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El Fènix 11·23 triomfa. Si la pro-
ducció de Joel Joan i Xavier
Atance que es va estrenar diven-
dres és un èxit a la taquilla, és
evident que també ho és entre
els subscriptors d’El Punt Avui.
Avui fa una setmana, el diari va
posar a disposició dels seus subs-
criptors entrades dobles gratu-
ïtes per a la preestrena de Vic i
per a sessions especials a Giro-
na, Barcelona, Tarragona i Llei-
da. Per a la sessió de divendres,
que es va fer abans-d’ahir a Vic,
les entrades es van esgotar el
mateix matí de dilluns, i per a les
sessions especials de Girona (dia
20) i Barcelona (dia 21), diven-
dres a la tarda ja no hi havia cap
entrada disponible. D’aquesta
manera, El Punt Avui haurà con-
vidat un total de 256 especta-
dors a la sessió de Girona i 296 a
la de Barcelona.

A hores d’ara, i gràcies al Club
del Subscriptor d’El Punt Avui,
encara es poden concertar en-
trades gratuïtes per a la sessió de
Tarragona (el dimarts, 20 de no-
vembre, a les deu del vespre als
cinemes Ocine) i per a la de Llei-
da (el mateix dia, a la mateixa
hora, al cinema La Rambla).

L’acord entre El Punt Avui i
els productors de Fènix 11·23 va
més enllà de les sessions espe-
cials de la pel·lícula (en algunes
de les quals assisteixen els ac-
tors protagonistes del film), i
aquest dilluns arribarà també a
Mallorca, on la producció es pre-
senta oficialment. Al Cine Ciutat
de Palma, a les nou del vespre,

els actors i els productors de la
pel·lícula faran una projecció es-
pecial, a la qual podran accedir
també lectors de Presència, el
dominical d’El Punt Avui, que es
distribueix a les illes a través del
Diari de Balears. Així, un cente-
nar dels lectors de Presència que
siguin subscriptors del Diari de
Balears podran assistir gratu-

ïtament a aquesta sessió si
prèviament en fan la reserva al
Club del Subscriptor del Diari de
Balears.

La pel·lícula Fènix 11·23, es-
crita per Albert Plans Soriano i
Hèctor Hernández Vicens, ex-
plica la història real d’Èric Ber-
tran, el lloretenc de 14 anys que
el 2004 va crear un web inspirat
en Harry Potter i l’ordre del Fè-
nix per defensar la llengua cata-
lana. Una nit, una trentena de
guàrdies civils de la brigada anti-
terrorista de Madrid van irrom-
pre a casa seva i el van acusar de
terrorisme informàtic. El seu
delicte, haver enviat un correu
electrònic a una cadena de su-
permercats per demanar l’eti-
quetatge en català.

Entre els protagonistes de la
pel·lícula, hi ha Nil Cardoner
(que apareixia a Polseres Ver-
melles i que aquí interpreta Èric
Bertran), Rosa Gàmiz (mare de
l’Èric, actriu que ha intervingut
durant cinc anys a la sèrie Vent-
delplà), Àlex Casanovas (el pa-
re), Lluís Villanueva (que ha tre-
ballat a Soldados de Salamina i
Que se mueran los feos, entre
d’altres), Roberto Álamo i Ana
Wagener (que interpreta la fis-
cal de l’Audiencia Nacional que
apareix en el film). ■

El Fènix triomfa
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Esgotades les 552 entrades per a les sessions especials per a subscriptors a
Girona i Barcelona. Ara només en queden per al dia 20 a Lleida i Tarragona

Nil Cardoner és Èric Bertran a ‘Fènix 11·23’ ■ ARRISKA FILMS / BENECÉ FILMS

L’acord amb ‘Fènix
11·23’ s’estén ara a la
presentació del film
a Mallorca, amb el
suport del ‘Diari de
Balears’ i Presència

ÒPERA

Excavacions al jaciment de
l’Esquerda de Roda de Ter
(Osona) han permès desen-
terrar l’antiga muralla de Ro-
da ciutat, datada entre els se-
gles V i VII. En concret, s’han
trobat més de 100 metres de
perímetre fortificat i dues no-
ves torres adossades a la mu-
ralla (que tenia una amplada
de 2,70 metres). La desco-
berta confirma l’existència
d’un potent complex fortificat
a l’indret. ■ ACN

Descoberta una
antiga muralla a
Roda de Ter

‘L’elisir d’amore’
torna al Liceu en
la versió de Gas

Després de Llibertat, arriba un
nou títol en català de l’escrip-
tor nord-americà Jonathan
Franzen. Més enllà (Columna/
Salamandra, en castellà) re-
cull una sèrie de discursos,
textos assagístics i de cir-
cumstàncies. ■

Més Franzen en
català amb el
recull ‘Més enllà’
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LITERATURA

Michael Arndt serà el guionis-
ta del setè episodi de La guer-
ra de les galàxies, segons va
informar ahir Lucasfilm. Arndt
va rebre l’Òscar al millor guió
original per Little Miss Sunshi-
ne (2006) i va ser nominat al
millor guió adaptat per Toy
Story 3 (2010). ■ EFE

‘La guerra de les
galàxies’ ja té nou
guionista

CINEMA

L’elisir d’amore (Milà, 1832),
de Gaetano Donizetti, es po-
drà veure a partir d’avui al
Gran Teatre del Liceu en la
producció del mateix teatre
signada per Mario Gas, i que
es va poder veure per darrer
cop la temporada
2004/2005. L’obra s’ha pro-
gramat els mesos de novem-
bre (de l’11 al 18), maig (dies
27 i 30) i juny (dies 2 i 5), i
compta amb la veu de Rolan-
zo Villazón, que cantarà en les
funcions del maig i el juny. Al-
tres cantants de l’elenc són
Javier Camarena, Nicola Ca-
bell i Lucas Meachem, que ac-
tuaran en les funcions del
mes de novembre. Dirigirà
l’orquestra del Gran Teatre
del Liceu l’especialista en
òpera italiana Daniele Calle-
gari, que també va dirigir L’eli-
sir el 2005. ■ V. GAILLARD

ARQUEOLOGIA


