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Els premis del cinema català

“Ha estat una lluita llarga
però finalment estem
molt orgullosos i satisfets
de poder anunciar que la
companyia [fins ara Co-
rella Ballet] es passa a dir
Barcelona Ballet.” Lluint
el seu millor somriure, el
ballarí madrileny Ángel
Corella feia ahir aquestes
declaracions al Gran Tea-
tre del Liceu, on a partir
de dijous es podrà veure
la seva producció d’El
llac dels cignes.

Pendents d’una seu de-
finitiva, s’han instal·lat al
carrer Ortigosa de Barce-
lona (darrere del Palau
de la Música), un espai de
1.500 metres quadrats
on a partir de maig obrirà
una escola de dansa. Pa-
ral·lelament, tira enda-
vant el projecte de crear
una escola residència de
dansa a Figueres, l’obertu-
ra de la qual està prevista
pel 2013/2014 i en què es
formaran nens i nenes
d’entre 11 i 18 anys. “La
idea és que la primera es-
cola serveixi de sedàs per

enviar els nens a Figueres,
on s’oferirà una ensenyan-
ça per formar professio-
nals de la dansa, i serà el
planter de la companyia”,
explicava Corella.

Corella està molt con-
tent de “tornar” a Catalu-
nya, ja que va ser aquí on
es va crear la fundació que
duu el seu nom: “Barcelo-
na té aquesta visió cultu-
ral internacional molt
semblant a Nova York, Pa-
rís o Londres, que veuen la
cultura com una inversió i
una atracció turística.”

La companyia disposa-
ran de l’ajuda econòmica
de la Diputació de Barce-
lona, encara per concre-
tar; de l’Ajuntament, en
forma “d’espècies”, i “en
un futur”, de la Generali-
tat. També compten amb
el suport de l’empresa pri-
vada. El pressupost anual
de la companyia és de 3
milions d’euros.

El sector, a l’expectativa
Corella és conscient del te-
mor que ha aixecat la seva
arribada entre el sector de
la dansa, que ha vist com
se li anaven retallant els
ajuts (fins a un 40%). “Les
institucions ja ens han as-
segurat que es mantin-
dran les subvencions als
altres grups”, va dir. ■
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Ángel Corella ahir al davant del Liceu, on presentarà a partir
de dijous ‘El llac dels cignes’ ■ QUIM PUIG

“Era un dels grans noms
de la cultura, que sempre
hem entès com la dels
grans pintors i poetes. Tà-
pies era peça fonamental
del nostre patrimoni”, de-
ia ahir Lluís Homar a la ca-
tifa vermella dels premis
Gaudí, i apuntava el desig
que el cinema “vagi fent
camí” per formar part
d’aquest patrimoni identi-
tari col·lectiu. També Iso-
na Passola coincidia a des-
tacar la gran força dels
pintors que, com Miró o
Tàpies, han aconseguit
“concernir la gent al seu
voltant, abanderar el po-
ble en moments difícils, de
resistència”. Ella, en pro-
duir el gran èxit que ha es-
tat Pa negre, reconeix que
ha sentit d’alguna manera
el plaer de veure l’obra em-
bolcallada per la gent.

Ahir una de les seves pe-
tites protagonistes, Mario-
na Comas, explicava l’ex-
periència americana com
un somni meravellós, “tot
i que no m’esperava res,
entre tantes pel·lícules!”.
Duia un vestit de festa en
gris deixat per una amiga,
i patia el fred, com Montse
Alcoberro, en un disseny
molt treballat amb crista-
llets de Losson Couture:
“Estic feliç d’haver partici-
pat a Katmandú”, deia
l’actiu, que no es va haver
de desplaçar al Nepal, tot i
que li agrada molt viatjar.
Sí que ho va fer la protago-
nista, Verónica Echegui,
que tot i que el film explica
una història d’entrega
qualifica el rodatge de “di-
fícil i mancat d’amor”. La
situació del país és doloro-
sa, “les condicions en què
viu la població, la guerra
viscuda... a més vaig aga-
far una gastroenteritis”.

Uf!, tal com va la con-
versa costa preguntar-li
pel modelet que porta, pe-
rò la Juani de Bigas Luna
és tan amable com guapa:
“Tot ho he comprat de se-
gona mà als EUA!”. Tre-
mola, i de seguida el seu xi-
cot li ofereix l’abric. Santi

Millan assegura que porta
la samarreta “tèrmica’’ so-
ta la camisa negra mentre
la seva companya al teatre
Marta Torné es fa fotos
amb un fan sense treure’s
l’abric. Com Marta Etura,
que també es tapa el seu
bonic Chanel color perla.

L’actriu va amb la seva
parella, Luis Tosar, amb
qui ha treballat a Mientras
dormías: “Ho compartim
tot, fins i tot el menjar!”,
diu ell rient. O així ho vam
sentir, perquè es feia difí-
cil xerrar a les portes de
l’Arteria Paral·lel amb les
agudes botzines d’un gra-
pat de mossos xisclant
per les retallades (Artur

Mas i Joel Joan no es van
aturar al photocall per
evitar més enrenou).

La gran Montse Carulla
deixava anar un lacònic
“anar-hi anant” en assa-
bentar-se de la mort de Tà-
pies: “Al principi em costa-
va però quan vaig estudiar
història de l’art el vaig en-
tendre millor”, deia.

El toc surrealista
Javier Mariscal va impro-
visar un petit i sentit ho-
menatge al gran mestre
pictòric fent la seva creu
amb els dits (“t’estimem
molt!”). El seu Chico i Rita
ha agafat volada fins als
Oscar, cosa que li plau

molt perquè “ha trencat
prejudicis i també reivin-
dica el cinema indepen-
dent europeu, el que vè-
iem quan érem petits”.

Els germans Aina i
Marc Clotet unien bellesa i
glamur chic, Marieta
Orozco desfilava amb una
faldilla negra convertida
en vestit per obra i gràcia
d’un cinturó, Mercè Sam-
pietro mostrava jaqueta
de seda blau intens... i, de
sobte, l’Homo APM feia
que ens oblidéssim dels
lluentons donant la nota
surrealista: feia de sirena
al photocall. Això sí, dema-
nant amablement permís
als fotògrafs primer. ■
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El cinema, de dol
per la pintura

Icíar Bollaín, de Caprile vermell, amb Sumyata Battarai i Verónica Echegui ■ ORIOL DURAN


