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La ministra diu que primarà la qualitat del cine espanyol i passar-lo a anglès, francès i alemany

Calvo no concreta com s’assumirà
el cost de doblar el cine al català

Redacció
MADRID

C
alvo fugia
ahir d’estu-
di en dir
que només

es facilitarà el do-
blatge al català de
documentals, ficció i
sèries.

Això és tot el que va voler
dir ahir la ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo, en una

compareixença al Senat, so-
bre quina mena de producci-
ons es doblaran al català. En
realitat no deia res de nou, ja
que recordava el que ja havia
dit el president Zapatero, que
se cenyeix a facilitar el do-
blatge al català de documen-
tals, ficcions i sèries anima-
des per tal de promoure el
bilingüisme entre el públic
jove.

El senador del Partit Popu-
lar Juan Van-Halen havia pre-
guntat sobre quines eren les
prioritats del cinema espa-
nyol pel que fa al doblatge de
pel·lícules a llengües dife-
rents del castellà i Calvo li va

respondre que el seu depar-
tament ha de primar la qua-
litat del cine espanyol i que té
dues prioritats dins del Pro-
grama Media: la subtitulació
a altres idiomes de la Unió,
“perquè no es perdin les veus
dels actors”, i el doblatge a
l’anglès, francès i alemany,
“per enfortir el cinema espa-
nyol a la Unió Europea”.

Petició d’ERC
Van-Halen, qu no va quedar

content amb la resposta, va
especificar que preguntava
pel doblatge al català, basc i
gallec, després que ERC de-
manés, fa unes quantes set-

manes, que es fes obligatori
per llei el doblatge a les llen-
gües cooficials.

“S’ha compromès amb ERC
per doblar al català les pel·lí-
cules, o no hi està d’acord?”,
va qüestionar Van-Halen, per
tot seguit preguntar com es
finançaria aquest doblatge, si
es fes. “Amb un cànon, un
impost nou que sortirà de les
televisions?”, va suggerir. Pe-
rò tot el que va afegir ahir
Calvo va ser que, per a més
informació, remetia el sena-
dor popular al ministeri
d’Indústria, que és qui té
competències sobre la nova
llei audiovisual.

JOSEP LOSADA

Leiva i Rubén, els dos únics membres de Pereza

Pereza: “Som uns animals del rock”
Carles Matamoros

BARCELONA

E
l duo madri-
leny presen-
ta aquest
vespre a la

sala Bikini de Bar-
celona el seu nou
disc, ‘Animales’.

Els Pereza han madurat. El
grup de pop-rock en espa-
nyol, format per Leiva i Ru-
bén, ho demostra a Animales,
un àlbum de consolidació
que, segons ells, vol ser “molt
primigeni i visceral”.

Aquest nou treball, en el
qual el duo ha gravat perso-
nalment tots els instruments
que hi apareixen, ha estat
produït pel prestigiós Nigel
Walker, productor de can-
tants com Bob Dylan i Tom
Petty i de bandes com Aeros-
mith i La Oreja de Van Gogh.
La col·laboració, que ha estat
“satisfactòria”, s’ha fet, se-
gons el grup, per “eliminar
els arranjaments superflus” i
“donar un pas endavant en el
so”. Així, Animales és un disc
“sense filtres” en què s’ha
buscat un so “molt directe
que s’apropi al dels concerts”.

Un dels aspectes més des-
tacats de l’àlbum són les lle-
tres, que, segons Pereza, “són
millors que mai”. El duo, que
sempre ha admirat “els grans
lletristes”, troba que el text és
“l’element més important de
la cançó” i que, per tant, s’ha
de procurar “superar-lo cada
cop més”. En aquest cas, les
lletres del disc han estat
“molt treballades” i parlen
sobre “històries quotidianes”
que, segons el grup, “podrien
passar a qualsevol”.

En tot cas, Pereza és un
grup que prefereix els esce-
naris a l’estudi. “És el nostre
estat natural”, asseguren. De

fet, la banda, en plena gira
estatal, ja porta dies “a la
carretera” i sempre que pot
fa “els bolos que surten”. En-
tre les últimes actuacions de
la banda, destaca la partici-
pació en un concert promu-
gut per Nelson Mandela con-
tra la sida al Palau d’Esports
de Madrid. “Les causes justes
ens interessen, sempre que
no siguin una presa de pèl”,
afirmen.

De cara al concert d’avui,
que durarà uns noranta mi-
nuts, el grup pretén fer “una
festa canalla” que recorri
“totes les etapes de la banda”.
Un espectacle que, segons el
duo, serà “molt divertit” i
“no deixarà indiferent nin-
gú”. En aquest sentit, els Pe-
reza es consideren uns “ani-
mals del rock” que quan ac-
tuen en directe deixen de ser
“persones normals i cor-

rents” i es converteixen en
uns “exhibicionistes sense
remei”. L’actuació d’aquesta
nit serà una bona ocasió per
comprovar-ho.
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El TNC iniciarà al juliol
les millores acústiques
de la Sala Gran
Redacció
BARCELONA

Per solucionar les anomalies
acústiques de la Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), al juliol s’iniciarà la
instal·lació d’uns panells
reflectors que començaran a
funcionar a partir del
setembre. Aquesta és la solució
proposada per l’empresa de
control de sorolls i vibracions
García BBM, que ha detectat
que el nivell de contaminació
acústica supera en 6 o 7
decibels el valor òptim per a la
sala. Els experts han conclòs
també que la claredat i el
balanç del so “no són els
adequats”, ja que en lloc de
rebotar en els espectadors, el
so es projecta cap al sostre
perquè les parets són del tot
llises. Per això, a més del
“soroll de fons excessiu a
l’escenari” s’hi ha detectat una
“falta de reflexions cap al pati
de butaques”. Segons el
conseller delegat del teatre,
Joan-Francesc Marco, l’estudi
s’ha dut a terme arran de les
queixes per “deficiències
acústiques”, presentades pels
espectadors des de la
inauguració del teatre al 1997.
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Ana Arrieta, nomenada
directora general de
l’Acadèmia de Cine
Redacció
MADRID

La junta directiva de
l’Acadèmia de les Arts i les
Ciències Cinematogràfiques
ha nomenat l’advocada Ana
Arrieta Blanco directora
general d’aquesta institució.
Amb aquesta tria, l’Acadèmia
crea una nova figura gestora
que mediarà, entre d’altres
funcions, en la recerca de
finançament i patrocinis per
augmentar els pressupostos
de la institució. Arrieta també
s’encarregarà de
l’organització i supervisió de
les publicacions i dels actes de
difusió i informació de
l’Acadèmia i de la presidència
de les comissions que creï la
junta directiva.
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Jordi Dauder dirigeix
‘Borges versus Borges’
Redacció
BARCELONA

L’Auditori de Barcelona evoca
aquesta nit, en el cicle
Visions, el món de Jorge Luis
Borges amb l’espectacle Borges
versus Borges, dirigit per Jordi
Dauder, que també hi fa
d’actor i recitador. La direcció
musical del muntatge és a
càrrec de Jorge Sarraute, que
s’ha envoltat de músics com
ara la pianista Liliana
Maffiotte, Marcelo
Mercadante (bandoneó) i la
cantant de tangos Elba Picó.


