
L’actriu Glenn Close rebrà el
Premi Donostia en reconeixement
a tota la seva carrera cinemato-
gràfica a la 59a edició del Festival
de Cinema Internacional de Sant
Sebastià, que es durà a terme del
16 al 24 de setembre, segons que
va informar ahir l’organització del
certamen. Concretament, la pro-
tagonista de Las amistades peli-
grosas rebrà el guardó en una gala
que se celebrarà al palau Kursaal
el 18 de setembre.

A més de rebre el reconeixe-
ment del festival, Close presenta-
rà a Donosti la seva darrera pel·lí-
cula, Albert Nobbs. Es tracta d’un
projecte personal del qual ha as-
sumit la producció i el guió i que
dirigeix Rodrigo García. Es tracta
d’una història ambientada en la Ir-
landa del segle XIX, on Close en-
carna una dona que desafia la so-
cietat masclista en la qual viu dis-
fressant-se d’home per aconse-
guir una feina.

La pel·lícula, ja la tercera en la
qual l’actriu treballa a les ordres de
García, està basada en un relat de
l’escriptor irlandès George Moore.
El guió porta la signatura de Clo-
se, a més de la de Gabriella Prekop
i la del novel·lista John Banville. 

Al teatre, cinema i televisió
Glenn Close, nascuda a Greenwich
(Connecticut) el 19 de març de
1947, va donar els seus primers
passos al teatre després d’una
breu i frustrada carrera com a so-
prano. Va ser l’any 1974, en subs -
tituir la protagonista de Love for
love i aconseguir el seu primer
èxit a Broadway.

Des de llavors es va dedicar ex-
clusivament al teatre, fins que
George Roy Hill li va donar el pa-
per de la mare de Robin Williams
a El món segons Garp (1982), que
va suposar un debut força tardà al
món del cinema i la primera de les
seves cinc candidatures a l’Oscar,
en aquest cas com a actriu de re-
partiment.

El seu següent film, Reencuen-
tro (1983), de Laurence Kasdan, la
va tornar a posar de nou a les
portes de l’Oscar, com va passar
amb El mejor (1984); en ambdues
ocasions va ser com a actriu se-
cundària, mentre que per Atracció
fatal (1987) i Les amistats perillo-
ses (1988) va estar-ho per un paper
protagonista.

Al filo de la sospecha (1985),
Hamlet (1991), La casa dels espe-
rits (1993) o 101 Dàlmates (1995),
són algunes de les altres pel·lícu-
les que han conformat la seva tra-
jectòria.

En els darrers anys, Close ha
centrat la seva carrera en el món de
la televisió, on ha protagonitzat sè-
ries com The Shield o sobretot
Danys i perjudicis, on encarna
l’advocada Patty Wewes. Precisa-
ment, aquest sucós paper li ha
reportat guanyar dos premis
Emmy i un Globus d’Or.
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Glenn Close rebrà el Premi
Donostia del Festival de
Cinema de Sant Sebastià

La protagonista d’«Atracció fatal» ha estat nominada als Oscar cinc
vegades, i ha guanyat un Globus d’Or per la sèrie «Danys i perjudicis»


La  Nau Côclea va obrir les se-
ves portes a Camallera el 1996 en
una nau de vaques reconvertida.
Allà hi va ser fins l’any 2001, quan
es va traslladar a l’indret que ocu-
pa actualment, amb els seus espais
de treball i la residència d’artistes
amb convocatòria internacional. I
avui acull una gran festa que té
com a objectiu celebrar els 15
anys de vida d’un dels focus crea-
tius més dinàmics de les comar-
ques de Girona.

Al llarg dels anys, més de cent
artistes visuals, més de dos-cents
músics, performers, actors i balla-
rins hi han aportat el seu talent, la
seva creativitat i han aconseguit
mantenir-la viva. Com expliquen
des d’aquest equipament, hi han
vist «néixer i morir molts projectes
en aquest temps», però ha acon-
seguit mantenir-se «com un far pe-
tit però ben encès».

Per celebrar l’efemèride, artistes
visuals amb qui han treballat
aquests anys (pintors, escultors,
instal·ladors, videocreadors i fo-
tògrafs) han contribuït amb una
peça pròpia a crear un mosaic on
es vol representar l’essència de
l’espai. Alguns dels artistes parti-
cipants són Andres Bühlmann,
Angelina Ribas, Betina Kuntzsch,
Craigh Stewart, Christof Leber,
Denys Blacker, Dionis Escorsa,
Esther Xargay, Helene Yosse, Io-
hannes Zacherl, Jaume Torrent, Ja-
vier Peñafiel, Narcís Gironell, Tan-
ja Smit i un llarguíssim etcètera. 

Una publicació a finals d’any
A la festa d’avui s’hi han programat
dues actuacions especials; la pri-

mera és una intervenció sonora de
Josep Manuel Berenguer, músic i
artista sonor que a més, va ser fun-
dador de Côclea.

La segona és una aportació que
l’artista Dora García ha volgut fer
a la festa. Aquesta ha proposat
l’acció Prayers/Oracions, que serà
interpretada per diversos perfor-
mers. Val a dir que García va ser
present a la darrera Biennal de Ve-
nècia, amb una de les propostes
que van aixecar més expectació; i
seva va ser la felicitació que el
museu Reina Sofía va fer arribar a
tots els seus col·laboradors el pas-
sat Nadal.

Segons la direcció de la Nau Cô-
clea, la d’avui serà una festa «per
donar la cara, i ben somrient, a
aquests moments difícils i a les de-
rives de les polítiques culturals
del país». I també per commemo-
rar aquests quinze anys a Cama-
llera, està prevista una publicació
que recollirà la vida del projecte
durant aquest temps.
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L’equipament organitza
una festa on també hi haurà
una intervenció sonora de
Josep Manuel Berenguer



La Nau Côclea celebra els
15 anys a Camallera amb
una acció de Dora García

La multipremiada intèrpret ha fet carrera al teatre, cinema i televisió.
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PREMI HONORÍFIC
Una llarga llista d’intèrprets han
estat homenatjats a Donosti

Altres estrelles que han recollit
el premi Donostia són Julia Ro-

berts, (2010), Meryl Streep (2008),
Woody Allen (2004), Robert de Niro
(2000), Francis Ford Coppola (2002),
Lauren Bacall (1992), Bette Davis
(1989) o Gregory Peck (1986).



LA CLAU

El cartell commemoratiu del dia.
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CULTURA I SOCIETAT 

Joves talents i noms consolidats
de la interpretació a Catalunya
són el còctel que servirà FiraTàr-
rega en la secció d'espectacles «de
sala». Rosa Maria Sardà abandera
la llista de propostes amb el ja es-
trenat Sagarra dit per Rosa M.
Sardà, de la companyia Ipsilamba,
mentre que l'actor de rostre tele-
visiu Santi Ibàñez oferirà la pro-
posta humorística Santi's RIP, de

la companyia Zitzània. De la seva
banda, la companyia gironina
Mentidera Teatre i Produccions de
Ferro duran a Tàrrega el muntat-
ge Tot, de Rafael Spregelburd, que
es va poder veure a Girona en la
passada edició del festival Tem-
porada Alta. Aquesta obra va ser la
guanyadora del quart premi Quim
Masó, després que la companyia
mostrés les seves qualitats en pro-
postes com l’aclamada Lúcid.

Grans noms i joves emergents
Així és com, fidel a la seva aposta
per una programació de qualitat,
FiraTàrrega reserva també en-
guany un espai per a les produc-
cions de sala. La proposta del cer-

tamen es caracteritza per la con-
vivència entre grans exponents
de l'escena catalana amb les pro-
postes d'artistes emergents. Des
del teatre de text fins al circ, pas-
sant pel musical o la dansa, la
programació juga amb la mescla
de disciplines.

Rosa Maria Sardà, la coreògra-
fa Sol Picó i Santi Ibàñez són, pro-
bablement, els més destacats ar-
tistes que participaran en aques-
ta secció. De la seva part, Sardà hi
oferirà el muntatge que ha estre-
nat enguany al Teatre Romea, la
lectura dramatitzada Sagarra dit
per Rosa M. Sardà. Picó i la seva
companyia oferiran Petra, la mu-
jer araña y el putón de la Abeja

Maya, estrenada al Grec 2011. Al
seu torn, Ibàñez posarà humor a
Tàrrega amb Santi's RIP, una obra
on explica el seu propi funeral.

Pel que fa als artistes emer-
gents, el més evident és el cas
d'Alba Sarraute (Premi San Mi guel
FiraTàrrega 2009), que torna al
certamen amb el seu últim treball
Soy la otra (La Diva).

Finalment, la secció comptarà
amb la participació de les com-
panyies Divinas i el circ de l'Ateneu
Popular de 9 Barris. 
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La companyia gironina
portarà al certamen «Tot»,
de Rafael Spregelburd, dins
de la secció «sota cobert»



La Mentidera, Rosa M. Sardà i Sol
Picó, a les sales de FiraTàrrega

Del 16 al 24 d’agost, Prada de
Conflent acollirà la 43a Universi-
tat Catalana d’Estiu. Prop de 1.500
alumnes i uns 200 professors pas-
saran per un programa que en-
guany ha escollit Vida, poble, llen-
gua com a lema, i que comptarà
amb una nodrida representació de
cultura popular a càrrec de l’Ens de
Comunicació Associativa. 

S’hi homenatjaran tres grans
de la cultura catalana, com són els
escriptors Joan Maragall i Josep M.
de Sagarra i el lingüista Manuel
Sanchis Guarner (respectivament,
pels 100 i 50 anys de la mort, i pel
centenari del naixement). 
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«Vida, poble,
llengua» és el lema
d’enguany de la
Universitat d’Estiu

Sardà presentarà dins la
programació de les sales una
lectura dramatitzada de
Sagarra estrenada al Romea

La jove Alba Sarraute, premi
San Miguel de la fira el 2009,
torna al certamen amb el seu
treball «Soy la otra (La Diva)»

Tot d’artistes visuals que han
treballat a la Nau han aportat
una peça pròpia per crear un
mosaic que representi l’espai


