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‘Elorfanato’,aHollywood
LaMecadelcine
preparael ‘remake’
de l’èxitde
J.A.Bayona

Redacció
BARCELONA

El cineasta Mark Pelling-
ton, conegut per pel·lícules
de suspens com Arlington
Road i Mothman: l’última
profecia, serà l’encarregat
de dirigir el remake que

prepara Hollywood de la
pel·lícula de J.A. Bayona, se-
gons informava abans-
d’ahir Variety. Aquesta
pel·lícula es va convertir,
ara fa dos anys, en el film
més taquiller de la història
a l’Estat espanyol, a més de
guanyar set premis Goya i
set premis Barcelona de Ci-
nema (els antecessors dels
Gaudí).

Tot i que va ser elegida
per representar Espanya a
l’Oscar a la millor pel·lícula

en llengua estrangera, El or-
fanato no va ser nominada.
Però Hollywood va prendre
bona nota de l’èxit de públic
d’aquesta cinta produïda
per Joaquín Padró i Mar
Targarona, i New Line
n’està preparant un remake
amb guió de Larry Fessen-
den i Guillermo Del Toro,
que ja va produir i supervi-
sar la pel·lícula original.

Mark Pellington ha diri-
git diverses pel·lícules de
suspens, però també ha tre-

ballat en videoclips i en fil-
macions de concerts. La
seva darrera pel·lícula, El
miracle de Henry Pool
(2008), va ser premiada al
Festival de Sundance. De
moment no se sap quin serà
el repartiment definitiu.

El orfanato segueix, amb
aquest remake, les passes
de l’altra producció catala-
na de terror que va triom-
far el 2007, Rec, de la qual
ja se n’ha rodat i estrenat
un remake: Quarantine. ■

Tres companyies la
garanteixen amb el
PORCidivendres
engega‘Regladetres’

Teresa Bruna
BARCELONA

La Nau Ivanow (Hondures,
28) acull des de la seva fun-
dació espectacles de mane-
ra intermitent amb tan
bon criteri com l’aplaudit
Ricard II, dirigit per Carme
Portaceli. Però des de di-
vendres s’obre com un tea-
tre més a la ciutat, amb
programació estable. Una
molt bona notícia pels
temps que corren que ga-
ranteix el Projecte Obert
de Recerca Creativa
(PORC), a qui la Nau acull
amb entusiasme perquè “el
seu projecte és un dels nos-
tres motius d’existir”.
L’espai, que a banda de pro-
posar activitats per al barri
disposa de sales d’assaig i
d’exhibició, és també seu
de la Federació Escènica
Internacional (FEI).

El PORC, format per les
companyies Elnacional-
NOensvol, Arcàdia i Asso-
ciació Cultural Manel, neix
de la voluntat d’associar-se
per optimitzar els pocs re-
cursos que tenen els grups
petits per obtenir un pro-
ducte de qualitat: “Treba-
llar junts ens fa més forts
per fer teatre als marges
de la societat”, explica Al-
bert Prat, d’ElnacionalNO-
ensvol. Són tres companyi-
es que es complementen
en la manera d’entendre el
teatre i també per les seves
diferències. Si Elnacional-
NOensvol treballa en la
creació pròpia influïda pel

teatre de l’absurd de Bec-
kett i Karl Valentin, Arcà-
dia opta pel teatre de text,
prioritàriament escrit ara,
encara que estan oberts a
altres possibilitats. Pel que
fa a l’Associació Manel, ha
escollit l’experimentació i
la investigació escènica.
“Un muntatge pot canviar
molt en funció dels actors.
Ells l’han de sentir i treba-
llar. El director, coordina”,
diu Àlex D. Capo. Totes
tres coincideixen en la vo-
luntat de fer teatre català
d’ara o que es pugui mirar
des d’avui i han dissenyat
la programació de la Nau
fins a l’estiu.

‘Regla de tres’
El primer espectacle és
Regla de tres, creació de Les
Mateixes (Elisabet Vallès,
Berta Giraut i Marc Garcia
Coté), dirigit per Ester
Nadal i Yvette Vigatà a qua-
tre mans. És un text de
Joan Casas, premi Quim
Masó a projectes de produc-
ció teatral, atorgat pel festi-
val Temporada Alta, que
comparteix actors amb les
companyies de PORC. “Ens
toca fer el pont!”, diu Ester
Nadal. Parla de dues dones
que van estimar el mateix
home i que encara les influ-
eix molt. Es troben per tre-
ballar en una pel·lícula de
Bergman i es barregen els
records personals amb assa-
jos viscuts en un “movi-
ment de present a passat,
com un somni dins d’un
somni”, expliquen. El text
és un homenatge al teatre i
la seva gent escrit a mida
per a la companyia. Es va es-
trenar a La Planeta (Giro-
na) el novembre i divendres
arriba a la Nau Ivanow. ■

Temporada
estableala
NauIvanow

Unanitalcirc
El Raluy inaugura el primer hotel sobre rodes, que
permet conviure amb la companyia durant 24 hores

Bernat Salvà
BARCELONA

Ja fa anys que el Circ
Museu Raluy s’instal·la al
Moll de la Fusta i ens ofe-
reix un tast del circ que va
més enllà de les simples
arts escèniques: la seva
col·lecció d’antigues cara-
vanes, disposades en cercle
al voltant de la petita
carpa, evoquen els temps
en què un circ era una trou-
pe d’artistes nòmades que
viatjaven de població en po-
blació, una forma de vida
que va alimentar tota una
mitologia.

Aquest any el Raluy no
ha faltat a la cita barceloni-
na: el 10 de desembre va
estrenar l’espectacle El vi-
atge, que es prorroga fins
al 17 de gener. A més, la

companyia està a punt
d’inaugurar un nou servei:
el primer hotel sobre rodes
o hotel itinerant. Una bella
caravana anglesa, que data
del 1939, ha estat curosa-
ment restaurada i habilita-
da perquè s’hi allotgin fins
a quatre persones, que po-
dran dormir al costat de la
companyia, assistir als as-
sajos i a les diferents fun-
cions de l’espectacle,
prendre un cafè al bar...
“Molta gent ens pregunta-
va si podrien passar un
dia sencer al circ, i se’ns
va acudir de crear aquest
servei; que sapiguem, no
existeix enlloc més”, ex-
plica Louisa Raluy, subdi-
rectora del circ.

La caravana està situada
en un lloc cèntric del circ,
just davant la carpa. Com

era costum en les carava-
nes de circ britàniques,
està feta de fusta i xapa
metàl·lica, i no té finestres
en un dels costats, el que es
posa a la part exterior del
recinte: així es guanyava
en seguretat i intimitat.
Una acollidora sala d’estar

dóna pas a una habitació
de matrimoni, a l’esquerra,
i a un passadís que dóna
accés a una habitació per a
dues persones i a un lava-
bo. En la restauració s’ha
conservat la major part del
mobiliari i decoració origi-
nals. “Antigament –explica
Louisa Raluy– tots els circs
viatjaven en caravanes
com aquesta; no com avui,
que es desplacen en trài-
lers i camions”.

Llogar la caravana costa-
rà uns 200 euros la nit. La
caravana viatjarà amb la
companyia, de manera que
es podrà reservar allotja-
ment allà on es trobin (les
dates confirmades són a la
web, www.raluy.com). El
circ té unes 30 o 35 carava-
nes, que daten d’entre el
1910 i els anys 1940. ■

Louisa Raluy davant de l’hotel itinerant que ofereix la companyia, que permet passar, literalment, una nit al circ ■ JORDI GARCIA

Belén Rueda és la protagonista de la pel·lícula ‘El orfanato’,
dirigida per J.A. Bayona ■ AVUI
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