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Si dijous es feia públic que
Blancanieves, dirigida per
Pablo Berger i amb parti-
cipació de les catalanes
Arcadia Motion Pictures,
Nix Films i Sisifo, repre-
sentaria Espanya als Os-
car, ahir es va saber que In-
fancia clandestina, copro-
duïda per la productora de
Carles Porta –Antàrtida–
representaria l’Argentina.
La pel·lícula, ovacionada
aquesta setmana al Festi-
val de Sant Sebastià, abor-
da el drama dels desapare-
guts durant la dictadura
argentina a través dels ulls
d’un nen. La dirigeix Ben-
jamín Ávila i hi participen,
com a intèrprets, la uru-
guaiana Natalia Oreiro i
l’argentí Ernesto Alterio.

Infancia clandestina
l’ha produïda Antàrtida
–una productora fundada
l’any 2005 pel periodista i
escriptor lleidatà Carles
Porta, autor del reportat-
ge i llibre Tor, tretze cases i
tres morts–, conjunta-
ment amb les argentines
Habitación 1520 i Histo-

rias Cinematográficas i la
brasilera Academia de Fil-
mes. El film, que no arriba-
rà a les pantalles catalanes
fins al mes de desembre,
va participar en l’última
Quinzena dels Realitza-
dors del Festival de Canes
–on va ser acollida amb
cinc minuts d’aplaudi-

ments– i acumula una sè-
rie de premis, l’últim dels
quals ha estat el de millor
pel·lícula al festival Una-
sur, celebrat a San Juan, a
l’Argentina.

El 10 de gener es conei-
xeran els nominats a la
85a edició dels Oscar, en-
tre els quals Blancanieves

i Infancia clandestina
competiran per trobar un
lloc en la llista de cinc
pel·lícules que, finalment,
aspiraran a l’estatueta.
Antàrtida, d’altra banda,
també està involucrada en
la producció de Mecanos-
crit del segon origen, que
dirigeix Bigas Luna. ■
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‘Infancia clandestina’, coproduïda per la catalana Antàrtida, serà
la candidata argentina a l’Oscar al millor film de parla no anglesa

Un moment del film, dirigit per Benjamín Ávila ■ EL PUNT AVUI

Al gener se sabrà
si ‘Infancia
clandestina’ i
‘Blancanieves’
aspiren finalment
a l’Oscar

Més de mig milió d’espec-
tadors han vist durant l’úl-
tim any un film doblat al
català, segons dades facili-
tades ahir pel Departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat. La quota, però,
és encara únicament del
3,41%, tot i que l’augment
és important, ja que en
l’any anterior era del
0,83%. En total, 554.882
persones van veure des del
setembre del 2011 fins a
l’agost d’enguany un film
en català, la majoria dels
quals –405.441 especta-
dors– eren estrenes de les
majors. El nombre de pro-
duccions doblades distri-
buïdes per les majors es va
doblar per sis després de
l’acord –ara fa un any– en-
tre el govern, Fedicine i el
Gremi d’Empresaris de Ci-
nema de Catalunya. En
concret, el nombre d’estre-
nes només de majors do-
blades al català després del
primer any de vigència de
l’acord ha estat de 23 pel·lí-
cules, a diferència de l’any
anterior, en què entre el se-
tembre del 2010 i l’agost
del 2011 només se’n van es-
trenar quatre. L’acord fir-
mat l’any passat preveia fer
augmentar la quota del ca-
talà a les pantalles de cine-
ma fins al 35% el 2017. ■
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Films doblats
al català:
554.882
espectadors

La iniciativa del Teatre de
Bescanó de protestar con-
tra la pujada de l’IVA a la
cultura, del 8 al 21 per
cent, venent pastanagues
–que tenen un IVA del 4
per cent– en comptes
d’entrades per a l’estrena
de l’obra Suïcides de Poca
Cosa Teatre, el 10 de no-
vembre, està tenint una
gran repercussió arreu del
món: no només s’han inte-
ressat per la singular cam-
panya de protesta mitjans
de tot l’Estat, sinó també
grans diaris internacio-

nals, com ara The New
York Times i la seva edició
global, International He-
rald Tribune, que han de-
dicat amplis reportatges a
la “rebel·lió de les pastana-
gues” de Bescanó. Ahir, la
BBC també va entrevistar
el director del Teatre de
Bescanó, Quim Marcé, i la
notícia ha arribat fins i tot
a Egipte i el Vietnam.
“Crec que és una notícia
simpàtica al mig de totes
les misèries de la crisi”, diu
Marcé. Teatres i compa-
nyies de Madrid, Euskadi i
Galícia també volen fer ac-
cions semblants –els bas-
cos, substituint les pasta-
nagues per cerveses–, i a
Bescanó ja s’han venut un
terç de les pastanagues po-
sades a la venda, amb una
entrada “de regal”. ■

Xavier Castillón
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Mitjans de tot el món
es fan ressò de
l’acció del Teatre de
Bescanó contra l’IVA

Pastanagues internacionals

Quim Marcé, entre dues actrius de Poca Cosa Teatre, amb les pastanagues ■ ACN


