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Anna Marquès, directora
del festival Memorimage
es va declarar «especial-
ment encantada amb el ve-
redicte del jurat». Va qua-
lificar de «molt assenyada
la decisió» i va assegurar
que la resolució final no
havia estat fàcil perquè
«les pel·lícules eren molt
diferents i totes presenta-
ven un alt nivell de quali-
tat». El documental gua-
nyador retrata la història
de Liverpool des del perío-
de immediatament ante-
rior al casament de la reina
Elisabeth d’Anglaterra
fins a l’actualitat «amb to-
tes les seves vicissituds,
des de l’època més decrè-
pita fins al seu creixement
i modernitat», apuntava
Marquès.

El festival, que aposta
per la recuperació i con-
servació del material, fo-
calitza la programació en
pel·lícules que compagi-
nen imatges d’arxiu i se-
qüències actuals, o bé que,
com en el cas de Of time
and the city, únicament
s’han produït amb docu-
ments d’arxiu.

El certamen també va
distingir, ahir, amb el pre-

mi a la millor producció,
Cooking history, de Peter
Kerekes, (Mischief Films
and Negativ). El jurat va
tenir en compte «l’origina-
litat, la narrativa ambicio-
sa i arriscada i l’aproxima-
ció humorística i provoca-
dora a un tema seriós».

D’altra banda, el premi
Memorial Democràtic ha
estat per a la pel·lícula La
batalla de la memòria, de
Mario Pons, que ha estat
valorada «per la seva habi-
litat a reflectir la pervivèn-
cia fins avui dia de les
emocions lligades a aquest

conflicte». En aquest sen-
tit, a la cinta es recuperen
records que alguns habi-
tants de les terres de l’Ebre
tenen encara d’aquesta trà-
gica i coneguda batalla de
la Guerra Civil espanyola.
Precisament, aquest film
va ser guardonat amb el

premi del públic, l’últim
que es va conèixer. Els es-
pectadors li van atorgar
una qualificació força alta.
El premi Cinema Rescat al
millor documentalista ha
estat per a Miracle Tous,
de l’equip Barraques, la
ciutat oblidada, d’Alonso
Carnicer i Sara Grimal. El
tribunal va tenir en compte
que el treball «reflecteix
una realitat dramàtica i
oblidada, de la qual la Bar-
celona d’avui n’és here-
va». Per a la directora del
festival el certamen «ha
assolit tant l’objectiu de
créixer en qualitat com el
de la internacionalitat,
perquè per aquí ha passat
gent de tot el planeta».
Marquès va destacar que
«el canvi en la gestió s’ha
mostrat molt fructífer i
productiu», en relació a la
nova gestió del certamen
que exerceix l’Ajuntament
de Reus, a través d’una
empresa especialitzada.
En la seva quarta edició i
amb un pressupost de
120.000 euros, Marquès
va considerar que «s’ha
iniciat el camí adequat per
seguir en la línia de la con-
solidació del festival.»

«Of time and the city», de Terence Davies,
premi Ciutat de Reus del Memorimage

El documental produït exclusivament amb material d’arxiu retrata i analitza la transformació de Liverpool

El responsable de l’equip de la pel·lícula premiada amb el màxim guardó. / DIMAS BALAGUER

● El documental Of time and the city, del reco-
negut director britànic Terence Davies, ha estat
considerat pel jurat el millor llargmetratge del
festival Memorimage, de Reus. Davies, que va

A. ESTALLO / Reus trigar tres mesos a editar el film, s’emporta els
4.000 euros del premi Ciutat de Reus, però no
era ell qui recollia el guardó, sinó el seu
col·laborador James Anderson, responsable de
la recerca documental i que va invertir mig any

en la recopilació de material. El llargmetratge
va ser guardonat l’any 2008, quan només era
un projecte que va ser presentat pel seu autor en
el certamen que buscava produccions sobre Li-
verpool, aleshores capital europea.

● Aquest divendres es va
fer, al Centre de Lectura de
Reus, la presentació ofi-
cial de més de 70 parelles
lingüístiques de la tretzena
edició del programa Vo-
luntariat per la Llengua,
que coordina el Centre de
Normalització Lingüística
de l’Àrea de Reus Miquel
Ventura, amb el suport de
la regidoria de Política
Lingüística de Reus. Les
parelles s’afegeixen a les
25 de Cambrils, a les 10
que es presentaran la set-
mana vinent a l’Hospitalet
de l’Infant i a les que s’es-
tan constituint al Priorat.

Enguany hi participaran
directament Empar Pont,
regidora de Política Lin-
güística i presidenta del
CNL; Lluís Miquel Pérez,
alcalde de Reus; Robert

Benaiges, alcalde de Cam-
brils; Josep Masdéu, presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Camp, i Josep
Antoni Robles, president
del Consell Comarcal del
Priorat. Totes 5 autoritats
tindran parella lingüística.

A més, continuant amb la
promoció que el CNL va
començar en l’edició ante-
rior, les parelles lingüísti-
ques podran rebre gratu-
ïtament el diari El Punt du-
rant les deu setmanes que
dura el programa.
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Unes 150 persones participen en el
Voluntariat per la Llengua a Reus

Imatge de la presentació oficial de les parelles. / EL PUNT

� El musical de Nino Bravo arriba a
Tarragona. Després d’haver-se presentat
amb èxit a diverses ciutats catalanes, Nino
Bravo ¡El Musical! va arribar ahir al Pa-
lau Firal de Tarragona, on es van oferir
dues sessions. El musical té una especta-

cular producció audiovisual. A més d’un
elenc artístic de més de vint músics, can-
tants i ballarins, també apareixen a l’esce-
nari fotografies i enregistraments de Nino
Bravo, com també imatges inèdites de
l’artista. / ELISABETH MAGRE

● Reus. El director de
teatre Lluís Pasqual
pronunciarà la confe-
rència inaugural del
curs 2009-10 del Cen-
tre de Lectura de Re-
us, el proper 13 de no-
vembre (20:00). Se-
gons l’entitat, aquest
curs, que és el del
150è aniversari de la
fundació de l’ateneu,
havia de tenir una re-
llevància especial i,
per tant, era obligat
convidar una persona-
litat de renom en
l’àmbit internacional i
que, a la vegada, fos
una persona de la ca-
sa. El reusenc Lluís
Pasqual és Premio
Nacional de Teatro y
Danza, premi de la
Generalitat, Premio
Nacional de Teatro
del Ministerio de Cul-
tura i Cavaller de la
Legió d’Honor de la
República Francesa.
Pasqual va inaugurar
la reobertura del Tea-
tre Bartrina, és fill il-
lustre de Reus i soci
del Centre de Lectura
de tota la vida. Per in-
augurar el curs vindrà
expressament des de
Milà, on dirigeix el
Piccolo Teatro Mila-
no La Casa de Ber-
narda Alba, de García
Lorca, amb les actrius
Núria Espert i Rosa
M. Sardà. / EL PUNT

REUS
Lluís Pasqual
inaugurarà el curs
acadèmic del
Centre de Lectura


