
39
Diari de Girona | DIMARTS, 12 DE GENER DE 2010

CULTURA I SOCIETAT

La Fundació Espais va acollir ahir una conferència de Joan Fontcuberta,
sota el títol El valor de veritat de la fotografia avui dia. El prestigiós fotògraf
va parlar sobre el poder de la imatge a l’era de les noves tecnologies i dels
paparazzi, i va presentar un dels seus nous treballs, A través del mirall.

�

Conferència Vivint en la imatge amb Fontcuberta

ANIOL RESCLOSA

El Grup de Teatre Bambolina i
el teatre d’Anglès han presentat la
nova temporada del cicleAnglèsal
Teatre, una programació de teatre
professional amb un espectacle
mensual. Així, la població es con-
verteix un dels municipis més pe-
tits de Catalunya amb una pro-
gramació professional estable, per
tal d’apropar el teatre de qualitat al
públic general i contribuir a la di-
namització cultural de la vila.

Una de les novetats d’aquest
any és l’avançament de les repre-
sentacions, que es faran a partir de

les 9 del vespre.
El cicle s’inaugura per la Fira de

Sant Antoni el proper 16 de gener,
amb la representació de l’últim
muntatge de Xavi Castillo:De reis
i de Bufons. També actuaran a
Anglès la Companyia Titzina amb
Exitus i la companyia Grappa amb
Xafarderies. La programació d’a-
quest semestre es completa amb
el Teatre de Ponent, que hi repre-
sentaràMdeRodoreda (La Plaça
del Diamant); Toni Albà i Fermí
Fernández ambBrots i Anna Brian-
só (del teatre Tantarantana) amb
Demúsica i d’homes.
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«LaplaçadelDiamant» iToni
Albàpassenpel teatred’Anglès

Com cada any, el Col·lectiu de
Crítics de Cinema de Girona ha
elaborat el seu llistat de les millors
pel·lícules projectades a les pan-
talles gironines al llarg del 2009.
Amb 47 punts, la guanyadora ha
esdevingutParanoidParkde Gus
van Sant, seguida per Malditos
bastardos de Quentin Tarantino
(42 punts);GranTorino, la darre-
ra proposta de Clint Eastwood (37
punts);Enemigospúblicosde Mic-
hael Mann,Los límites del control
dirigida per Jim Jarmusch,Uncu-
ento de Navidad d’Arnaud Des-
plechin iVals conBashird’Ari Fol-
man, un film d’animació israelià.

En la vuitena posició hi haGar-
bo, l’espiadel gironí Edmon Roch
(nominada al Goya a Millor Do-
cumental), i que els crítics han de-
finit com «un documental pre-
ciosista conformat a base de frag-
ments de pel·lícules de Holly-
wood, material d’arxiu i entrevis-
tes», i Yuki & Nina de Nobuhiro
Suwa i Hippolyte Girardot. Tanca
el rànquingResacón en LasVegas
de Todd Phillips, una proposta
força inusual a les llistes domina-
des pel cinema d’autor.
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Els críticsde
Gironaescullen
«ParanoidPark»
comamillor
pel·lículade2009

Ahir el cinema francès va perdre
un dels seus puntals; amb la mort
del cineasta Eric Rohmer s’aco-
miada un dels creadors de lanou-
velle vague, juntament a Claude
Chabrol, Jean-Luc Goddard i Fran-
cois Truffaut. Rohmer va morir als
89 anys a la capital francesa, per
raons encara per precisar.

Nascut a Nancy l’any 1920, el ve-
ritable nom d’aquest guionista i ci-
neasta que passarà a la història
com un dels impulsors del corrent
de lanouvelle vagueera Jean-Ma-
rie Maurice Scherer. Va debutar a
la gran pantalla l’any 1959 amb el
llargmetratgeEl signodeLeo i es va
retirar el 2007 amb Les amours
d'Astrie et deCeladon, un film que
va presentar ell mateix al festival de
Venècia d’aquell mateix any.

Considerat un dels autors més
personals i creatius del cinema, els
seus treballs estaven caracterit-
zats per la recerca de realisme i per
l’interès per la conducta humana.

Així, les seves pel·lícules sempre
van mostrar un gran intimisme i
frescor, així com simplicitat nar-
rativa i tècnica; pel que fa a les tra-
mes, giraven especialment al vol-
tant de les relacions personals i de
l’amor.

Un amant dels cicles temàtics
Llicenciat en Literatura i Filosofia,
va exercir la docència, el perio-
disme i la crítica cinematogràfica
a Cahiers du Cinema abans de
posar-se darrere d’una càmera.

A la seva filmografia, on s’hi
inclouen una trentena de llarg-
metratges, hi figuren diverses sè-
ries de pel·lícules. El primer cicle
data dels 60, i va serSis contesmo-
rals; ja als anys 80 va començar el
seu segon conjunt temàtic, de sis
cintes més, titulatComedias ypro-
verbios. D’aquest en formaven
partLamujerdel aviador,Labue-
na boda,Paulina en la playa,Las
nochesde luna llena,El rayoverde
i El amigo demi amiga.

La darrera de les sèries va ser
Contes de les quatre estacions, for-
mada pels Contes de Primavera
(1990),Hivern (1991),Estiu (1996)
iTardor (1998). El 2001 va estrenar
La inglesa y el duque, un treball de
tema històric amb la Revolució
Francesa de fons.

Rohmer ha rebut, entre d’al-
tres guardons, el de Millor Pel·lí-
cula a Sant Sebastià i el Méliès
(1971), el Gran Premi Nacional
de Cinema (1977), el Lleó d’Or de
Venècia (1986), el Premi de la Crí-
tica Internacional (1986) i el Lleó
d’Or a tota una carrera (2001).
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EricRohmer,un
conteques’ha
acabata l’hivern

El cineasta francès, creador dels «Contes de
les quatre estacions», ha mort als 89 anys
�

Eric Rohmer (1920 - 2010), amb la claqueta de «Conte d’hivern».
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