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CINEMA

Arrenca una nova cursa per l’Oscar

Comença oficialment la tempora-
da de premis. L’acadèmia espanyo-
la va designar ahir els finalistes en-
tre els quals sortirà un nou candi-
dat als Oscars: El artista y la mode-
lo, Blancanieves i Grupo 7.

XAVI SERRA

BARCELONA. Ja es perfila el relleu
de Pa negre com a representant de
l’acadèmia espanyola del cinema en
la cursa dels Oscars. Ahir es van
anunciar els tres finalistes de la
preselecció del candidat que lluita-
rà per una nominació en la catego-
ria de millor pel·lícula en llengua no
anglesa. Són El artista y la modelo,
de Fernando Trueba; Blancanieves,
de Pablo Berger, i Grupo 7, d’Alber-
to Rodríguez. En un any sense nous
títols de Pedro Almodóvar, Alejan-
dro Amenábar, Isabel Coixet o Icíar
Bollaín, els resultats s’han ajustat
força a les apostes que circulaven.

Blancanieves és un projecte de
llarga gestació dirigit pel bilbaí Pa-
blo Berger: una versió muda i en
blanc i negre del famós conte dels
germans Grimm en què Maribel
Verdú interpreta la reina malvada.
Amb l’homenatge cinèfil com a leit-
motiv, Berger ha reinventat l’imagi-
nari de la Blancaneus situant-la en
el món del toreig. La pel·lícula, que
competirà en el pròxim Festival de
Sant Sebastià, va ser rebuda dilluns
amb una gran ovació al Festival de
Toronto, en què crítics de renom
com Roger Ebert l’han elogiat com-
parant-la amb The artist. Amb par-
ticipació de la productora catalana
Arcadia Motion Pictures, el film

s’estrenarà el 28 de setembre, però
dos dies abans es projectarà al Liceu
amb l’acompanyament en viu de la
Sinfonietta Monteolvido i la veu de
Sílvia Pérez Cruz, revivint l’esperit
de l’era daurada del cinema mut.

Aida Folch, refugiada i model
El artista i la modelo també s’estre-
narà el 28 de setembre i competirà
a Sant Sebastià. El nou film de True-
ba relata la trobada a la França ocu-
pada pels nazis entre un escultor oc-
togenari (Jean Rochefort) i una jo-
ve refugiada catalana de la Guerra
Civil (Aida Folch), que li fa de mo-

del. En blanc i negre i en francès,
aquesta meditació sobre la crea-
ció artística destaca per les inter-
pretacions de Rochefort i Folch
i per l’esplèndid guió de Jean-
Claude Carriere, col·laborador
habitual de Buñuel.

Enfrontat a un guanyador de
l’Oscar com Trueba i a la bona
premsa internacional de Blanca-
nieves, el thriller policial Grupo 7
no sembla tenir gaires oportuni-
tats. El guanyador, però, no se sa-
brà fins que l’Acadèmia anunciï
la pel·lícula escollida, el pròxim
27 de setembre.e

Aida Folch fa de model d’un escultor octogenari a El artista i la modelo. ALTA FILMS

‘El artista y la modelo’, ‘Blancanieves’ i ‘Grupo 7’, finalistes dels acadèmics

‘Poetes’, de Lluís Llach, el
cap de setmana amb l’ARA

ARA

BARCELONA. L’11 de novembre del
2003, Lluís Llach es va acomiadar
per sempre de Miquel Martí i Pol.
Enmig del dolor d’aquell comiat, va
néixer una espurna de llum: la idea
de realitzar un homenatge al poeta,
interpretant cançons musicades a
partir dels seus textos, però també
d’altres autors que Martí i Pol esti-
mava com Joan Fuster, Konstandi-
nos Kavafis, Joan Oliver, Josep Ma-
ria de Sagarra, Màrius Torres i Joan
Salvat-Papasseit.

El resultat, que havia de limitar-
se a un conjunt de recitals a la Sala
Apolo de Barcelona, va donar peu
a una gira i a l’edició d’un disc, Po-
etes, que l’ARA oferirà als seus lec-
tors aquest dissabte 15 i el diumen-
ge 16 per només 9,95 euros. Com
diu el periodista musical Albert
Puig: “Lluís Llach posa cadascú al
lloc que li pertoca: el poeta atrinxe-
rat darrere les seves paraules i el
músic amagat sota les melodies i el

ritme. Llach ha sabut transcriure
com ningú el fil sonor primitiu que
ens produeix la lectura d’aquests
poemes”.

Poetes recull cançons que el mú-
sic havia anat component al llarg de
la seva carrera a partir de textos lí-
rics de diversos autors. De Martí i
Pol s’inclou Valset per a innocents
(que obre el disc), Tom d’atzars, Ara
mateix, Dona’m la mà i Roses blan-
ques, el preferit del poeta. Llach
també es retroba en el disc amb can-
çons com Criatura dolcíssima, de Jo-
an Fuster, i Les corrandes de l’exili,
de Pere Quart, dos autors que Mar-
tí i Pol coneixia personalment. Tam-
bé hi ha lloc per a un dels escriptors
més admirats pel poeta de Roda de
Ter: Josep Maria de Sagarra, de qui
Llach interpreta Vinyes verdes vora
el mar. I no falten noms importants
de les lletres catalanes com Joan Sal-
vat-Papasseit (La casa que vull) i
Màrius Torres (Cançó a Mahalta) o
el grec Konstandinos Kavafis (Íta-
ca), amb traducció de Carles Riba.

En el disc, Llach també va retre
homenatge als autors que van do-
nar-li suport des de l’època dels
Setze Jutges. El músic dedica a
Josep Maria Espinàs Dibuix, a
Maria Aurèlia Capmany Cant de
l’enyor, a Josep Maria Andreu
Temps i temps i a Eudald Solà Ens
veiem a Folegandros. En resum,
un recorregut musical i emotiu
per alguns dels millors moments
de la literatura catalana amb el se-
gell personal d’un tòtem de la
cançó com Lluís Llach.e

A Poetes, Llach musica poemes d’autors com
Martí i Pol, Salvat-Papasseit i Pere Quart.
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● Extremadura embolica la tro-
ca. Bona l’ha fet el senyor José An-
tonio Monago sortint en defensa
d’un IVA reduït del 13 per cent per a
la cultura a l’autonomia que presi-
deix. És de suposar que el senyor
Monago sap que la llei és estatal i
que no es pot esmenar. Però ho va
dir clar i català. I quan des del minis-
teri d’Hisenda li han dit que no po-
dia, no sols no ha demanat excuses,
tot recordant que és una proposta
secundada per tota la societat, sinó
que ha dit, i això és enfrontar-se
amb els capos, que ja trobarà la so-
lució. I bé, esclar que hi ha una ma-
nera. Pagar-se, l’IVA es pagarà al
21%, però si la comunitat subvenci-
ona la diferència per entrada venu-
da, els promotors podran mantenir
preus. Una altra qüestió és què pas-
sa amb el pressupost autonòmic en
un moment de retallades. Deu tenir
diners, Extremadura! D’on els trau-
rà? No és tema per a aquesta colum-
na, però sembla que entre el Mona-
go i l’Aguirre, que vol jugar al pòquer
tot fumant, les aigües del PP no es-
tan precisament calmades. Rajoy
està de pega. Visca el circ.

● Un musical víctima de la crisi.
El musical My fair lady, amb Palo-
ma San Basilio com a protagonista,
ha cancel·lat les funcions programa-
des a Cadis, Saragossa i Logronyo a
causa de “l’impacte de la crisi eco-
nòmica i l’increment desmesurat de
l’IVA”, segons la productora Stage
Entertainment, la més important
en el gènere dels musicals de gran
pressupost.

● El Grupo Marquina assumeix
l’augment. Els teatres de Madrid
Príncipe, Marquina, Gran Vía i Are-
nal, que pertanyen al Grupo Marqui-
na, no repercutiran l’increment de
l’IVA en el preu de l’entrada. El pro-
ductor Alejandro Colubi, director,
gestor i programador d’aquests tea-
tres, ha decidit assumir el percentat-
ge de pujada de l’impost en benefici
del públic teatral com a mesura per-
què tots els espectadors puguin con-
tinuar gaudint del bon teatre i per do-
nar suport a la cultura del país.

● El TNC i el Liure mantenen els
preus dels abonaments. Per cape-
jar el temporal, el TNC incorpora el
21% de l’IVA, però per reconèixer la
fidelitat del seu públic i facilitar l’ac-
cés dels espectadors a la cultura
mantindrà els preus de totes les mo-
dalitats d’abonament, que es poden
adquirir fins a l’1 de febrer del 2013.
El Lliure també congela l’augment
de l’IVA en tots els abonaments fins
al 30 de setembre.

El traspunt


