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Plató ha mort es va estre-
nar una matinada a la bar-
ra d’un hotel al Sitges Tea-
tre Internacional, el 1996.
Manuel Dueso l’havia es-
crit intuïtivament. Aquell
text, molt revisat després,
es va convertir en un dià-
leg entre un client pesat
del bar i el cambrer jove
que acabaven acusant-se
de qui dels dos havia ma-
tat Plató. Avui el Tempora-
da Alta arrenca amb una

instal·lació al carrer a càr-
rec de Carabosse, que pre-
tén il·luminar el Barri Vell
de Girona amb espelmes.
Un inici insòlit per a l’edi-
ció amb més propostes
que mai, 66 de les quals
d’autoria catalana. La
complicitat de les produc-
cions internacionals con-
tinua definint-lo com el
festival de tardor de teatre
de Catalunya.

Aquest dissabte (i el vi-
nent) el mateix Dueso re-
prèn al bar de La Planeta
dins del Temporada Alta
una obra (que rebria el
premi de la Crítica de Bar-
celona el 1996) i que retra-
ta, en realitat, “dos petits
monstres” producte de la

societat contemporània.
L’autor i director, que

rep les rèpliques de Dobrin
Plamenov (un búlgar que,
des dels dos anys parla “un
català de la plana de Vic”,
comenta irònic Dueso), ha
hagut de suavitzar lleuge-
rament alguns passatges.
Perquè, llegits avui, li sem-
blen massa contundents,
“la societat ha tirat enre-
re”, és menys valenta. El
muntatge, posteriorment,
va fer temporada al bar del
Mercat de les Flors. Ara
també hi ha previst un ca-
lendari d’actuacions dins
de l’Off del Romea.

Ja des de bon principi,
Dueso va pensar que calia
fer l’obra a una barra de

bar perquè, en aquella
època, era difícil trobar es-
cenaris per a la dramatúr-
gia contemporània catala-
na a Barcelona. L’espai re-
al l’evitava, a més d’haver
d’instal·lar una escenogra-
fia o il·luminació expressa.
De manera similar, l’any

passat Jordi Prat i Coll va
proposar al director Salva-
dor Sunyer construir un
petit itinerari de textos de
dotze minuts entre dos
personatges que s’ubi-
quessin a les biblioteques.
L’experiència Llibràlegs
va ser un èxit i aquest any

es reprèn. Prat i Coll s’ha
sorprès de la feina de les
bibliotecàries per impul-
sar accions culturals, tot i
el seu migrat pressupost.
El seu programa, com el de
Balla’m un llibre impulsat
al Sismògraf, són reclams
per als usuaris adults. ■
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Dueso repesca un text
de fa 20 anys a Girona
El Temporada Alta
programa ‘Plató ha
mort’, premi de la
Crítica del 1996

Foto del muntatge ‘Plató ha mort’, que es presenta dissabte al Temporada Alta.

La pel·lícula nord-ameri-
cana La bruja, distingida
amb el premi al millor di-
rector a Sundance, obrirà
divendres que ve una nova
edició del Festival de Sit-
ges, un certamen dedicat
al “gènere més fèrtil, més
ric, que més oportunitats
ha donat als nous talents
els darrers anys i dèca-
des”. Així ho destacava
ahir el seu director, Àngel
Sala, que no estalvia elogis
per al cinema fantàstic:
“Fins i tot festivals com
Sundance, Toronto, Ca-
nes o Venècia volen pro-
gramar-lo, ha deixat de ser
un gueto; les grans sorpre-
ses de l’any a la taquilla
són films fantàstics, com
Jurassic World.”

Oliver Stone, que rebrà
el gran premi honorífic,
serà el convidat més des-
tacat d’una edició que tin-
drà la presència de cineas-
tes coneguts com Takashi
Miike, Terry Jones, Kiyos-
hi Kurosawa, Andrzej Zu-
lawski o Jaco van Dor-
mael. El pressupost del
festival, que programarà
un total de 169 films, puja 
un 13,4%, gràcies en part
a la dotació del Departa-
ment de Cultura, que pas-
sa de 450.000 a 600.000
euros. ■

Sitges ofereix
169 films del
gènere “més
fèrtil i ric”
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Amant del cinema de ter-
ror i cinèfil empedreït, Ale-
jandro Amenábar cita El
exorcista i La semilla del
diablo com dos dels refe-
rents (també esmenta Pa-
kula, Lumet o Hitchcock)
de la seva nova pel·lícula
de terror, Regresión, que
avui arriba als cinemes
dues setmanes després
d’inaugurar el Festival de
Sant Sebastià. Ethan
Hawke (Abans de l’alba)
interpreta un detectiu que
investiga el cas d’una noia
(Emma Watson, l’Her-
mione de la saga Harry
Potter) que acusa el seu
pare d’haver comès un
crim. És una història al
voltant del culte al diable
rebuda amb crítiques desi-
guals a Donostia, que su-
posa el retorn al gènere de
terror del director de Los
otros.

Dos films més provi-
nents de festivals s’afegei-
xen avui a la cartellera. Le-
jos de los hombres, una
mena de western ambien-

tat a Algèria el 1954, va re-
bre tres premis menors a
Venècia. Dirigit per David
Oelhoffen i protagonitzat
per Viggo Mortensen, és
una adaptació del relat
d’Albert Camus L’hôte.

Després de la guardona-
da De dioses y hombres, el
francès Xavier Beauvois
torna als cinemes amb El

precio de la fama, vista al
Festival de Canes l’any
passat. Protagonitzada
per Benoît Poelvoorde i
Roschdy Zem, recrea la
història real de dos homes
que van robar el cadàver
de Charles Chaplin poc
després de ser enterrat i
van demanar un rescat a
la família. ■

Amenábar i altres
autors de festival
Redacció
BARCELONA

Arriben als cinemes ‘Regresión’, ‘Lejos
de los hombres’ i ‘El precio de la fama’

Emma Watson i Ethan Hawke, els protagonistes d’aquest
nou film de terror d’Alejandro Amenábar ■ UNIVERSAL
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‘No estem sols’, la
collita del 15-M

COMÈDIA

Un nen de deu anys (Ivo Piet-
zcker) i el seu germà petit viuen
mig abandonats pels pares, i les
institucions empitjoren la seva si-
tuació. Un film d’Edward Berger
influenciat pels Dardenne, que va
anar a la Berlinale. ■ REDACCIÓ

Hitman, superagent
sense gens de paròdia

El veterà cineasta Pere Joan Ventura
recorre tot l’Estat, de Gijón a Sevilla i
de Barcelona a Madrid, per retratar
nombrosos moviments hereus del
15-M, que lluiten contra la injustícia,
per la regeneració democràtica i per
aconseguir un món millor. ■ B.S.

La lluita contra
l’Església
L’uruguaià Federico Veiroj, que es va
guanyar un prestigi amb Acné i La
vida útil, signa la sàtira costumista i
anticlerical El apóstata. El film narra
amb frescor i espontaneïtat l’odis-
sea d’un home que vol renunciar a
la fe catòlica. ■ XAVIER ROCA

ACCIÓ/‘THRILLER’
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‘Jack’, cinema de
denúncia alemany

En temps de paròdies d’espies
(U.N.C.L.E., Anacleto...), sorprèn l’es-
trena de Hitman: agente 47, adapta-
ció d’un videojoc sense gens d’iro-
nia. La dirigeix Aleksander Bach i fa
d’agent Rupert Friend. La crítica no
n’ha tingut pietat. ■ REDACCIÓ


