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Catalunya és la
comunitat que
edita més llibres
LLETRES 3 Catalunya és la co-
munitat que més llibres ha editat
durant els nou primers mesos de
l’any 2008, amb 22.185 nous
exemplars publicats, dels quals
un 32% són en català. La seguei-
xen la comunitat de Madrid (amb
18.600 títols) i Andalusia (amb
7.341). Segons les dades del Minis-
teri de Cultura, al conjunt d’Es-
panya es van editar, fins al tercer
trimestre de l’any passat, un total
de 60.085 llibres, als quals s’hi
han de sumar 8.228 reimpres-
sions d’obres.

Surt a subhasta
una escultura de
Degas a Londres
ART 3 L’escultura de bronze Peti-
te danseuse de quatorze ans, de l’im-
pressionista francès Edgar Degas,
se subhastarà el pròxim 3 de fe-
brer a la sala Sotheby’s de Lon-
dres. L’obra, que mostra una jove
ballarina adoptant un posat d’ex-
traordinària delicadesa, va ser
creada entre el 1879 i el 1881.
D’un valor calculat entre 9,9 i 13
milions d’euros, l’escultura és un
dels pocs exemplars que seguei-
xen en mans privades. Des del
2004 ha estat exhibida a la Royal
Academy londinenca, en règim
de préstec.

El concurs
Francesc Viñas
inicia les proves
CLÀSSICA 3 A partir d’avui, i
fins al pròxim 14 de gener, un to-
tal de 412 participants assistiran
a les proves eliminatòries del 46è
concurs internacional de cant
Francesc Viñas, al Conservatori
Municipal de Música de Barcelo-
na. Els finalistes, a més de ser re-
compensats amb contractes en
teatres d’opera espanyols i estran-
gers i també borses d’estudi, ofe-
riran el concert final del concurs
el 18 de gener al Liceu, acompa-
nyats per l’Orquestra Simfònica
del teatre.

33 Jennifer Aniston juga amb el gos de Marley & me, en un fotograma de la taquillera pel.lícula.

Jennifer Aniston regna a la
taquilla nadalenca dels EUA
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Només ‘Los padres
de él’ va recaptar més
que ‘Marley & me’ el
dia de la seva estrena

La comèdia de
l’actriu ha ingressat 19
milions més que el film
del seu ex, Brad Pitt

M
entre els més negatius
pronostiquen la mort del
cine, la taquilla rebenta
als EUA. La comèdia Mar-

ley & me va recaptar 11 milions
d’euros el dia de la seva estrena, el
25 de desembre. Jennifer Aniston i
Owen Wilson s’han convertit en els
reis absoluts de les sales. Els últims
anys, només una pel.lícula estrena-
da el dia de Nadal ha tingut una re-
captació més gran. Va ser el 2004.
Aquell any, Los padres de él va aconse-
guir 14 milions d’euros. El tercer
lloc és per a El señor de los anillos: el re-
torno del Rey, que va obtenir 10,2 mi-
lions d’euros el 25 de desembre del
2003.

Marley & me arribarà a Espanya al
març amb el títol d’Una pareja de tres.
El film és d’aquells que provoquen
urticària als crítics més durs. Una
parella es trasllada a una nova casa i
decideix posar un gos a la seva vida.
Així de simple i així d’exitós. Durant

dos caps de setmana seguits ha reg-
nat a la taquilla. En onze dies ha
aconseguit 77 milions d’euros.

Si les xifres de Marley & me són ex-
cel.lents, tampoc són dolentes les de
la seva competència. El film d’Anis-
ton s’enfronta amb un gran film

com The curious case of Benjamin But-
ton, protagonitzat per Brad Pitt (ex-
marit de l’actriu). La cinta també es
va estrenar el dia 25 i, de moment,
ha aconseguit 58 milions d’euros.
Basada en un relat de Scott Fitzge-
rald i gràcies a una increïble feina

de maquillatge, Pitt dóna vida a un
nen que neix vell i es va fent jove a
mesura que creix. El seu director,
David Fincher (Seven), acaricia l’Os-
car amb la cinta, que aterrarà a Es-
panya al febrer.

Encara que The curious case of Benja-
min Button s’emporti molts guardons
cinèfils, Jennifer Aniston pot respi-
rar tranquil.la perquè el seu film
guanya a la taquilla. Una petita
victòria per a l’actriu, que farta de la
imatge de família feliç que ofereixen
Brad Pitt i Angelina Jolie, va anar a
la preestrena del film acompanyada
pel músic John Mayer, amb qui su-
posadament va trencar a l’agost.

CRUISE I HITLER / Bedtimes stories és un
altre dels grans èxits nadalencs als
EUA. Durant l’últim cap de setma-
na, el film de Disney es va col.locar
en el segon lloc després de Marley &
me i davant de The curious case of Ben-
jamin Button. La quarta posició és per
a Valkiria, que està encapçalada per
Tom Cruise i narra el projecte per as-
sassinar Hitler.

Els quatre títols han aconseguit
rebentar la taquilla dels EUA. De fet,
la recaptació ha augmentat un 20%
respecte al mateix període (de Nadal
a la nit de Cap d’Any) del 2007. «Ha
sigut un Nadal molt atípic amb
tants films que han triomfat entre
els espectadors», va dir el president
de distribució als EUA de Disney,
Chuck Viane. Cal tenir en compte,
no obstant, que les entrades s’enca-
reixen cada any. Això explica, en
part, l’augment de la recaptació. H

33 Brad Pitt, maquillat com un home gran, en la seva última cinta.


