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L’apunt

Una corredora de
fons literària

És una bona notícia que un premi tan despistat i eclèctic
com el Ramon Llull –sovint Lara pare declarava que era
una deferència cap a la Generalitat de Jordi Pujol– hagi
anat a parar a un llibre de Care Santos. Malgrat la seva
joventut, Santos ja és una corredora de fons de la litera-
tura, amb una extensa obra en castellà i en català, de
més de vint-i-cinc títols publicats, alguns dels quals de-

dicats a la literatura juvenil. De fet, Care Santos acaba
de guanyar en l’última Nit de Santa Llúcia el premi Joa-
quim Ruyra de narrativa juvenil per No em preguntis qui
sóc, que deu estar a punt de sortir. Per tant, doble nove-
tat premiada, que demostra que per als responsables
actuals de Planeta és un valor comercial segur. O ai-
xí deuen esperar, perquè la cosa està que bufa.David Castillo

CINEMA

La Seu Vella inicia el
camí cap a la Unesco
El Consorci del Turó de la Seu
Vella de Lleida ha iniciat els
tràmits per presentar la can-
didatura del principal monu-
ment lleidatà com a Patrimoni
de la Humanitat, una vella
reivindicació que ara pren for-
ma amb el consens d’institu-
cions i entitats de la ciutat i
també de la Generalitat i l’Es-
tat. No obstant això, tot just
s’enceta un procés complex
que es pot allargar entre cinc i
deu anys.

L’alcalde, Àngel Ros; el di-
rector del Consorci, Josep
Tort, i el secretari de l’asso-
ciació Unesco Lleida, Òscar
Castro, van presentar ahir el
primer dossier que conforma
aquesta candidatura i que es-
tà format per diversos volums
en què es detallen els valors
del conjunt monumental com

Un altre premi per a ‘La plaga’

PATRIMONI

L’arquitecte Santiago Calatra-
va va plantejar ahir al govern
valencià “tres solucions” per a
la coberta del Palau de les
Arts de València, on fa un
mes van caure trossos del
trencadís que van fer aturar
l’activitat. Calatrava proposa
“tornar a posar trencadís,
col·locar planxes d’alumini
amb juntes de dilatació o
massillar la coberta per allisar
i pintar-la de nou”. Segons el
govern, “no importa qui és el
culpable”. ■ AGÈNCIES

La realitzadora Neus Ballús va
recollir ahir el premi Òpera
Prima 2013, amb què el Col-
legi de Directors de Catalunya
va distingir la seva primera
pel·lícula, La plaga. L’acte va
tenir lloc a la seu de la SGAE a
Catalunya i Ballús va rebre el
guardó de mans del cineasta

ARQUITECTURA

Els cines Full HD de Cornellà
de Llobregat, que amb 28 sa-
les són els més grans del país,
oferiran cada dimarts tota la
seva programació en versió
original. Els cinc films de més
èxit s’oferiran també en ver-
sió doblada. ■ REDACCIÓ

Els cines Full HD
oferiran pel·lícules
en versió original
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CINEMA

The Hives, Klaxons, Russian
Red, The Sounds, Groove Ar-
manda, Bruna, Amable i Javi
Green participaran el 26 de fe-
brer al Teatre Principal de Bar-
celona en la primera edició del
BCN Live! By Sony, un nou fes-
tival vinculat al Congrés Mun-
dial del Mòbil. ■ REDACCIÓ

The Hives, en un
nou festival a
Barcelona

MÚSICA

Calatrava té “tres
solucions” per al
Palau de les Arts

a paisatge urbà, històric i cul-
tural. L’alcalde va afirmar:
“Reivindiquem des del rigor
científic la declaració del nos-
tre turó com a Patrimoni
Mundial de la Unesco perquè
hem contribuït a la història
que ha fet possible el desen-
volupament d’Europa”, i hi va
afegir que “la Seu Vella, per la
seva història, transmet els va-
lors de persistència, pau i
concòrdia”. Josep Tort va ex-
plicar que “de claustres i
campanars com els de la Seu
Vella no n’hi ha”, i va remar-
car la importància que en el
segle XXI té “la idea de pai-
satge humà, urbà, cultural i
que acull una gran memòria
històrica”. La tramitació ani-
rà acompanyada d’accions
de difusió internacional del
monument. ■ J. TORT

Fernando Trueba, a qui el
Col·legi de Directors va nome-
nar membre d’honor també
ahir. La plaga ha rebut ja di-
versos guardons, va ser nomi-
nada als premis Lux 2013 i té
cinc nominacions als premis
Gaudí, que s’entreguen demà
passat. ■ REDACCIÓ

ACN

Després que el novembre
passat el director Jordi
Casanovas es desmar-
qués de la companyia,
productora i sala, ha bas-
tit una nova programació
que mantindrà els matei-
xos referents de sempre.
Ahir es va estrenar No-
més un anunci, d’Albert
Ramos (un autor que va
debutar amb Els últims
dies de Clark K). Flyhard
mantindrà la producció
amb La pols, de Llàtzer
Garcia (que coproduei-
xen amb la Nau Ivanow), i
un nou muntatge amb
text de Sergi Pomper-
mayer. El vol cansat de la

Flyhard es torna a enlairar.
La Flyhard va adequar

la sala a la normativa de
seguretat, accessibilitat i
soroll, gràcies a una sub-
venció de l’Institut de Cul-
tura de Barcelona. Dels
68.315 euros de l’obra,
l’Ajuntament en va pagar
42.185. Les mesures tèc-

niques permeten, entre
altres comoditats, resol-
dre les barreres arquitec-
tòniques de l’espai a ban-
da d’ampliar l’aforament
(passa de 28 seients a
35), sense perdre la sen-
sació de menjador, de
proximitat absoluta.

Amb l’arrencada del
seu web (salaflyhard.
com), l’espectador podrà
comprar directament les
localitats per internet. Es
mantenen els preus opcio-
nals (segons el criteri de
cadascú) de 10 o 15 euros.
A partir d’ara, en cada fun-
ció es podran adquirir cinc
entrades a 5 euros.

Només un anunci (fina-
lista del premi Quim Masó
d’enguany) el representa

la companyia Guanyado-
ra, dirigida per Carles Ma-
llol. L’obra situa quatre
protagonistes en una se-
lecció d’un anunci d’aigua.
Tots els personatges, fra-
cassats, decidiran que
aquella decisió serà el més
important de les seves vi-
des. Amb aquesta trama
aparentment prima, Ra-
mos traça una peça “100

còmica i un 30% de thri-
ller”, diu, irònic.

The New Raemon
La por, de Llàtzer Garcia,
serà la primera coproduc-
ció de Flyhard amb altres
institucions. La compa-
nyia Arcàdia ja va iniciar la
trilogia familiar de Garcia
amb De la terra oblidada.
En La pols, també s’inte-

gra el músic The New Rae-
mon que fa una banda so-
nora específica per a tot el
quadre “tragicòmic”, en
paraules de l’autor. Per
acabar, Pompermayer es-
criurà una peça en què in-
tervindran membres de la
Flyhard, com són Pablo
Lammers i Sergio Mata-
mala, a banda de Marta Do-
mingo i Concha Milla. ■

Flyhard, a la
rampa de vol
Jordi Bordes
BARCELONA

La sala s’adapta a la normativa i manté
l’interès per l’autoria d’avui i de casa

Un instant de la comèdia ‘Només un anunci’, d’Alberto Ramos ■ ROSER BLANCH

Cada sessió
tindrà 5 entrades
a 5 euros, que es
compraran a
través del nou
web de la sala


