada criatura anomenada Magnapresa. 
S’ofereix a guarir-li els profunds talls que té en el braç llepant-li. 
Alicia no el deixa, però deixa que la dugui a prendre el te al Be-
renar del Barreter on aquest li retreu que els va abandonar el dia 
que la Reina Vermella es va apoderar del Submón. 

Utilitzant els seus talents i el cobejat barret de copa alta del Ba-
rreter, el Gat de Cheshire acaba trobant la forma de redimir-se.

lA llebre de MArç

cHeSSur, el gAt de cHeSHire



TWEEDLEDEE i TWEEDLEDUM (Matt Lucas) són dos bessons re-
fetots que estan sempre discutint entre ells i que utilitzen un 

llenguatge molt particular que gairebé ningú més entén. Quan Ali-
cia arriba al Submón, es fixa en els bessons perquè la guiïn. Inno-
cents i infantils, adorables i encantadors, són bons nois però no 
són de gran ajuda per culpa de la seva forma de parlar, estranya 
i misteriosa. “Els imagino com els típics nens entremaliats victo-
rians, amb les mans sempre ficades en el pot de la mel”, diu Lucas, 
el còmic i actor britànic que interpreta a tots dos. “Així que els he 
fet bastant infantils, el que no em costa massa perquè jo mateix 
sóc un nen gran”.

ILOSOVIC STAYNE, LA JOTA DE CORS (Crispin Glover) és el cap de 
l’Exèrcit de la Reina Vermella. Amb els seus 2,28 metres d’altura, 

una cara plena de cicatrius i un pegat en forma de cor que co-
breix el seu ull esquerre, Stayne és un personatge arrogant i astut 
que compleix sense queixar-se les ordres de la Reina Vermella. És 
l’únic que aconsegueix calmar-la i apaivagar els seus dràstics can-
vis d’humor. “Sóc la mà dreta de la Reina Vermella”, diu Glover. 
“La Reina Vermella és molt temperamental i de seguida perd els 
nervis amb la gent. Així que el meu personatge ha de ser molt di-
plomàtic”. El seu costat més fosc surt a la llum en les ombres dels 
corredors del castell.

tWeedledee i tWeedleduM

iloSovic StAYne, lA JotA de corS



BAYARD EL GOS CONILLER (veu de Timothy Spall) és un còmpli-
ce poc convençut de les forces de la Reina Vermella, temorós 

que li facin mal a la seva dona i els seus cadells empresonats si no 
accedeix a les peticions d’Stayne. Secretament, és lleial a la resis-
tència del Submón, i es converteix tant en l’aliat d’Alícia com en un 
mitjà de transport molt útil.

MALLYMKUN, EL LIRÓ (veu de Barbara Windsor) és un rato-
lí fanfarró del Submón que vesteix pantalons de muntar. Es 

nega a creure que el Conill Blau ha trobat a la veritable Alícia, la 
que pot ajudar que el Submón recuperi la seva antiga esplendor. 
Així que no dubta a punxar a la pobra Alícia en el turmell amb 
una agulla de barret perquè insisteix a dir que està somiant. Però 
l’obstinat ratolí apareix com per art de màgia quan una criatura 
amb urpes amenaça a Alícia. La seva lleialtat cap al Barreter és ex-
traordinària i s’enfronta a la perspectiva de mort per a romandre 
al seu costat. 

bAYArd

MAllYMKun, el lirÓ
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Curiositats d’un rodatge màgic

- El maquillatge d’en Barreter varia en funció del seu estat d’ànim.
- Mia Wasikowska, que interpreta a Alicia, fa 1,62 m. d’alçada en la 
vida real, però en el film ha de passar de 15 cm a 60 cm, i de 2,60 
m. a 6 m. Moltes vegades els efectes utilitzats van ser del tot “arte-
sanals”. Mia va haver de rodar algunes escenes d’alt d’una caixa per 
semblar més alta. 
- Per interpretar a Tweedledee i Tweedledum, els bessons grasso-
nets que sempre estan discutint, es va contractar a Matt Lucas. Du-
rant el rodatge, l’actor Ethan Cohen va interpretar a un o altre bessó 
, però mai apareix en pantalla.
- Crispin Glover interpreta a Stayne, la Jota de Cors, però a la panta-
lla només veurem el seu cap. El cos, que fa 2,28m., està generat per 
ordinador.
- Tant el cap d’Helena Bonham Carter, com els ulls de Johnny Depp 
han estat engrandits digitalment.
- Els animadors del Conill Blanc van passar tot un dia en un refugi 
d’animals per observar el comportament dels conills i rodant tots 
els seus moviments.
- La pel·lícula es va rodar en 2D i posteriorment es va passar a 3D, 
i és que Burton va quedar encantat del resultat de la conversió de 
“Pesadilla antes de Navidad”.
- 2.500 plans del film són d’efectes especials, però en cap moment 
s’ha fet servir la tecnologia ‘motion capture’ (captura de moviment).
- Els únics platós utilitzats van ser les tres versions de La Sala Circu-
lar (on acaba Alicia al caure en el cau del conill) i la masmorra de la 
Reina de Cors. La resta van ser creats digitalment.
- L’èxit d’Avatar, i la conseqüent falta de sales 3D lliures, han retardat 
en un mes i mig l’estrena en Espanya de la pel·lícula.
- En el seu primer cap de setmana d’estrena en els EE.UU., el film va 
recaptar 116,3 milions de dòlars, superant els 77 milions d’”Avatar”. 
Tot un rècord.
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Primer es filma a Matt Lucas (a 
l’esquerra) –que dóna vida a 

Tweedledee i Tweedledum, so-
bre una pantalla verda vestint el 
vestit dels bessons, juntament 
amb el seu doble (a la dreta).

Es combina la composició del jardí 
del Submon amb l’animació dels per-

sonatges per als Bessons, el Conill 
Blanc i el Dodo, amb la filmació dels 
moviments facials de Lucas surant 
per sobre dels Bessons per a servir 
de referència a la punta d’animació.

Es fan les plomes i el pèl dels per-
sonatges d’animals -juntament 

amb el moviment i les vibra-
cions de la cara i de la panxa.

Aquí està la composició definitiva de 
tots els elements: animació, com-

posició, superfície, il·luminació, fons 
mat. Els moviments facials de Lu-

cas amb el color corregit s’integren 
i s’insereixen en els caps gene-

rats per ordinador dels Bessons.

Lucas i el seu doble intercanvien 
posicions i es filma l’escena, captu-

rant a Lucas en el paper oposat. 

Es passa a composició i anima-
ció un plànol de referència que 

incorpori ambdós moviments fa-
cials de Lucas (que després aniran 
al plànol final) i es creen els movi-
ments del cos (que incorporen els 
de Lucas en l’actuació del plató).

1

4 5 6

2 3
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Com veure en tres dimensions
El cinema 3D ha arribat a les sales de cinema i està trencant xifres 
de taquilla. Després de l’èxit d’”Avatar” la bogeria ha esclatat i 
sembla que a partir d’ara només hi ha una solució: cinema 3D o 
morir.

La visió estereoscòpica, nom que rep la visió binocular d’un ob-
jecte mitjançant dos ulls, produeix la sensació de les tres dimen-
sions quan el cervell processa dues imatges 2D “capturades” des 
de punts lleugerament diferents. Perquè un ésser viu pugui gau-
dir de visió tridimensional, és indispensable que disposi de dos 
ulls situats en el front del seu crani. El cinema 3D intenta que 
l’espectador percebi la pel·lícula de la mateixa forma que percep 
el món real. La principal limitació amb la qual es topen els engin-
yers és la que les pantalles tenen 2 dimensions. La solució: una 
enginyosa combinació de tecnologia i biologia fan possible gau-
dir d’espectacles en tres dimensions.

La il·lusió de profunditat en una fotografia o pel·lícula, s’obté mos-
trant una imatge lleugerament diferent a cada ull, tal com passa 
en el món real. És el cervell qui s’encarrega del treball de cons-
truir la imatge 3D. En 1838 , Sir Charles Wheatstone va inventar 
l’estereoscopi, un aparell molt simple que permetia a l’usuari ob-
servar unes targetes especials, que tenien dues imatges lleuge-
rament desplaçades i que eren percebudes com una sola imatge 
estereoscòpica. Malgrat ser un invent enginyós no és pot utilitzar 
pel cinema 3D: només un observador, col·locat a en una posició 
molt específica respecte de la targeta, pot gaudir de l’efecte 3D. 
En una sala de cinema, això no és possible però els enginyers van 
trobar altres formes d’enviar a cada ull de l’espectador una imat-
ge diferent. L’única condició: el públic ha d’utilitzar unes ulleres 
especials.

Cinema 3D
Les primeres pel·lícules en tres dimensions feien ús d’una tècnica basa-
da en el color. L’espectador utilitzava unes ulleres especials que cobria 
un ull amb una cel·lofana semitransparent de color vermell i l’altre amb 
un de color blau. La pel·lícula consistia en dues imatges superposades, 
amb les porcions que han de ser vistes per un o altre ull del color oposat 
al de la cel·lofana. El resultat és que cada ull només veu la imatge que li 
correspon. Un sistema simple i amb una bona “sensació 3D”. 

En l’actualitat, gràcies a la microelectrònica, s’han reemplaçats les ulleres 
de cel·lofana per unes altres que tenen un filtre LCD, que se sincronitza 
amb el sistema de projecció per a tapar un o altre ull segons correspon-
gui. Concretament, es projecten dues pel·lícules alhora, una per a cada 
ull, amb frames intercalats. Quan en la pantalla es projecta la imatge 
corresponent a l’ull dret, les ulleres enfosqueixen el cristall enfront de 
l’ull esquerre, i viceversa. Si la freqüència de projecció és suficientment 
elevada, el mecanisme ull-cervell no detecta parpellejos de cap classe i 
la sensació 3D és molt convincent. Aquest sistema també s’està utilitzant 
en les llars, ja que funciona perfectament amb tots els televisors basats 
en CRT i varis dels projectors més comuns. No obstant això, les pantalles 
planes de plasma no disposen d’una freqüència de refresc prou elevada 
perquè les ulleres LCD treballin de forma correcta. El seu cost és bastant 
accessible i es poden aconseguir alguns models a partir dels 60 euros.



Filmant en 3D 
Les ulleres funcionen si tens a davant pel·lícules que hagin estat fil-
mades amb el format adequat. Per filmar una pel·lícula en 3D ens 
calen almenys dos càmeres de vídeo que capturin les escenes alho-
ra. Una recollirà les imatges que es projectaran per a l’ull esquerre, 
i l’altra farà el propi amb les del dret.  Les dues càmeres se situen 
una al costat de l’altra, horitzontalment, copiant la disposició dels 
ulls en un rostre humà. En lloc d’això, una de les càmeres es tro-
ba apuntant cap a l’objectiu, en forma normal, mentre que l’altra 
apunta cap al pis, a 90 graus respecte de la primera. En el punt que 
la línia imaginària que travessa a cada càmera es creua, hi ha un 
mirall semitransparent col·locat en un angle d’aproximadament 45 
graus, que actua com un divisor del feix i ajudar a crear l’efecte 3D.
Mentre que la càmera vertical roman estacionaria, l’altra es llisca 
horitzontalment d’esquerra a dreta. D’aquesta manera, la intensi-
tat de l’efecte 3D varia en funció de posició relativa entre ambdues 
càmeres i l’escena a registrar. Una vegada que les càmeres han fet 
el seu treball, un equip especial s’encarrega de portar a terme la 
resta de la màgia.

3D o res
El cinema en 3D és rentable. El fet que no es pugui piratejar (enca-
ra) i que el preu de les entrades sigui molt superior a un passi de 
cinema normal, ha fet que tothom vulgui pujar al carro del cinema 
de les ulleres. Els estudis han comença a anunciar les seves pro-
peres estrenes en 3d, encara que moltes d’aquestes no són films 
gravats en format 3D, sinó films en 2D que s’han reconvertit pos-
teriorment al 3D. Aquest és el cas d’”Alicia en el pais de las mara-
villas”

El pas del 2D a 3D es fa gràcies a un procés informàtic. Aquest pas 
s’anomena professionalment “dimensionalització” i s’aconsegueix 
aplicant un software que actua amb un patró d’uniformitat. El films 
transformats en 3D a posteriori són una mica més foscos  del que 
serien en el format normal i si contenen moviments de càmera 
bruscos  tràvelling el resultat acaba sent més marejant del que un 
voldria (i si voleu un exemple aneu a veure “Furia de titanes”).
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Nascut a Califòrnia un 25 d’agost de 1958, la vida 
de Tim Burton es caracteritza per haver mantingut 

la coherència entre el ser i l’expressar. El petit Burton 
simula assassinats per espantar els veïns que el ca-
taloguen d’inadaptat social, mentre que de gran –ja 
considerat un mestre- és capaç de captivar un públic 
fidel i desitjós de treure el nas pels seus mons imagi-
naris. Una temàtica gòtica, obscura que es recolza en 
la fantasia, que sorgeix d’una manera ben particular 
d’entendre la realitat en què li ha tocat viure. 

Treballador incomprès de la factoria Disney, Burton 
no renuncia a les seves aspiracions i segueix donant 

forma als seus primers curtmetratges d’èxit, fins fer el 
salt al llargmetratge amb “La gran aventura de Pee-
Wee”, on es comença a reconèixer el seu particular 
talent amb el que seguirà portant la batuta a “Bettle-
juice”, “Batman”, “Eduardo Manostijeras”, “Big Fish” 
o “Sweeney Todd” –per citar tan sols algunes de les 
seves obres ja considerades de culte-.  

Diu Helena Bonham Carter –la seva parella senti-
mental- que creu que Burton pateix el Síndrome 

d’Asperger, una mena d’autisme poc comú que és res-
ponsable de la creativitat que desprèn en el seu estil 
o direcció. Sigui el que sigui, coincidim en què això, en 
el cas de Burton, no és un defecte, sinó una virtut que 
fa les delícies dels espectadors i de la que segurament 
continuarem gaudint amb la seva nova proposta “Alice 
in Wonderland”.

BURTON, AQUELL TALENT D’ESTIL PARTICULAR



HELENA BONHAM CARTER 

Aquí on la veieu aquest actriu britànica d’alçada discreta (1.64m), procedeix d’una família d’alt ni-
vell: néta del primer ministre britànic H. H. Asquith, neboda del director Anthony Asquith, un avi 

matern diplomàtic espanyol,  pare banquer i mare psicoterapeuta.

Va fer el seu debut cinematogràfic en la pel·lícula de K. M. Peyton, “A Pattern of Roses” al 1983, 
aconseguint el seu primer paper protagonista a “Lady Jane” tres anys mes tard. La fama li va 

venir en interpretar com el de Lucy Honeychurch en “Una habitación con vistas”, Marla Singer 
en “El club de la lucha”, Bellatrix Lestrange en la sèrie de pel·lícules de Harry Potter, Kate Croy 
en “Las alas de la paloma” -per la qual va ser nominada a l’Óscar-, Mrs. Lovett a Sweeney Todd 
-per la qual va ser nominada al Globus d’Or. Ara ordena tallar caps com a la malèvola reina roja.

Bonham Carter no només és la musa cinematogràfica de Burton. Ella i el despentinat direc-
tor comparteixen, des de fa nou anys, a més de projectes cinematogràfics, també família. 

Una parella curiosa que viuen junts però separats. La casa que tenen al nord de Londres és en 
realitat tres cases connectades on Bonham Carter, Burton i els seus fills tenen els seus propis 
espais.  Això és el que va explicar precisament l’actriu durant a la presentació de Alicia en el 
país de las maravillas. I no us penseu que té certa lògica. Segons sembla el director d’Alicia 
ha traslladat l’estètica més gòtica dels seus films a la parcel·la que li pertoca  i on proliferen 
les calaveres i les llums de neó. A part de què segons les seves paraules “ell ronca i jo ne-
cessito tranquil·litat“. Normals no serien però segurament estan fets l’un per l’altre.



Va néixer a Kentucky al 1963, en el sí d’una família amb ascendència Cherokee, francesa, 
irlandesa i alemanya, per portar una infància marcada pels continus canvis de casa. Poli-

facètic, sexy, misteriós, divertit, experimentador, creatiu, adorat per la càmera però apartat 
de la voràgine de la fama, apassionat de la música, amb les seves mil cares Depp ha anat fent 
camí fins a convertir-se en un dels actors més interessants del setè art. Es va deixar atrapar per 
Freddy Krueger en el seu debut a la gran pantalla, va treure el cap al Vietnam de Platoon de la 
mà d’Oliver Stone, va trencar cors entre cançons i llàgrimes a Cry Baby, va enamorar una gene-
ració d’adolescents amb el seu oficial Hanson de Nuevos Policias, va conèixer el director dels 
seus somnis per regalar-nos un personatge inoblidable a Eduardo Manostijeras, es va deixar 
portar per les oníriques terres del Sueño de Arizona, va saltar del drama de Gilbert Grape a la 
comèdia romàntica estrambòtica de Benny y Joon, encarnà al pitjor director de la història del 
cine a Ed Wood, per repetir en blanc i negre de la mà de Jarmush a Dead Man, s’apuntà al thri-
ller A la Hora señalada, tractà de tú a tú a Al Pacino a Donnie Brasco, es posà darrera la càme-
ra per rodar The Brave, perseguí a un genet sense cap a Sleepy Hollow, va tornar transformat 
de l’espai exterior a La cara del terror, enamorà a Juliette Binoche entre pastissos a Chocolat, 
s’enriquí traficant amb drogues a Blow, investigà els crims de Jack l’esbudellador Desde el in-
fierno, ens presentà el creador de Peter Pan a Descubriendo Nunca Jamás i es va treure de la 
màniga el pirata més original a la saga de Piratas del Caribe, tornà encara al costat de Burton a 
Charlie y la fábrica de Chocolate, La novia cadáver i Sweeney Todd, posà el seu gra de sorra per 
veure acabada El imaginario del Doctor Parnassus després de la mort de Heath Ledger i portà 
de corcoll la policia dels anys 30 a Enemigos Públicos. Per tots aquests regals, adorem Johnny 
Depp i esperem les facetes que encara li hem de conèixer mentre ja li hem reservat un meres-
cut lloc entre els més grans actors del nostre temps.

JOHNNY DEPP



Aquesta descendent d’irlandesos i alemanys el 
nom complet dels quals és Anne Jacqueline Ha-

thaway va néixer en el barri novaiorquès de Bro-
oklyn el 12 de novembre de 1982, però va créixer en 
l’estat de Nova Jersei. El seu primer gran èxit dintre 
del món interpretatiu li va arribar als 17 anys per la 
sèrie televisiva “Asuntos de família” (1999), encar-
nant a Meghan Green en quatre dels nou episodis 
que es van rodar. El seu do de gents i el seu ampli 
somriure van fer que els productors la convertis-
sin en una “Princesa per sorpresa” en 2001 (i, per 
segona vegada, en 2004). Després de liderar la in-
dependent “Havoc” (2005), en la qual es va des-
pullar per vegada primera i va conèixer el món de 
les drogues, Anne Hathaway va ser reclutada per 
Ang Lee per un paper secundari en “Brockeback 
Mountain” (2005). Després va haver d’enfrontar-
se a la gran Meryl Streep en “El diable vesteix de 
Prada” (2006) i finalment es va convertir en “La 
jove Jane Austen” (2007), de la mà de Julian Ja-
rrold. Vegetariana per convenciment i amiga dels 
gossos, Hathaway diu que les seves sis actrius fa-
vorites de l’actualitat són: Cati Blanchett, Sigour-
ney Weaver, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson, 
Kate Winslet i Meryl Streep. De les clàssiques, 
es queda amb Audrey Hepburn i Judy Garland. I 
una curiositat és que també sap cantar: la vam 
poder oir en la banda sonora de “La in-
creïble pero cierta historia de Caperu-
cita Roja” (2005).

ANNE HATHAWAY
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Quasi 60 anys separen l’Alicia de Burton de la versió que la Dis-
ney ens en va presentar al 1951 i que segueix essent un dels 

clàssics més estimats de la factoria. La cinta d’animació, que a 
Espanya no va arribar fins al 54, es basava en els dos llibres de 
Lewis Carroll, unes històries per les que Walt Disney sentia fas-
cinació i sobre les que ja havia fet diversos curts animats men-
tre intentava obrir-se camí en el món del cinema.

Disney hauria volgut fer una Alicia barrejant dibuixos i 
personatges reals, però els diferents projectes es van 

anar quedant pel camí i després de plantejar i replantejar 
la idea durant dècades, va ser la versió animada que co-
neixem la que va obtenir llum verda. Amb la seva Alicia, 
Disney va trencar amb la seva línea narrativa i els con-
tes de princeses que havia realitzat fins aleshores com 
la Ventafocs o Blancaneus, donant pas a la creació 
d’un món irreal, molt més colorista i plegat de perso-
natges estrambòtics que protagonitzaven situacions 
esbojarrades.

Per desgracia la interpretació del món de les 
meravelles de Disney no va captivar el públic 

familiar, ni tampoc els crítics cinematogràfics, ni 
molt menys els estudiosos de la literatura an-
glesa, totalment ofesos per les llicències que 
s’havia permès amb l’obra de Carroll. Només 
el pas del temps acabaria posant al seu lloc 
un film de xifres espectaculars per l’època: 
350.000 dibuixos, 750 artistes, 1.000 tons 
de color, 5 tones de pintura, 25 cançons 
composades i 50 instruments per una 
banda sonora que va ser nominada a 
l’Oscar.
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Adaptacions del llibre - curtes, llargues, amb dibuixos, 
sense, de butxaca,.. -, adaptacions de la pel·lícula, 

guies, contes tridimensionals i còmics. Que Burton es-
treni pel·lícula és un esdeveniment, però si a sobre es 
tracta d’una adaptació d’un clàssic tan especial com el 
d’Alicia en el país de les Meravelles, es converteix en 
tot un iman per a que publicacions de tot tipus apare-
guin intentant aconseguir un tros del golós pastís que 
Burton serveix en safata de plata.

Entre tots aquests “subproductes” volem destacar-ne 
un, un còmic, el que acaba de publicar Glénat, que 

poc té a veure amb el publicat per Disney (ple de co-
lors però sense cura pel detall, poc inspirat i prenent 
sempre com a referència el film de Burton). I és que el 
de Glénat, amb guió de David Chauvelle i dibuix i color 
de Xavier Collette, és una petita joia visual, tant pel seu 
format de grans dimensions, de tapa gruixuda i sobre-
coberta, com per sobretot el grafisme virtuós de Co-
llette, que aporta una nova dimensió a la hilarant his-
tòria d’Alicia. La pinzellada photoshopera de Collette és 
bella, multidimensional i misteriosa, però sobretot té 
molt d’art. Llàstima de la curta durada del còmic, que 
obliga a comprimir massa un guió que, més que expli-
car, evoca una història que ja forma part de la nostra 
identitat cultural.

EDITORIAL GLéNAT COL·LECCIÓ DELICATESSEN
72 PàG.
COLOR

15 EUROS.
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La banda sonora

Danny Elfman col·labora una vegada més 
amb Tim Burton i posa música a “Alice in 
Wonderland”, una composició per a gran 
orquestra i cors, tret característic de les pri-
meres obres de l’autor. Les veus femenines, 
d’aire infantil i ritme inquietant, i els instru-
ments de corda confegeixen l’ànima del 
tema central de la pel·lícula. Malaura-
dament, Elfman abusa reiteradament 
d’aquest leit motiv, que acaba per fer-
se monòton.

Vista la trajectòria i capacitat musi-
cal del compositor, sorprèn que no 
hagi aprofitat la diversitat de per-
sonatges i situacions de la història 
per jugar amb múltiples ritmes i 
melodies. S’agraeixen temes més 
pausats, com “The White Queen” 
o “Blood of the Jabberwocky”, però 
ni aquests es lliuren del tema prin-
cipal.

La banda sonora “Alice in Wonderland” 
aconsegueix recrear l’ambient surrealis-
ta i desconcertant de la novel·la de Lewis 
Carroll, engrandeix l’aire enigmàtic i fosc de 
les pel·lícules de Tim Burton, però tret del 
tema principal fa tota la impressió que pas-
sarà de puntetes per la història de la música 
de cinema.

Elfman i Burton, companys inseparables

Alfred Hitchcock amb Bernard Herrmann, François Truffaut 
amb George Delerue, Steven Spielberg amb John Williams i 
Tim Burton… amb Danny Elfman. Sens dubte, aquest darrer 
tàndem ha estat fins ara un dels més prolífics. El 1985, el 
director californià va fer el primer encàrrec a Burton, la par-
titura de “Pee-Wee’s Big Adventure”, i des d’aleshores han 

treballat plegats en una quinzena d’ocasions.

Aquests vint-i-cinc anys d’amistat i feina han deixat 
als amants de les bandes sonores partitures inobli-
dables com la de “Edward Scissorhands” o “The 
nightmare before Christmas”, en què Danny Elfman 
era, a més, la veu de Jack Skellington. Dos treballs 
d’exquisida bellesa, força i varietat rítmica que no li 
van merèixer ni tan sols la candidatura a l’Oscar. El 
Grammy que va rebre per “Batman” continua es-
perant l’estatueta daurada.

Si Tim Burton ha confiat en Danny Elfman és per-
què el músic ha sabut traslladar al pentagrama els 
múltiples universos del cineasta, a vegades inquie-

tants i tenebrosos (“Sleepy Hollow”, “Beetlejuice”), 
d’altres histriònics i esbojarrats (“Charlie and the cho-

colate factory”), però sempre amb un toc de fantasia.

Burton no és l’únic director que ha buscat el segell per-
sonal de Danny Elfman, també ho han fet Sam Raimi per a 
“Spiderman”, Ang Lee per a “Hulk”, Rob Marshall per arranjar 
el llibret original de Bob Foose a “Chicago”, Gus Van Sant per 
a “Good Will Hunting” i, actualment, Michael Gondry per a 
“The Green Hornet”, que encara s’ha d’estrenar.



Quatre ratlles sobre Danny Elfman

Daniel Robert Elfman neix a Los Angeles el 29 de maig de 1953. El 2003 es 
casa amb l’actriu Bridget Fonda amb qui té un fill, dos anys més tard.

De jove deixa les classes particulars de música i el conservatori per aprendre 
pel seu compte i assolir l’estil tan particular, inquietant, jovial i còmic que el 
defineix.

El 1980 composa la primera banda sonora per a la pel·lícula “Forbidden Zone”, 
realitzada pel seu germà. Cinc anys més tard, Tim Burton el descobreix i es 
dona a conèixer amb “Pee-Wee’s Big Adventure”.

Candidat a l’Oscar, que mai no s’ha endut, per quatre partitures: “Good Will 
Hunting” (1997), “Men in black” (1997), “Big Fish” (2003) i “Milk” (2008).

També a composat música per a sèries de televisió que han donat la volta al 
món: “The Simpsons”, “Desperate Howsewives” o “Tales from the crypt”.



Llista de cançons:
1. Alice (Avril Lavigne)
2. The Poison (The All-American Rejects)
3. The Technicolor Phase (Owl City)
4. Her Name is Alice (Shinedown)
5. Painting Flowers (All Time Low)
6. Where’s My Angel (Metro Station)
7. Strange (Tokio Hotel & Kerli)
8. Follow Me Down (3OH!3 featuring Neon Hitch)
9. Very Good Advice (Robert Smith)
10. In Transit (Mark Hoppus amb Pete Wentz)
11. Welcome to Mystery (Plain White T’s)
12. Tea Party (Kerli)
13. The Lobster Quadrille (Franz Ferdinand)
14. Always Running Out of Time (Motion City Soundtrack)
15. Fell Down a Hole (Wolfmother)
16. White Rabbit (Grace Potter and the Nocturnals)
17. Sea What We Seas (Never Shout Never)
18. Topsy Turvy (Family Force 5)
19. Extreme (Valora)
20. You Are Old, Father William (They Might Be Giants)
21. Alice’s Theme (Danny Elfman) 

L’altra banda sonora
Sota el nom d”Almost Alice” ens trobem una altra banda sonora d’aquesta “Alícia en el pais de las maravillas”. És una mena de banda sonora alter-
nativa i que s’adiu molt bé amb l’univers fosc i peculiar del director de la pel·lícula.
Aquest disc reuneix cançons de diversos artistes inspirats per la pel·lícula de Burton.  Amb Avril Lavigne i el seu single “Alice” com principal reclam, 
la compilació condensa un estil que podria definir com “emo” i que es força proper a l’estètica del propi Tim Burton. La presència de Robert Smith, 
Mark Hoppus, Tòquio Hotel o Wolfmother, entre uns altres, al costat de tot un elenc de bandes emergents, dóna com a conjunt una oferta estranya 
i no massa apta per un públic massa ampli. De fet, una mica com el cinema de Burton.
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Alícia al País de les meravelles, de Lewis Carroll

Probablement aquest sigui un dels llibres que més segones lectures ha suscitat i 
suscitarà entre filòlegs, psicòlegs i semiòlegs. De fet, hi ha versions del llibre que 

incorporen aclaridores notes al peu de pàgina, a vegades amb més nota que text.
Deixant de banda les interpretacions més o menys profundes que puguin fer-se, 
està clar que som davant d’un clàssic de la literatura que cal descobrir si no se 
n’ha tingut el plaer.
Segons el lector, l’estat d’ànim o les idees preconcebudes, el llibre es veurà 
d’una manera o d’una altra. Pot deixar fred o pot agrada molt. El millor és 
agafar-lo amb ànima de nen, sense esperar entendre’n res, sense buscar 
cap doble sentit –tot i que els jocs de paraules són constants– i dedicar-
se a imaginar el món surrealista en què es perd Alícia. Un món que 
dóna la volta a la realitat i transforma impossibles en possibles. Una 
autèntica bogeria que devia trasbalsar la ment anquilosada de més 
d’un crític literari. Ara, potser ha perdut vigència; ja hem vist, llegit 
i sentit estirabots tan grans com aquest.
Per això, no cal amoïnar-se per les incongruències ni pel fet que 
tots els personatges semblin haver-se posat d’acord per fer per-
dre l’oremus a la pobra Alícia que, com el mateix lector, només 
percep un entorn grillat on res té solta ni volta.
“Però no vull caminar entre gent boja”, digué Alícia. “Oh, no 
pots evitar-ho”, digué el gat. “Aquí tots som bojos”.
Certament, una beneiteria darrere una altra i el joc na-
rratiu de “la vida és somni” massa fàcil per justificar i 
tancar la història. Més enllà de la fantasia, descobrim 
una crítica social i política inherent al conte, un di-
vertimento on la lògica fa acte de presència: “Pots 
arribar a qualsevol lloc sempre que caminis prou”, 
s’explica i també: “Si així va ser, així pogué ser. Si 
així fos, així podria ser. Però com que no és, no 
és. Això és lògica”. Aclaparador!



Lewis Carroll (1832 – 1898)

Lewis Carroll és el pseudònim de 
Charles Lutwidge Dogson, un sa-
cerdot anglicà, lògic, matemàtic, 
fotògraf i escriptor britànic, autor 
d’un dels clàssics de la història de 
la literatura: “Alícia al País de les 
Meravelles”. Un llibre va trasbal-
sar els literats de l’època i la seva 
família d’arrels irlandeses i angle-
ses, de classe mitjana-alta i prou 
conservadors.

Esquerrà de naixement i amb ha-
bilitats literàries precoces, Carroll 
va ingressar a la Christ Church de 
la Universitat d’Oxford als divuit 
anys, on se li va diagnosticar una 
epilèpsia que alguns posen en 
dubte. Hi va estar 50 anys, va obte-
nir el grau de batxiller i es convertí 
en preceptor. Fou ordenat diàcon 
de l’Església Anglicana i ensenyà 
matemàtiques a tres generacions 
d’estudiants.

Sabies que…

Del llibre de Carroll o d’ell mateix, se 
n’han fet deu adaptacions cinema-
togràfiques. La primera va dirigir-la 
Cecil M. Hepworth el 1903, però Alí-
cia no va parlar fins el 1931, amb la 
segona adaptació, de Bud Pollard. 
Disney signava la quarta i potser la 
més coneguda el 1951.

El conte fins i tot va inspirar una cin-
ta pornogràfica el 1975 amb una 
eròtica Kristine DeBell en el paper 
d’Alícia.

Entre els diversos repartiments de 
les adaptacions trobem Cary Grant, 
Gary Cooper, Whoppi Goldberg, Ben 
Kingsley, Christopher Lloyd, Sarah 
Michelle Gellar i Marilyn Manson, 
que també n’era el director.

Alice Liddell era la nena que va ins-
pirar el conte.

Alice Liddell

Lewis Carroll
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