
Acn/DdeG, Barcelona
Quatre produccions catala-
nes estaran presents en la 64
edició de la Mostra de Venè-
cia, que es celebra en aques-
ta ciutat italiana entre els dies
29 d'agost i 8 de setembre. Es
tracta de The silence before
Bach, de Pere Portabella; En
la ciudad de Sylvia dirigida
per José Luis Guerín; Rec, de
Jaume Balagueró i Paco Pla-
za, i el film d'animació Noc-
turna, dirigit per Víctor Mal-
donado i Adrià García.

Segons ha informat l'Asso-
ciació Catalan Films, En la
ciudad de Sylvia formarà part
de la competició internacio-
nal. Igualment, dues produc-
cions més de Filmax, Rec i
Nocturna, seran projectades
en la sessió paral·lela Venècia
Notte, fora de concurs. No
obstant això, potser la presèn-
cia més destacada sigui la
participació del director Pere
Portabella, que presenta la
seva última pel·lícula després
d'una pausa de disset anys.

The silence before Bach de
Portabella formarà part de la
competició Orizzonti, encara
que també es projectarà com
a part d'un cicle dedicat als
Mestres del Cinema. En
aquest espai el realitzador ca-
talà compartirà tribut amb els
cineastes Woody Allen, Clau-
de Chabrol i Manuel de Oli-
veira.

Aquest film està interpre-
tada per actors com Àlex
Brendemühl i músics com
Christian Brembeck, que
dóna vida al mateix Bach, han
informat els organitzadors.

Quatre pel·lícules
catalanes
participaran
a la Viennal
de Venècia
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D.B., Girona
L’alcaldessa de Girona, Anna Pa-
gans, assegura que «no ha par-
lat mai» amb el futur president
de la Diputació, Enric Vilert, de
la possibilitat d’anar plegats a
Madrid per intentar accelerar el
trasllat de la Biblioteca Pública
de Girona del seu emplaçament
actual de la Casa de Cultura fins
a les antigues casernes. 

No obstant això, Pagans ha
declarat a aquest diari que té pre-
vist anar a Madrid al setembre,
acompanyada de representants
de la Generalitat, per entrevistar-
se amb responsables d’infras-
tructures del Ministeri de Cul-
tura. Pagans ha afegit que «si
anem junts amb l’Enric Vilert,
millor». 

L’alcaldessa ha reconegut que
en aquest viatge a Madrid està
previst tractar aspectes de «tot el
pla de biblioteques, que ja està ac-
ceptat». Pel que fa a la Biblioteca
Pública de Girona, Pagans ad-
met que forma part d’aquest pla

i que ja està acceptat que anirà
als terrenys de les antigues ca-
sernes, al carrer Emili Grahit. El
viatge a Madrid és «per començar
a posar fil a l’agulla». 

Amb l’experiència dels re-
tards en l’arribada del TGV, l’al-
caldessa no es vol comprometre
amb cap calendari, però li sem-
blaria plausible que la reunió del
setembre a Madrid serveixi per
«accelerar el concurs arquitectò-
nic», que el projecte guanyador
es resolgui l’any vinent i que les
obres de construcció puguin co-
mençar «l’any 2008 o 2009». 

Pagans ha remarcat que la
qüestió és que les negociacions
no s’aturin i ha recordat que l’o-

bra de construcció del nou edifi-
ci per a la Biblioteca Pública de
Girona és estatal, mentre que la
gestió del centre correspon a la
Generalitat. 

Dimarts passat, a propòsit de
la presentació del projecte ar-
quitectònic de remodelació de la
Casa de Cultura de Girona, En-
ric Vilert va declarar la seva in-
tenció d’anar a Madrid amb l’al-
caldessa de Girona per intentar
accelerar el trasllat de la Biblio-
teca Pública de Girona. 

Aquest equipament està situat
a l’edifici de la Casa de Cutura i
la seva marxa és determinant
per poder començar les obres.
Com més es retardi l’allibera-
ment de l’espai que ocupa la bi-
blioteca, més trigaran a co-
mençar les obres.

Els arquitectes guanyadors
del projecte, Ricard Mercadé i
Aurora Fernández, van advertir
que no es podrà mantenir cap ac-
tivitat a la Casa de Cultura durant
els anys que durin les obres. 

Anna Pagans: «Si anem junts a
Madrid amb l’Enric Vilert, millor»

■ L’alcaldessa veu
plausible que les 
obres a les 
casernes comencin 
l’any 2008 o 2009 

L’alcaldessa té previst tractar al setembre la nova biblioteca
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Efe/DdeG, Madrid
La policia ha detingut tres admi-
nistradors de diverses pàgines
web, que oferien en primícia la
descàrrega de pel·lícules cine-
matogràfiques el mateix dia de la
seva estrena, amb la qua cosa van
obtenir beneficis de més de
30.000 euros i van causar perju-
dicis als titulars dels drets valo-
rats en 535.000.

La investigació es va iniciar l'a-

gost de 2006, arran d'una denún-
cia formulada en la Brigada d'In-
vestigació Tecnològica (BIT) per
la Federació Antipirateria (FAP)
contra la web www.todotorren-
te.com.

La web oferia actualment en
les seves llistes 4.000 enllaços ac-
tius d'obres protegides pels drets
de Propietat Intel·lectual, i regis-
trava unes visites mensuals de
750.000 usuaris. 

Detenen els responsables d’una web que
oferia pel·lícules el mateix dia de l’estrena

INTERNET

N.G.S, Girona
Els dramaturgs Carles Mallol i
Pere Solés i els directors Sílvia
Escuder i Xavier Pujolràs han si-
gut els participants seleccionats
per al projecte de producció
dramàtica integral DAC Teatre
de la Casa de Cultura de Giro-
na, un projecte amb l'objectiu
d'impulsar el sector de l'ar t
dramàtic donant suport en tot el
procés de producció de dues
obres, des de la seva escriptura
fins a l'estrena.

Encara que l'estructura no
està del tot planificada i en estat
de gestació, els autors de les
obres tenen fins al mes de se-
tembre per poder completar-
les, i a partir de la propera tar-
dor, disposarien de tres mesos
per realitzar tot el muntatge
escènic i directiu corresponent.
Els participants seleccionats
formaven part d'un concurs pro-
posat per la Diputació de Giro-
na el qual es van presentar 11
propostes d'obres i 14 candida-
tures de producció.

Carles Mallol ha estat selec-
cionat amb la proposta d'obra ti-
tulada L'home perseguit que
planteja el joc entre personatges
que es persegueixen entre si,
sense cap raó aparent. Amb
aquesta idea, es proposa a l'es-
pectador que entri dins d'una
dinàmica on mai es sap la veri-
tat completa.

Pere Solés, l'altre seleccio-
nat, planteja l'obra Jordi Magra-
ner: la recerca d'un somni. Tre-
ball amb títol provisional, l'au-
tor explicava ahir a la roda de
premsa que «és més aviat un
nom del projecte, pot ser que no

sigui el definitiu». Amb el per-
sonatge de Jordi, el dramaturg
recrea la història d'un atropòleg
mort a les muntanyes d'Afga-
nistan en busca de l’ésser mi-
tològic el Ieti. «La idea és que el
personatge ho dóna tot per un
somni irracional com és la bus-
queda d'aquest ésser, l'objectiu és
burxar les raons que porten a re-
alitzar-ho. Tots tenim el nostre
Ieti».

A més de premiar els partici-
pants d’aquesta iniciativa, l’or-
ganització tenia el propòsit de

donar suport als dramaturgs
oferint la tutela de Víctor Moli-
na, professor de l’Institut del Te-
atre, per dramatúrgia i de Xa-
vier Albertí, exdirector del Grec
de Barcelona per a direcció d’o-
bres; personatges de renom in-
ternacional escollits pel jurat.
És aquesta relació tutelar un
dels temes de més discrepància
entre els participants d’aquesta
iniciativa. Sílvia Escuder ho de-
nominava com « una relació que
és una línea molt fràgil ». Un pú-
blic restringit podrà assistir

com a oïdor a les sessions d’as-
saig de les tutories, un altre fet
que «em sorprèn molt, mai ho
havia vist que gent pogués entrar
quan el tutor t’està parlant»  ex-
plicava Xavier Pujolràs.

L’estrena de les obres es pre-
senta per la primavera del 2008
a la sala Planeta i la intenció és
que la idea no finalitzi en aquest
punt. La Diputació ha mostrat el
seu interés «tenim pensat porfer
la rodar, potar-la fora de Girona
i vetllarem perquè això s’acom-
pleixi».

Carles Mallol, Pere Solés, Sílvia Escuder i
Xavier Pujolrás són els escollits del DAC
Els quatre guanyadors podran escenificar dues obres teatrals en l’àmbit professional

PROJECTE DE PRODUCCIÓ INTEGRAL DE TEATRE

ELS GUANYADORS DEL CONCURS. Els seleccionats es coordinaven amb l’organització ahir a la Diputació de Girona.
NEREA GUISASOLA




