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TEATRE

Adrià Gual 
D’ànima
convençuda
modernista, el
pintor, poeta,
dramaturg i
impulsor
d’iniciatives culturals
va crear fa un segle
sota el paraigua del
noucentisme la
llavor del que avui és
l’Institut del Teatre.

REPORTATGE

De Calders a
Tasis
Les cartes de Pere
Calders a Rafael
Tasis reunides a ‘Fe
de vida’ per
l’editorial
Acontravent són una
cura de realisme
enfront de les
imatges romàntiques
i mitificades de la
comunitat exiliada.

CINEMA

Terror amb segell català
Entrevista amb Andy Muschietti, el director de
‘Mamá’, una coproducció entre Catalunya i el
Canadà, que ha aconseguit la proesa de situar-se en
el número u de la taquilla nord-americana.

LLIBRES

El foc i
l’huracà
‘El diable i
altres relats’,
una incursió
en la narrativa
de Marina
Tsvetàieva, una
de les veus més
intenses de la
poesia del
segle XX.

La 63a edició de la Berlina-
le, que comença avui, mira
cap a l’Europa de l’est: sis
de les dinou pel·lícules en
competició estan rodades
o ambientades darrere de
l’antic teló d’acer. Segons
informa l’agència Efe, el
festival estendrà la seva ca-
tifa vermella a un munt
d’estrelles de totes les
edats i condicions, encara
sobretot dives franceses,
com Catherine Deneuve,
Juliette Binoche i Isabelle
Huppert. Pel que fa a ac-
tors, destaquen diverses
estrelles anglosaxones:
Matt Damon, Jude Law,
Nicolas Cage, Jeremy
Irons, Shia LaBeouf i un
Ethan Hawke de nou apa-
rellat amb Julie Delpy.

L’energia, les farmacèu-
tiques, els drets humans a
l’Iran i els danys col·late-
rals de la crisi són altres te-
mes que plantejaran les
pel·lícules de les diferents
seccions de la Berlinale,
que es clausurarà el 17 de
febrer després d’onze dies
intensos de cinema. Dues

directores catalanes hi se-
ran presents: Isabel Coixet
presenta a la secció Pano-
rama Ayer no termina
nunca, amb Javier Cáma-
ra i Candela Peña, mentre
que la debutant Neus Balló
presenta el documental La
plaga a la secció Fòrum.

Segons el director del

festival, Dieter Kosslick,
la d’enguany serà una ca-
tifa vermella “absoluta-
ment intergeneracional”,
que també inclourà com a
convidada Anita Ekberg,
la sex symbol immorta-
litzada per Federico Felli-
ni, que impartirà classes
magistrals a joves direc-

tors del taller d’idees Ta-
lent Campus.

La secció oficial la inte-
graran dinou pel·lícules, en
el concurs, entre les quals
hi ha els darrers treballs
dels directors Gus Van
Sant, Steven Soderbergh,
l’iranià Jafar Panahi i el
bosnià Danis Tanovic. Van

Sant competirà amb Pro-
mised land, protagonitza-
da per Matt Damon i Fran-
ces McDormand, i centra-
da en un col·lectiu víctima
de l’expropiació de les se-
ves terres per part d’un
consorci energètic. An epi-
sode in the life of an iron
picker, de Tanovic, parla
també de desheretats.

Soderbergh presentarà
el thriller Side effects, in-
terpretat per Jude Law,
mentre que Panahi torna a
Berlín amb Pardé, dos
anys després de ser mem-
bre en absència del seu ju-
rat –perquè estava detin-
gut a Teheran– i com a ex-
ponent, diu Kosslick, de la
capacitat de dirigir tot i la
seva inhabilitació per part
del règim iranià.

El festival s’obrirà amb
The Grandmaster, un film
fora de concurs del cineas-
ta xinès Wong Kar Wai,
president del jurat, que té
entre els intèrprets l’ac-
tor nord-americà Tim
Robbins. També s’hi pre-
senta Croods: una aven-
tura prehistòrica, una
nova animació en 3D de
DreamWorks. ■
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El festival de cinema arrenca avui amb diversos films de l’Europa
oriental i directors com Gus van Sant, Tanovic i Soderbergh

Berlín mira a l’est

El Berlinale Palast, seu principal del festival, ja està a punt ■ HANNIBAL HANSCHKE / EFE

Joan Dalmau, nascut a
Montcada i Reixac fa 85
anys i format com a actor
entre Barcelona i Sevilla,
va morir ahir a la seva casa
de Coria del Río (Sevilla).

Gràcies al seu paper a
Soldados de Salamina,
adaptació de l’obra de Ja-
vier Cercas que va dirigir
David Trueba, Dalmau va
ser finalista al Goya al mi-
llor actor de repartiment.

Los ojos de Julia va ser
el seu últim paper, però
també va actuar a films
com ara Mar adentro, Se-
cretos del corazón i Si te
dicen que caí, alternats
amb teatre i televisió. Últi-
mas tardes con Teresa, de
Gonzalo Herralde, va ser
el seu bateig al cinema. ■
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Mor l’actor
català Joan
Dalmau a
Sevilla
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