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La mostra té com a objectiu portar al cine novel.les editades a Catalunya

La Generalitat impulsa un
mercat de drets audiovisuals

CINE I LITERATURA

c

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

El carrer dels tres llits, de Ro-
ser Caminals; Jo, el descone-

gut, d’Antoni Dalmases; Fronteras de
arena, de Susana Fortes; Los herma-
nos de la costa, de Juan Bolea, i Impu-
nidad, escrita a quatre mans per
Verónica Vila-San Juan i Andreu
Martín, són novel.les seleccionades
per participar en la primera convo-
catòria de la Mostra Iberoamericana
de Drets Audiovisuals (MIDA), que
tindrà lloc la setmana que ve dins
dels actes programats al Saló del Lli-
bre de Barcelona.

Aquesta trobada, pionera a Espa-
nya i inspirada en les que se cele-
bren anualment a Frankfurt i a
Mònaco, és una iniciativa del Centre
de Desenvolupament Audiovisual
(CDA). L’objectiu és propiciar un
mercat de drets literaris per adaptar
al llenguatge cinematogràfic no-
vel.les editades a Catalunya.

El catàleg inicial, elaborat a partir
d’una preselecció realitzada per
agents literaris i editors, consta de
64 títols. Però només 15 tenen accés

a les presentacions finals del 10 i 11
de novembre, que reunirà autors,
agents i productors. La selecció res-
pon a tres criteris: «Un pressupost
que s’adapti al cost mitjà de les
produccions estatals, la varietat de
temes i gèneres i llibres d’interès
per la seva actualitat», informa Pere
Roca, director del CDA, institució
que depèn de l’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC), que diri-
geix Xavier Marcé.

q QUATRE EN CATALÀ
Javier Rioyo, Assumpta Serna, Fer-
nando Marías i Francine Gálvez s’en-
carregaran de presentar les 15 fina-
listes. «Quatre de les elegides estan
escrites en català i nou, en castellà,
dues d’elles per autors establerts a
Catalunya», diu Roca.

Entre aquestes 64 novel.les prese-
leccionades destaquen obres de Juan
José Millás, Lluís Anton Baulenas,
Fernando Vallejo, Francisco Pérez-
Gandul, Dante Liano, Vital Citores,
Joan - L lu í s L lu í s , Tomás E loy
Martínez, Eduardo Mendicutti, Joan
Negre, Carme Riera i Jesús Sánchez.

La trobada començarà amb la pre-

sentació d’un estudi de mercat sobre
la incidència del món del llibre en el
del cinema. «De 400 pel.lícules es-
panyoles produïdes en els últims
quatre anys, 80 són adaptacions li-
teràries», avança Roca respecte a
aquest informe, en què també es dei-
xa constància que les pel.lícules
amb guions originals acostumen a
recaptar menys diners que les que
tenen una trama procedent d’una
novel.la.

Caterina Mieras, consellera de
Cultura, valora que el MIDA és una
iniciativa innovadora que neix amb
voluntat de lideratge. Núria Fran-
quet, directora del Saló del Llibre,
explica que aquesta convocatòria or-
ganitza un total de 400 activitats al
llarg de sis dies. «Disposem de 6.000
metres quadrats», afirma. Marcé afe-
geix que aquesta primera trobada
entre editors i productors té caràcter
experimental. «És una fira de caràc-
ter restringit, a la qual ja s’han ins-
crit 128 persones», destaca el direc-
tor de l’ICIC, per a qui aquests dos
sectors –l’editorial i el cinemato-
gràfic– es necessiten i en conseqüèn-
cia es busquen.<33 Caterina Mieras.

Nats Nus torna
a experimentar
amb la imatge
a ‘Límit’

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

DANSA I ESTRENA

La companyia de Toni
Mira va un pas més

enllà en la simbiosi entre imatge
filmada i dansa amb Límit, coreo-
grafia que aquesta nit estrena al
Mercat de les Flors, amb música
de Krishoo Monthieux.

Després de l’espectacle se cele-
brarà un petit acte per comme-
morar el 20 aniversari del teatre
municipal que va obrir les portes
el 1985 amb Mahabharata, de Pe-
ter Brook, i que està en vies de
convertir-se en Centre de les Arts
del Moviment sota la direcció de
Francesc Casadesús.

Límit és una creació conjunta
de Mira amb els seus ballarins
Fátima Campos, Gema Díaz, Emi-
li Gutiérrez, Joan Palau i Noemí
Ventura. En ella cada un explora
els seus propis límits, tant físics
com els mentals, reals o imagina-
ris. «És un espectacle amb una
lectura oberta. La principal nove-
tat és que per primera vegada u-
tilitzem imatges videogràfiques
de software produïdes en directe
pel mateix ballarí i projectades a
terra».<


