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Una completa retrospecti-
va sobre Orson Welles –in-
cloent-hi les pel·lícules in-
acabades– acompanyada
d’un simposi amb experts
internacionals, amb mo-
tiu del centenari del naixe-
ment de l’autor de Ciuta-
dà Kane: es tracta, segons
Esteve Riambau, d’un dels
“plats forts” de la progra-
mació pel 2015 de la Fil-
moteca de Catalunya, de
la qual és director.

Ahir es va presentar
la programació per l’any
que ve, que ja està tanca-
da “en un 60% o un 65%;
treballar amb aquesta an-
telació ens sembla la ma-
nera seriosa de fer-ho i el
públic ho agraeix”.

Alguns dels convidats
confirmats per l’any vi-
nent–amb el seu correspo-
nent cicle– són el finès Aki
Kaurismäki, el txec Jiri
Menzel i l’iranià Abbas
Kiarostami –que imparti-
rà un taller per a nous ci-
neastes–, i encara està per
assegurar la presència de
l’italià Gianni Amelio.

D’altres cicles previs-
tos estan dedicats a Jean
Epstein, el mestre de
Luis Buñuel; a la presèn-
cia dels trens en el cine-
ma (“sovint es diu que la
finestra d’un tren és com
una pantalla per on es
veu passar la vida”); a
Alain Resnais; a la trans-

cendència en l’estil de
Jim Jarmusch, David
Lynch i Paul Schrader; a
les pel·lícules sobre l’espai
sideral (de 2001: una
odissea de l’espai a Gravi-
ty); al centenari d’Ingrid
Bergman, a Francesc Ro-
vira Beleta i al centenari
de Frank Sinatra.

I, un cop acabi l’exposi-
ció dedicada a Jacques De-
my que es pot veure ara, hi
haurà una mostra amb
una selecció de fotografies
de rodatge de l’estudi de
foto fixa Sabaté –en què es
veurà els diferents hàbits i
consums abans i després
de la proclamació de la dic-

tadura– i, després, una
sobre l’esmentat Fran-
cesc Rovira Beleta.

Pel que fa al balanç del
2014, la Filmoteca haurà
tancat l’any amb uns
144.000 espectadors, una
xifra aproximada a la del
2013, que va ser de
143.056. Segons Esteve
Riambau: “No hem d’en-
trar en comparacions amb
els cinemes comercials,
que estan patint una crisi
angoixant. Però el fet de
mantenir la xifra d’assis-
tència, un cop superada la
novetat inicial, és una ex-
cel·lent noticia. Tenim
una mitjana d’assistència
de cent espectadors per
dia, que està prou bé.” ■

La Filmoteca programa pel 2015 un simposi internacional dedicat
a Orson Welles, amb motiu del centenari del cineasta
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L’any cinèfil vinent

Orson Welles en la seva òpera ’prima’ ’Ciutadà Kane’ ■ ARXIU

Aki Kaurismäki,
Jiri Menzel i
Abbas Kiarostami
són alguns dels
directors que
vindran

Segons el director del Tea-
tre Lliure, Lluís Pasqual, el
text de Jordi Casanovas
“dóna llum” a unes decla-
racions i informacions
que “hem sentit i oblidat”.
Efectivament, l’autor en
va tenir prou de transcriu-
re bona part de la declara-
ció que Bárcenas va fer al
jutge Ruz. Amb poc més
d’una hora, descobria el
pastís i donava per bones
les fotocòpies publicades a

El País, comprometent la
cúpula del Partit Popular.
L’obra es representa des
d’avui i fins diumenge a
l’Espai Lliure. 

El director Alberto San
Juan admet que hi ha dos
espais que fan transcendir
tot el que hi succeeix: les
esglésies i les sales de tea-
tre. En aquest sentit, la pe-
ça de Casanovas demostra
que “la realitat és el més
apassionant dels entrete-
niments”. Interpreten els
dos protagonistes Manolo
Solo (Ruz) i Pedro Casa-
blanc (Bárcenas). L’extre-
sorer del PP pot acabar ge-
nerant una certa empatia
per la sorpresa en què si-
gui criticada la impunitat

en què, fins llavors, sem-
pre s’havia mogut.

San Juan, un exmem-
bre d’Animalario, fa poc
temps que ha obert un tea-
tre a Lavapiés, Teatro del
Barrio. Considera que “són
temps de no tallar-se; és un
dret cívic”. Ells ho fan des
de la rigorositat amb la in-
formació. Confia que el
teatre sigui un element ac-
tivador; “No n’hi ha prou
amb desfogar-nos: des del
15-M hi ha un escalfament
social”. Cadascú des del
seu àmbit demana interve-
nir en la política, i contro-
lar-la de prop. San Juan ad-
met: per canviar la política
“si no col·laborem tots, no
serà possible”. ■

‘Ruz-Bárcenas’, de
Jordi Casanovas, es
presenta a l’Espai
Lliure fins diumenge
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A escena, la declaració
de Bárcenas a Ruz

Pedro Casablanc, en el paper de Bárcenas ■ T. DEL BARRIO

Dolors Garcia i Cornellà
(Girona, 1956) ha gua-
nyat el tretzè premi Bar-
canova de literatura juve-
nil, mentre que Rubèn
Montañá (Badalona,
1983) ha obtingut el de li-
teratura infantil, amb les
obres Diumenge al matí,
al peu del salze i La botiga
de les mascotes extraordi-
nàries, respectivament.
La primera és una novel·la
d’intriga, de secrets i d’as-
setjaments silenciosos, es-
crita amb un estil acurat
que aconsegueix reflectir
unes relacions juvenils en
estat pur. Per la seva ban-
da, La botiga de les masco-
tes... és una faula sobre les
relacions entre els hu-
mans i els animals, que
convida a reflexionar so-
bre alguns dels nostres
costums més arrelats.

De l’obra de Dolors Gar-
cia Cornellà, el jurat, pre-
sidit per l’escriptora Maria
Carme Roca, ha destacat
el “seu estil directe, precís
i alhora emotiu i simbòlic,
que no cau en moralitats
ni judicis”, mentre que de
la de Rubén Montañá ha
remarcat “la seva atmos-
fera fantàstica i alhora
versemblant”.

Entre 51 originals
El premi Barcanova de li-
teratura infantil i juvenil
va néixer fa tretze anys
amb l’esperit de fomentar
la creació literària en llen-
gua catalana. A més de la
publicació de les obres
guanyadores, el premi té
una dotació econòmica de
10.000 euros per al premi-
at de cada una de les mo-
dalitats. En aquesta con-
vocatòria s’han presentat
51 originals.

Entre els guanyadors
de les diferents edicions
hi ha noms tan coneguts
com ara Maria Mercè Ro-
ca, Joan de Déu Prats i
Jordi Sierra i Fabra, i d’al-
tres que no ho eren tant
però que ara ja són escrip-
tors imprescindibles en la
literatura infantil i juve-
nil del nostre país, com
per exemple Carles Sala i
Santi Baró. El lliurament
del premi tindrà lloc la
segona quinzena del mes
de març, coincidint amb
la publicació de les obres
guanyadores. ■

Dolors Garcia
i Rubén
Montañá,
premis
Barcanova

Redacció / ACN
BARCELONA


