
Terrassa, doncs, ha deixat
de ser la seu de l’àrea per a
professionals del festival:
a partir d’ara serà el teatre
Teatreneu de Barcelona.
El pitching forum, com es
coneix l’espai dels profes-
sionals, és un punt de tro-
bada de les millors televi-
sions i productores inter-
nacionals, amb la intenció
d’oferir finançament als
projectes més interessants.
Fins a 24 projectes –una
meticulosa selecció dels
165 que s’hi han presen-
tat– competiran des d’avui
per convèncer els produc-
tors i els caps de programa-
ció de les cadenes més in-
fluents. Paral·lelament, les
projeccions per al públic
en general es faran a la sala
principal dels Cinemes
Verdi Park, i, aquesta sí ha-
bitual d’altres anys, a la
Filmoteca de Catalunya.
«Gràcia és el barri ideal
per al nostre festival. És on
pensem que podem créi-
xer, en espais i en públic»,
va remarcar el director del
festival, Joan González.
Fins diumenge es projecta-
ran 28 pel·lícules, fites del
talent documental actual.
Una de les peculiaritats
d’aquest festival és que

tots els directors (excepte
un parell) assisteixen a
l’exhibició de la seva pel-
lícula i, en acabat, atenen
els espectadors. Les pel·lí-
cules es reparteixen en set
seccions, una de les quals,
novetat d’aquest any, està
dedicada als joves realitza-
dors. És la secció Doc!
Doc! Doc!, programada
per la productora Marta
Castañé. D’entre els films
escollits, hi ha Intimitats
de Shakespeare i Victor
Hugo, de Yulene Olaizola,
un retrat misteriós d’un
personatge que va viure a
la pensió situada en l’en-
creuament dels carrers
Shakespeare i Victor Hugo
de Mèxic DF.

La secció Panorama,
programada per Tue Steen
Müller, un gran expert,
proposa Recipes for disas-
ter, de John Webster, un
documental divertit en què
la família del realitzador
decideix viure sense usar
derivats del petroli. Tan és
així, que Webster, finlan-
dès, viatjarà des del seu
país fins a Barcelona en
tren. Història, la secció
concebuda per la periodis-
ta i realitzadora Montse
Armengou, acostarà l’es-
pectador als últims dies
d’Allende, en un film en
què el president es presen-
ta com una persona «poru-

ga, feble, infidel i màrtir».
12-16 és una secció pro-

gramada pel mateix direc-
tor de Docs Barcelona que
ambiciona acostar el cine-
ma documental als joves:
dijous i divendres hi haurà
sessions per a les escoles i
dissabte, per primer cop,
per al públic en general.
Catalan Day és la secció,
supervisada per Daniel Ja-
riod, en què es donen a co-
nèixer els millors docu-
mentals catalans. Una de
les cintes que Jariod ha triat
és El somni, de Christophe
Farnarier, sobre l’últim
viatge transhumant d’un
pastor del Pirineu català.

A la secció Le Dernier
Repas, el periodista Joan
Salvat, exdirector del pro-
grama 30 minuts, ha fet una
tria de les seves produc-
cions favorites, entre les
quals hi ha Burma VJ. Re-
porting from a closed co-
untry, del danès Anders
Høstergaard. I finalment, a
la secció Xtra, s’ha previst
una classe magistral a càr-
rec del prestigiós realitza-
dor Abi Mograbi. La clau-
sura del festival, diumenge,
també serà de nivell: es
projectarà R.I.P.: a remix
manifest, de Brett Gaylor,
una exploració de la relació
entre l’ús de les tecnologies
socials, la cultura i els drets
d’autor.

Docs Barcelona obre nova
etapa al barri de Gràcia

El festival de cinema documental es concentra tot a la capital

Una imatge del film El olvido, de Heddy Honigmann.

● Un film arriscat i corprenedor sobre les
últimes hores de vida del president Salva-
dor Allende, 1973, revoluciones por minu-
to, del director xilè Fernando Valenzuela,

MARIA PALAU / Barcelona inaugurarà demà la dotzena edició del festi-
val internacional de cinema documental
Docs Barcelona, que aquest any estrena
emplaçament al barri de Gràcia i concentra
totes les activitats a la capital catalana.
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PUBLICITAT

Societat Municipal FUNERÀRIA EGARENSE, SA

ANUNCI

La Junta de la Societat ha acordat el canvi de denominació de la

Societat, que passa a ser “Societat Municipal de Serveis Funeraris

de Terrassa, SA” i també ha acordat la modificació de l’article 2, que

queda redactat de la següent manera: “Article 2.- Constitueix

l’objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

a) prestar els serveis funeraris, en la seva més àmplia accepció, b)

gestionar el servei municipal de cementiri de Terrassa, c) qualssevol

altres annexes, necessàries o conseqüents per la prestació dels

serveis abans esmentats.”

Terrassa, 15 de gener de 2009

El vicepresident 

del Consell d’Administració,

Francesc Xavier Martín Giménez
119199/955094F

Secretaria Corporativa 

Societats Municipals

Raval de Montserrat, 14

08221 Terrassa

Tel. 93 739 70 00

eugenia.dinares@terrassa.cat

www.terrassa.cat

● Què va passar quan la
Nora va deixar el seu ho-
me, d’Elfriede Jelinek i di-
rigida per Carme Portace-
li, va ser el millor especta-
cle de la temporada, se-
gons els Premis de la Críti-
ca, que es van entregar ahir
al vespre en un acte al Tea-
tre Lliure. La coproducció
del Teatre Nacional amb el
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) també va
rebre ahir un dels tres pre-
mis d’interpretació feme-
nina (Lluïsa Castell).

El guardó al millor es-
pectacle internacional va
ser per a The brother size,
un muntatge presentat al
Lliure dins del Festival
Grec. També destaca com
a premi especial el muntat-
ge Dido and Eneas, al
TNC, també del Grec.
Com a revelació, es pre-
mia l’actriu Aina Calpe
pel seu treball a Sabates de
taló alt i la creació de Car-
les Santos Brossalobros-
sotdebrossat com a mun-
tatge parateatral. Pel que
fa a musicals, s’ha premiat
Ruddigore o la nissaga
maleïda, una peça d’hu-
mor negre i de petit format
que ha desbancat els títols
més populars i mediàtics.

Pel que fa a direcció
s’ha premiat Carol López
per Germanes, un muntat-
ge de creació estrenat a la
Villarroel i que es reposarà

aquest any. Amparo Fer-
nández també s’ha endut
un dels tres premis a la in-
terpretació femenina per
aquest mateix títol. La crí-
tica va premiar el text de
Lluïsa Cunillé Aprés moi,
le déluge (Després de mi,
el diluvi). Vicky Peña va
rebre el diploma a la inter-
pretació femenina per dos
posades en escena (Ger-
manes i Homebody/Ka-
bul). La producció Tirant
lo Blanc ha rebut el diplo-
ma a la dramatúrgia (Marc
Rosich i Calixto Bieito) i
al vestuari (Mercè Palo-
ma). La Perla 29 ha rebut
dues distincions: gràcies a
la traducció d’El rei Lear
(Joan Sellent) i la interpre-
tació masculina de Lluís
Soler a L’home de la flor a
la boca. Els altres diplo-
mes a la interpretació mas-
culina són per a Pere Ar-
quillué (Soterrani i El si-
lenci del mar) i Marc Ro-
dríguez (La forma de les
coses). Altres distincions
són per l’escenografia per
a Jon Berrondo (Com pot
ser que t’estimi tant, Bos-
cos endins i Yvonne, prin-
cesa de Borgonya) i la il-
luminació per a Lionel
Spycher (Coral romput).
Els crítics de la premsa
van recuperar l’any passat
aquest guardó incorpora-
ran per a l’edició del 2010
el premi a la trajectòria
Gonzalo Pérez de Oleguer.

Els Premis de la Crítica
guardonen «Què va passar

quan la Nora...» com a
millor espectacle

EL PUNT/ Barcelona

«Camino»,
premiada amb el
Sant Jordi al
millor film estatal
del 2008

● Barcelona. El premi
Sant Jordi de Cinema-
tografia, que atorga
anualment RNE, va dis-
tingir Camino, de Ja-
vier Fesser, com la mi-
llor pel·lícula de l’Estat
espanyol, estrenada el
2008. La seva protago-
nista, Carme Elias,
també ha estat distingi-
da com a millor actriu
en aquest film. El premi
doble atorgat a Camino
s’afegeix a les set no-
minacions que la pel·lí-
cula té en els premis
Goya d’aquest any. El
guardó a la millor ope-
ra prima ha correspost
a Lo mejor de mí, de la
cineasta Roser Aguilar.

Ha quedat també dis-
tingit amb dos premis,
el que distingeix la mi-
llor pel·lícula estrange-
ra i el millor actor en
pel·lícula estrangera, el
film Antes que el diablo
sepa que has muerto, de
Sidney Lumet, i el seu
protagonista, l’actor
Philip Seymour Hoff-
man. L’actor ha obtin-
gut el premi pel seu tre-
ball en aquest film i en
les pel·lícules La fami-
lia Savage i La guerra
de Charlie Wilson. El
premi al millor actor en
una pel·lícula espanyo-
la ha quedat desert en
haver considerat el ju-
rat que cap actuació
masculina ha merescut
el guardó.

La millor actriu en
una pel·lícula estrange-
ra ha resultat ser Kristin
Scott Thomas pel film
Hace mucho que te
quiero. El premi a la
trajectòria ha corres-
post al director, docu-
mentalista, guionista,
productor i actor Wer-
ner Herzog.

El jurat ha distingit
amb el seu premi espe-
cial la Nouvelle Vague,
moviment de cineastes
francesos sorgit a final
de la dècada dels cin-
quanta encapçalats per
Truffaut, Godard i Cha-
brol, entre d’altres, amb
motiu del seu cinquantè
aniversari.

Paral·lelament, s’o-
bre la convocatòria de
dos premis populars,
que l’audiència de RNE
atorgarà per votació di-
recta al millor títol esta-
tal i al millor estranger.
El lliurament tindrà lloc
en una data pròxima al
23 d’abril. / EFE


