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GUARDONS
Paco Poch i Drac
Màgic, premis
Gaudí d’Honor

Els cinemes Full HD del centre
comercial Splau, a Cornellà
de Llobregat, van superar el
milió d’espectadors durant el
2013 i s’han convertit en el
multisala que té més públic
de Catalunya. Ho va fer públic
ahir l’empresa mitjançant un
comunicat en què atribueix
una part de l’èxit a l’amplia-
ció del complex, el juliol pas-
sat, en deu noves sales i a
“la major varietat de l’oferta
amb la introducció de títols
minoritaris”. ■ REDACCIÓ

Els cines Full HD
superen el milió
d’espectadors

EXHIBICIÓ

Un documental d’Alfred Hit-
chcock sobre els camps de
concentració nazis, rodat el
1945, serà projectat per pri-
mera vegada íntegrament
després de ser restaurat per
l’Imperial War Museum de
Londres, segons informava
ahir el diari The Independent.
El llegendari cineasta es va
“horroritzar” per les imatges
filmades per la Unitat de Ci-
nema de l’Exèrcit Britànic
quan les tropes aliades van
alliberar els camps. ■ EFE

Restaurat un film
de Hitchcock
sobre l’Holocaust

ESTRENA

Després de l’èxit que ha tin-
gut recentment la Festa del
Cinema, sales de tot l’Estat
oferiran descomptes especi-
als els dimecres no festius
des del 15 de gener fins al 15
d’abril. De moment, un 19%
de les pantalles catalanes
s’han afegit a aquesta iniciati-
va, que s’anomena Dimecres
al cinema i és fruit d’un acord
entre les federacions estatals
d’exhibidors (FECE), distribu-
ïdors (Fedicine) i productors
(FAPAE). ■ REDACCIÓ

Nous descomptes
els dimecres en
alguns cinemes

EXHIBICIÓ

El director de fotografia Joan
Mariné, el director Francesc
Pérez-Dolz, els productors
Paco Poch i Brian Yuzna i la
cooperativa audiovisual Drac
Màgic, representada per les
seves fundadores, Marta Sel-
va i Anna Solà, seran nome-
nats el dia 14 de gener vinent
membres d’honor de l’Aca-
dèmia del Cinema Català per
la seva trajectòria professio-
nal i per la seva contribució
al cinema. ■ REDACCIÓ

El Cicle de Complicitats en
Xarxa al Tantarantana és
una fórmula per facilitar la
visita de propostes escèni-
ques compromeses de fora
de Catalunya. En aquesta
tongada, es recullen obres
de raons i d’arrels. Iguana
Teatre, una de les forma-
cions més veteranes de les
Illes Balears, torna al tea-
tre del barri del Raval. Ho
fa amb el seu característic
món grotesc, que defensa
el director Pere Fullana.
Ara aquest esperpent il-
lustra Woyzeck (del 22 al

26 de gener). El cicle, però,
arrenca avui mateix amb
Los hijos de las nubes, una
proposta d’Abiosis Teatro,
de Madrid, que s’inspira
en els refugiats dels cam-
paments sahrauís que es
detecten com un error
més d’una transició espa-
nyola massa disposada a
oblidar, en favor d’una pau
social i l’arribada de la de-
mocràcia.

Los hijos de las nubes,
en cartell només fins diu-
menge, pretén donar veu a
les persones que mai són
escoltades. I és que, si el
conflicte sahrauí ja fa
temps que ha deixat de ser
notícia, encara és més difí-
cil saber què diuen les per-
sones anònimes que, tres
dècades més tard, encara
esperen una solució pacífi-

ca. La primavera àrab
també és un tren que se’ls
ha escapat.

El cicle es tanca amb
l’actuació d’una altra com-
panyia de Saragossa,
Tranvía Teatro, de 26 anys
de carrera, que signa una
versió de Sigue la tormen-
ta (del 15 al 19 de gener).
El text, amb una forta dosi
d’intriga, imagina com un
jove director mira de per-
suadir un actor retirat
traumàticament (a la
quarta funció d’un Hamlet
decideix abandonar el tea-
tre per viatjar, pintar i
amagar-se a la Borgonya
francesa) perquè interpre-
ti Lear en un muntatge
nou. L’obra descobreix el
passat dels dos personat-
ges, que s’intueix que ar-
rosseguen alguna culpa. ■

J.B.
BARCELONA

Els Iguana de les
Balears tornen al
Raval, amb grups de
Saragossa i Madrid

Teatre de raons i d’arrels

Un detall del muntatge ‘Los hijos de las nubes’, en cartell
al Tantarantana ■ JAVIER NAVAL

Fa poques generacions,
els fills eren quasi matèria
divina. Avui, el compromís
de determinades parelles
amb l’entorn més pròxim
planteja un debat que
compensa els termòme-
tres dels progenitors. La
companyia Sixto Paz tor-
na a la Sala Beckett, amb
una direcció de Marilia
Samper i el text d’un jove
autor britànic: Pulmons,
de Duncan Macmillan.
Des d’una vulgar relació de
parella es diagnostica l’an-
goixa social, una mena de
bronquitis racional que
impedeix actuar, sigui per
por o per responsabilitat.

Reuneix a escena els ac-
tors Pau Roca i Carlota Ol-
cina al voltant d’un llit.
Poc més. L’obra (que tor-
na a jugar amb l’economia
empàtica dels espectadors
convidant a participar en
la taquilla inversa: pagar el
que es consideri, un cop
vista la funció) estarà en
cartell fins al 9 de febrer.

Toni Casares, director
artístic de la Sala Beckett,

admet que és una obra
amb un punt de partida
molt trillat: l’amor d’una
parella “però, és el com
que el fa nou: juga amb
gran honestedat, sense
complexos ni prejudicis, i
això li dóna una gran fres-
cor”. Pau Roca, ànima del
grup Sixto Paz, admet que

els va costar triar aquesta
obra perquè temien que la
peça (es demana que l’es-
pai sigui buit, per donar to-
ta la força a la interpreta-
ció i a la narració de la his-
tòria) s’imposés massa el
discurs. Samper ha optat
per uns complements me-
surats que aporten una

poètica i una quotidianitat
que fa els dos personatges
molt pròxims. El seu punt
de la discussió, en canvi, és
molt radical: “Ara vivim en
la societat de la por”, co-
menta Samper, “qualsevol
canvi és un tsunami”: te-
nir fills vol dir deixar de
viatjar, per exemple, però

també exigir al planeta
que assumeixi una vida
més. Per Samper, “avui
som tan arrogants que ens
plantegem millorar els
comportaments dels pa-
res i, al final, no actuem:
fem crítica però no la revo-
lució”.Pulmons, però, sí
que incita al debat i, final-
ment, a una acció. De fet,
coincideix prou amb el seu
anterior muntatge (Si
existeix, encara no ho he
trobat). Com en l’expe-
riència passada, Sixto Paz
proposen generar una
complicitat amb els espec-
tadors per fer-los còmpli-
ces a anunciar la produc-
ció, tot jugant un Trivial
particular. ■

Bronquitis social
Jordi Bordes
BARCELONA

Sixto Paz torna a la Beckett amb un autor contemporani britànic
que mostra la discussió d’una parella per assumir la paternitat

Imatge d’un assaig de ‘Pulmons’ amb els actors Carlota Olcina i Pau Roca ■ SIXTO PAZ

La companyia
Sixto Paz, com
l’obra ‘Pulmons’,
busca un debat i
un compromís
amb la cultura


