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De fet, l’ús d’imatges d’ar-
xiu en les pel·lícules, que
és el que dóna sentit i sin-
gularitza el festival, és
l’única característica que
s’ha mantingut de les tres
edicions anteriors del Me-
morimage. La resta, tant
les seccions del concurs
com les activitats paral·le-
les, s’han renovat a fons,
així com la direcció artísti-
ca, que assumeix Anna
Marquès, productora i ex-
perta en el camp televisiu.
La mateixa Marquès ha
programat la secció oficial
del festival. Les altres sec-
cions, de les quals se’n res-
ponsabilitzen altres pro-
gramadors, són H d’Histò-
ria, que presentarà dos tre-
balls que tracten fets re-
marcables de la història de
la humanitat; h (en minús-
cula) d’història, que conté
tres films que narren histò-
ries personals però sempre
dins d’un context històric
concret; i Memòries, en
què s’han situat les quatre
pel·lícules de producció
catalana del festival. L’or-
ganització del Memorima-
ge va defensar ahir la deci-
sió de relegar les produc-
cions nacionals a una sec-
ció pròpia «per destacar-
les de manera especial».
Tot i així, queden fora de la
secció oficial, la més im-
portant del festival, en què
es projectaran cinc films
que són avalats per les dis-
tincions obtingudes en al-
tres certàmens internacio-
nals: El juez y el general,
una producció xilena i
americana que se centra en
Juan Guzmán, el jutge que
va processar el dictador
Augusto Pinochet; Coo-
king history, una copro-
ducció centreeuropea que
ofereix un retrat de cuiners
de diversos exèrcits que
han estat testimonis de les
guerres europees del segle
XX; Of time and the city,
un film autobiogràfic del
britànic Terence Davies;
My iranian pardise, un do-
cumental danès que expli-
ca la relació d’Iran amb el
món occidental; i Revue,
una pel·lícula que retrata
aspectes gairebé oblidats
de l’antiga Unió Soviètica.

Una altra de les novetats
del nou Memorimage serà

la presència al festival del
director o d’algun altre
membre de la producció
de les pel·lícules amb qui
el públic podrà encetar un
col·loqui després de les
projeccions. D’altra ban-
da, s’ha optat per un jurat
de prestigi internacional
que presidirà Roc Villas,
director de la Filmoteca de
Catalunya, i estarà format
per Sue Malden, membre
de FOCAL, una federació
anglesa de documentalis-
tes i gestors de fons
d’imatges en moviment;
Tue Steen Muller, consul-
tor de documentals; i Lur-
des Cortés, realitzadora de
TVE Catalunya. El palma-
rès del festival el confor-
men els premis Ciutat de
Reus (4.000 euros per al
millor llargmetratge i di-
recció de la secció oficial),
Memorimage (3.000 euros
per a la millor producció),
Memorial Democràtic
(3.000 euros que atorga la
Generalitat), Cinema Res-

cat (1.000 euros per al do-
cumentalista de la pel·lí-
cula guanyadora) i el pre-
mi del públic, dotat amb
1.000 euros.

Les activitats paral·leles
del certamen també s’han
renovat a fons. En desta-
quen les adreçades als jo-
ves i al públic universitari,

així com un taller de crea-
ció de documentals obert
al públic en general i que
s’impartirà al Centre de la
Imatge Mas Iglésies.

El certamen reusenc, que és únic al món en la seva especialitat, busca la projecció internacional

Quinze films concursaran en una edició
renovada del festival Memorimage

● Durant la presentació, ahir, del IV Festival Inter-
nacional de Pel·lícules Memorimage, la regidora
de Cultura, Empar Pont, no va escatimar paraules
d’elogi a l’anterior organització del certamen i, en
especial, a qui en va ser el director des de la primera
edició, Anton Giménez Riba, que era present en
l’acte. L’associació Cinema-Rescat va ser la crea-
dora del festival i, fins i tot, va proposar els canvis
necessaris perquè la convocatòria tingués l’impuls
que l’entitat amateur no li podia donar. Però l’asso-
ciació no ha trobat un encaix en la nova etapa del
festival. Un festival que enguany té un pressupost
de 120.00 euros, la meitat dels quals els aporta
l’Ajuntament de Reus, que també ha passat a ser el
propietari del certamen. La productora barcelonina
Paral·lel 40 (empresa fundada per Joan López, ex-
realitzador del programa de TV3, 30 minuts) assu-
meix enguany l’organització del Memorimage, tot
i que la direcció del certamen per als propers anys
es decidirà en un concurs públic que es convocarà
després d’aquesta edició.

● Quinze pel·lícules concursaran, del 4 al 8 de
novembre, en la quarta edició del festival Me-
morimage de Reus, que està dedicat als films
que inclouen imatges d’arxiu en la seva realit-

Anna Marquès, directora del Memorimage. A sota, fotogrames de dos dels films de la secció
oficial del festival: El juez y el general i Cooking history. / JUDIT FERNÀNDEZ / EL PUNT

Secció oficial
� El juez y el general,

de Patricio
Lanfranco i
Elizabeth
Farnsworth.
Xile/USA, 2008

� Cooking History, de
Peter Kerekes.
Àustria/Txèquia/
Eslovàquia, 2009

� Of time and the city,
de Terence Davies.
Regne Unit, 2008

� My iranian paradise,
de Katia Forbert
Petersen i Annete
Mari Olsen.
Dinamarca, 2009

� Revue, de Sergei
Loznitsa.
Alemanya/Rússia/
Ucraïna, 2008

Secció H d’Història
� Disco and atomic

war, de Jaak Kilmi.
Estònia/Finlàndia,
2009

� Ascension, de Pavel
Medvedev. Rússia,
2008

Secció h d’història
� Apology of an

economic hit man,
d’Stelios Koul.
Grècia, 2008

� Calder, sculptor of
air, de François
Levy-Kuentz.
França, 2009

� Johnny Cash at
Folsom Prision, de
Bestor Cram.
Noruega, 2008

Memòries
� Querida Dª Elena,

de Josep Rovira.
Catalunya, 2009

� Barraques, la ciutat
oblidada, d’Alonso
Carnicer i Sara
Grimal. Catalunya,
2009

� La batalla de la
memòria, de Mario
Pons. Catalunya,
2009

� Camp d’Argelers, de
Felip Solé.
Catalunya, 2009

NATÀLIA BORBONÈS / Reus zació. El festival canvia de format i de direcció
en aquesta edició, ja que la productora Paral·lel
40 relleva l’associació amateur Cinema-Rescat
en l’organització. Uns canvis que la regidora
de Cultura, Empar Pont, atribueix a la necessi-

tat «de projectar internacionalment un festival
que és únic al món». El certamen, doncs, re-
dueix els dies i el nombre de pel·lícules que es
projectaran i estén el seu àmbit geogràfic d’ac-
tuació més enllà d’Europa.

Sense encaix

ELS FILMS

● El ballarí i coreògraf de
prestigi internacional Án-
gel Corella presidirà el ju-
rat del V Premi Roseta
Mauri i del II Premi Co-
reogràfic a partir de la pro-
pera edició, que es convo-
carà a Reus del 15 al 19 de
març del 2011. El presi-
dent de la Fundació Teatre
Fortuny, Josep Vila, va
anunciar ahir els canvis
aprofitant la presència de
dos dies a Reus de Corella,
on ha presentat el seu úl-
tim espectacle al Teatre
Fortuny. La presència de
Corella, que substitueix
Arcadi Carbonell en la
presidència del jurat, con-
tribuirà a divulgar interna-
cionalment el premi, del
qual Vila va dir que «és en-
tre els cinc primers premis
europeus de la seva moda-
litat». El premi Roseta
Mauri està adreçat als
nous valors del ballet clàs-
sic i, malgrat la seva im-
portància, no ha tingut
prou projecció fora dels lí-
mits locals. Tot i això, els
guanyadors d’altres edi-
cions són en l’actualitat
primeres figures o primers
ballarins de companyies
de renom internacional.
La dotació del primer pre-
mi és de 6.500 euros; la del
segon, de 3.000 euros, i la
del tercer, de 1.500 euros.
Ángel Corella ha estat ba-
llarí principal i solista dels
principals ballets del món.
Ha rebut nombrosos
premis internacionals i el
2001 va crear la fundació
que porta el seu nom amb
l’objectiu de fomentar la
dansa clàssica. Ahir es va
mostrar molt honrat de
presidir el jurat del Roseta
Mauri, un concurs «digne
d’admiració», i va indicar
que aprofitarà els nombro-
sos contactes que ha fet en
el ballet durant la seva tra-
jectòria artística «per crear
un jurat encara més inter-
nacional per al premi».

Ángel Corella
assumeix la
presidència del
Roseta Mauri

N.B. / Reus

Ángel Corella


