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Breus

L'Acadèmia espanyola del Ci-
nema ha decidit atorgar el Goya
d'Honor 2015 Antonio Banderas,
un actor que «actua, dirigeix, pro-
dueix, canta, ha obert camí a Hoo-
llywood, on és una estrella, i té molt
presents les seves arrels», ha ar-
gumentat la junta directiva de la
institució a través d'un comunicat
difós ahir. Es tracta d'un premi
honorífic.
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Antonio Banderas,
Goya d'Honor 2015

CINEMA

El sopar literari de la 43 edició dels Premis Octubre, que se celebra-
rà dissabte, estarà dedicat a commemorar els 40 anys de la Revolució
dels Clavells a Portugal i servirà d'homenatge als 15 anys de lluita del
col·lectiu Salvem del Cabanyal, que tracta d'impedir el projecte urba-
nístic de l'Ajuntament de València per al barri. Així ho va donar a co-
nèixer ahir l'editorial Tres i Quatre a través. En la Nit dels Octubre es do-
naran a conèixer els guanyadors dels Premis Andròmina de Narrativa,
el Premi Joan Fuster d'Assaig i el Vicent Andrés Estellés de Poesia.
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La Nit dels Octubre recordarà el 40
aniversari de la Revolució dels Clavells

LLETRES

L'Institut d'Estudis Catalans
(IEC) ha tancat la reedició de les
quatres grans Cròniques amb la
publicació de la Crònica de Pere III
el Cerimoniós, que ha dirigit Josep
Massot. Jordi Bruguera ha revisat
els textos i Maria Teresa Ferrer ha
completat les notes que havia fet
en l'edició original Ferran Solde-
vila per a Editorial Selecta el 1971.
«Aquesta és una de les cròniques
que ens reserva potser més sor-
preses», s’avança en el prefaci d’a-
questa edició.

BARCELONA | EFE

L'IEC tanca l'edició de
les 4 grans cròniques
amb la de Pere III

LLETRES

Peter Brook arriba al festival
Temporada Alta amb The suit,
una obra sobre «l'opressió i la ven-
jança» que aquest mite de la di-
recció teatral reprèn amb un mun-
tatge «més universal», que usa la
música per «obrir altres nivells
d'emoció», segons ha dit la codi-
rectora, Marie-Hélène Estienne.

The suit (Teatre Municipal de
Girona, 24 i 25 d’octubre) és una
peça basada en un conte que el
sud-africà Can Themba va es-
criure en l'època de l'apartheid i
que Peter Brook ja va muntar el
1999 en francès.

Marie-Hélène Estienne treballa
amb Brook des de fa quaranta
anys i és, al costat del director bri-
tànic, la impulsora d'aquest nou
muntatge en anglès, que va néixer
«amb la intenció que la música
prengués més importància, per

fer l'obra menys sud-africana i
més universal».

Aquesta peça, que es va estrenar
fa dos anys, arriba amb la sud-afri-
cana Nonhlanhla Kheswa en el pa-
per de la dona infidel que, després
de ser descoberta, pateix la humi-
liació i la crueltat del seu marit.

«El tema de l'obra és la venjan-
ça, la gelosia i la traïció, temes
molt humans amb els quals qual-
sevol persona pot sentir-se toca-

da», segons Estienne.
El personatge femení és humi-

liat dins la seva pròpia casa, men-
tre fora tots els sud-africans de raça
negra estan sent humiliats dins del
seu propi país.

Per ressaltar aquest paral·lelis-
me, Brook i Estienne han am-
bientat l'obra en els anys de l'a-
partheid sud-africà, però s'han
esforçat a llançar un missatge
«universal» perquè «l'opressió
afecta tots els països i totes les
èpoques. Espanya va conèixer de
prop l'opressió amb la dictadura de
Franco, i avui, si mires al teu vol-
tant, tornes a trobar opressió».

Sis músics i actors pujaran a l'es-
cenari  amb la intenció d'utilitzar
tots els instruments al seu abast per
comunicar-se amb el públic.

La música és part essencial en
aquesta comunicació perquè «et
permet saltar a nivells molt dife-
rents», segons Estienne, que en
aquest muntatge intercala temes
de Strauss, Schubert i Bach amb
cançons de Billie Holiday, Violeta
Parra i Miriam Makeba, amb l'ob-
jectiu que «la barreja de músi-
ques creï diferents emocions».
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Peter Brook torna amb l’obra
sobre l’opressió «The suit»
Temporada Alta ofereix

divendres i dissabte l’obra
del prestigiós director
britànic, conegut del festival



Escena de l’obra.
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