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PERALADA

Westbroek cau del 
cartell d’‘Andrea 
Chénier’
L’aclamada soprano alemanya 
Eva-Maria Westbroek no inter-
pretarà Magdalena de Coigny per 
motius de salut en l’òpera Andrea 
Chénier, de Giordano, que es repre-
sentarà a Peralada el 26 de juliol. 
La substituirà Csilla Boross, can-
tant hongaresa que debutarà a Es-
panya amb aquest muntatge, amb 
Marco Armiliato al davant de l’Or-
questra del Liceu i Alfonso Rome-
ro, com a director d’escena.

MEDALLA D’HONOR

El Parlament 
premia Josep 
Carreras
El Parlament de Catalunya va 
acordar ahir concedir la seva me-
dalla d’honor al tenor Josep Car-
reras. La decisió, presa per unani-
mitat i a proposta de la presiden-
ta de la Cambra, Núria de Gispert, 
reconeix la seva carrera artística i 
la seva acció de «profund impacte 
social» en la lluita contra la leucè-
mia. L’entrega serà el 9 de setem-
bre en un acte institucional.

VOTACIÓ AL FEBRER

La SGAE 
anticipa les 
eleccions
La junta directiva de la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE) 
va convocar ahir eleccions antici-
pades per al 26 de febrer, després 
que al juny els comptes i l’infor-
me de gestió del 2013 fossin re-
butjats pels socis. José Luis Acos-
ta, que va substituir Antón Rei-
xa, no ha complert un any com a 
president. 

La guionista Lola Salvador 
guanya el Nacional de Cine
3En la seva filmografia destaquen els guions d’‘El crimen de Cuenca’ i ‘Bearn’

QUIM CASAS
BARCELONA

L’
any passat el Premio Na-
cional de Cinematogra-
fía es va concedir a un re-
alitzador jove, J. A. Bayo-

na, que ha triomfat amb tan sols dues 
pel·lícules. Era una aposta de present. 
Aquest any el guardó ha recaigut en 
Lola Salvador, guionista nascuda a 
Barcelona el 1938, amb una llarga 
trajectòria que es veu recompensada 
ara. Una decisió, igual de vàlida, que 
mira enrere per contemplar una fi-
gura important, i potser poc conegu-
da, del cine de la transició.
 Se la recompensa pels seus gui-
ons per a pel·lícules d’aquella èpo-
ca dirigides per Pilar Miró (El crimen 
de Cuenca) i Jaime Chávarri (Bearn, o 
la sala de les nines, Las bicicletas son pa-
ra el verano), però també per la seva 
contribució a la defensa col·lectiva 
del sector i els drets dels creadors, 
segons ha manifestat Susana de la 
Sierra, directora de l’ICAA. Els ci-
neastes no estan  precisament con-
tents amb el Govern i la seva forma 
d’encarar el fet cinematogràfic, així 
que en el fons es tracta de premiar 
una persona compromesa durant 
èpoques pretèrites per no enrarir 
més l’ambient.
  Lola Salvador Maldonado (gaire-
bé sempre ha firmat com a Salvador 
Maldonado) no va estudiar en cap 
escola de cine i la capacitat de rela-
tar li ve de les pel·lícules que li expli-
cava la seva mare abans de dormir. 
D’aquí sorgeix la bella definició de la 
feina de guionista segons la guardo-
nada: «Això és un guió, aquella his-
tòria que has vist en el teu cap».
  I s’hi va entregar molt aviat. Va 
començar a exercir el periodisme 
cinematogràfic a mitjans dels 60, a 

Fotogramas i Ràdio Nacional d’Espa-
nya, entre altres mitjans, i a princi-
pis de la dècada següent va escriure 
els seus primers guions per a ràdio i 
televisió, època en què destaca la se-
va col·laboració amb Fernando Fer-
nán Gómez en el telefilm Juan Solda-
do (1973). També va fer algun episodi 
de la sèrie Barrio sésamo, i més recent-
ment, de Querido maestro.
 Guionista, novel·lista –la trilo-
gia d’El olivar de Atocha, ambientada 
a Madrid en les tres primeres dèca-
des del segle XX– i també producto-
ra –va fundar una companyia amb 
la qual va participar en la producció 
de Salvajes, per la qual va guanyar el 
Goya al millor guió adaptat, i Cami-
no–, Salvador ha tingut bona relació 
amb tots els directors i ha assumit 
sempre el seu paper. El 1988, durant 
la seva participació en un simposi so-
bre el guió organitzat pel festival de 
cine de Barcelona, va assegurar que 
«el millor és que el contacte amb el 
director i l’equip existeixi abans del 
rodatge. Durant el rodatge, el millor 
és considerar-se autor mort i entrar 
de puntetes, si s’entra, en el rodatge 
o gravació d’un treball propi».

POLÍTICA D’AJUDES / En aquesta troba-
da va dir una cosa molt pertinent du-
es dècades i mitja després: «Si no hi 
ha una política d’ajudes i subvenci-
ons al cine i a la indústria de l’audio-
visual independent en general, nin-
gú podrà condicionar cap llibertat, 
perquè no existiran ni guions ni pel-
lícules. Així que confio que la políti-
ca de subvencions s’ampliï».
  Salvador va obtenir el 2011 la Me-
dalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts. 
El pròxim 20 de setembre rebrà, en el 
marc del festival de Sant Sebastià, el 
Premio Nacional. H

RECONEIXEMENT A UNA LLARGA TRAJECTÒRIA

33 Lola Salvador, en una fotografia del 2012.
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