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■ La ministra francesa de Cultura diu
que l’actitud de Depardieu és “trista”

Aurélie Filippetti, ministra francesa de Cultura,
considera “trista” l’actitud de l’actor Gérard Depar-
dieu, que vol renunciar a la nacionalitat francesa i
a qui Vladímir Putin ha concedit el passaport rus.
Filippetti reconeix que l’actor forma part del “pa-
trimoni cinematogràfic” francès, però opina que
les imatges de Depardieu al costat de Putin en què
apareix un vestit tradicional de la regió russa de
Mordòvia “parlen per elles mateixes”. “Aquestes
imatges són tristes”, va dir ahir la ministra.

■ Ildefonso Falcones publicarà la
novel·la ‘La reina descalça’ al febrer

Ildefonso Falcones fa una recreació de Madrid i Se-
villa de mitjan segle XVIII en la novel·la La reina
descalça, que es publicarà el 21 de febrer tant en
castellà com en català. L’autor de L’església del
mar proposa un fresc històric a partir d’una “histò-
ria d’amistat, passió i venjança que uneix dues
veus de dona en un cant per la llibertat”.

■ El coreògraf Jordi Cortés presenta
dos espectacles a La Seca

Jordi Cortés i la compa-
nyia Alta Realitat ocupa-
ran a partir de dimecres
La Seca - Espai Brossa de
Barcelona amb Black out,
un espectacle de parau-
la, dansa, teatre físic i
imatge. El 24 de gener
Cortés hi estrenarà In
heaven, en què repassa
la seva trajectòria amb
diversos convidats.

enbreu

■ Josep Pons dirigirà l’Orquestra
del Liceu al Palau de la Música

L’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per
Josep Pons, oferirà un cicle de concerts al Palau de
la Música amb l’objectiu de “reforçar la seva visibi-
litat”, segons va explicar ahir el director general
del Liceu, Joan Francesc Marco. En el primer con-
cert del cicle, el dijous 10 de gener, hi participarà
la soprano alemanya Anne Schwanewilms en
comptes del violinista Frank Peter Zimmermann,
que ha hagut de cancel·lar la seva participació per
una indisposició sobtada.

s favorites dels Gaudí

● Protagonista masculí
Àlex Brendemühl per El bosc.
Nil Cardoner per Fènix 11-23.
Àlex Casanovas per Fènix 11-23.
Àlex Monner per Els nens salvatges.
● Protagonista femenina
Marina Comas per Els nens
salvatges.
Ángela Molina per Blancanieves.
Maria Molins per El bosc.
Maribel Verdú per Blancanieves.
● Actriu secundària
Aina Clotet per Els nens salvatges.
Candela Peña per Una pistola en
cada mano.

Jordi Dauder, la revolució
pendent, d’Antoni Verdaguer.
● Pel·lícula d’animació
Els cadells i el codi de Marco
Polo, de Sergio Manfio.
Les aventures de Tadeu Jones,
d’Enrique Gato.
Papa, sóc una zombi, de Joan
Espinach i Ricardo Ramón.
● Pel·lícula europea
En la casa, de François Ozon.
Le Havre, d’Aki Kaurismäki.
Intocable, d’Olivier Nakache i
Éric Toledano.
Lo imposible, de J.A. Bayona.

çal Forés, ni Amanecidos, l’experi-
ment de Yonay Boix i Pol Aregall
produït per Lluís Miñarro, aparei-
xen en les llistes dels acadèmics.

Per albirar el futur del cinema ca-
talà, cal fixar-se sobretot en les ca-
tegories interpretatives: els joves
Nil Cardoner, per Fènix 11-23, i Àlex
Monner, per Els nens salvatges, són
candidats a millor actor protagonis-
ta, i Marina Comas, també per Els
nens salvatges, com a millor prota-
gonista. Amb vuit nominacions,
l’aproximació als conflictes de
l’adolescència dirigida per Patricia
Ferreira podria ser la sorpresa de la
gala dels Gaudí. Com també seria
una sorpresa que Eduard Fernán-
dez no s’emportés el premi a millor
actor secundari per Una pistola en

cada mano, una de les sis nomina-
cions de la pel·lícula de Cesc Gay. En
l’apartat de protagonista femenina
la lluita pot ser aferrissada entre Án-
gela Molina i Maribel Verdú, totes
dues per Blancanieves. I en el d’ac-
triu secundària, destaca també la
doble nominació d’Aina Clotet i Cla-
ra Segura per Els nens salvatges.

Superades les antigues polèmi-
ques per la compra de vots, el feno-
men de Pa negre i les crítiques de
Ferran Mascarell a la gala del 2012,
els Gaudí encaren la pròxima ceri-
mònia –la primera que tindrà lloc al
Barcelona Teatre Musical, presen-
tada per Andreu Buenafuente– amb
la tranquil·litat d’haver consolidat
el projecte i la complicitat total del
món del cinema català.e

Clara Segura per Els nens
salvatges.
Ana Wagener per Fènix 11-23.
● Actor secundari
Eduard Fernández
per Una pistola en cada mano.
Francesc Orella per Els nens
salvatges.
Pere Ponce per El bosc.
Lluís Villanueva per Fènix 11-23.
● Documental
Al fossat, de Ricardo Íscar.
Hollywood talkies, d’Òscar Pérez i
Mia de Ribot.
Pepe & Rubianes, de M. Huerga.

GUERRA CIVIL I ‘BESUGOTS’
El conte de Sánchez Piñol recrea
un drama sobre la Guerra Civil
travessat pel gènere fantàstic
amb una dimensió paral·lela

habitada per besugots. EMON

Els films més nominats

12. ‘Blancanieves’

11. ‘El bosc’

8. ‘Els nens salvatges’

7. ‘Fènix 11·23’

6. ‘Una pistola en cada mano’

‘[REC] 3 Génesis’

‘Lo imposible’

4. ‘Tadeu Jones’

‘The Pelayos’

Candidats


