
| Cultura i Espectacles | 41EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 30 D’OCTUBRE DEL 2015

Estrenes de cinema de la setmana

Vin Diesel és ‘El último
cazador de brujas’

El guionista James Vanderbilt (Zodiac)
debuta com a director amb La verdad,
una intriga periodística basada en fets
reals; la presència de Robert Redford
–que interpreta el llegendari periodista
Dan Rather– reforça els vincles de la

pel·lícula amb el cinema nord-americà progressista dels anys
setanta, especialment Tots els homes del president. ■ X.R.

L’actor de Fast and furious interpreta
l’últim representant d’una estirp de ca-
çadors de bruixes immortals. Elijah
Wood (el seu aprenent) i Michael Caine
formen part també del repartiment
d’una pel·lícula que planteja un atac de

bruixes al Nova York actual (i que ha estat rebuda a cops d’es-
combra per la crítica de la ciutat i de tots els EUA). ■ REDACCIÓ

Recordant el cinema
lliberal dels setanta

La música de l’amor a
‘Los últimos cinco años’

COMÈDIA

Robert De Niro, becari
d’Anne Hathaway

L’‘Educació siberiana’,
de John Malkovich

MUSICAL

El director de P.D. T’estimo, Richard
LaGravenese, adapta a la pantalla
gran el musical de Broadway The last
five years, guanyador d’un premi Tony,
amb els mateixos protagonistes, Anna
Kendrick i Jeremy Jordan. Interpreten

una aspirant a actriu i un novel·lista a l’alça en una història
de grans emocions trista però no sensiblera. ■ REDACCIÓ

‘Little boy’, un
petit gran home

ACCIÓ

DRAMA

Especialista en comèdies amables de
repartiments estel·lars (Cuando menos
te lo esperas, No es tan fácil, Vacacio-
nes), Nancy Meyers explora a El beca-
rio el món laboral amb una història que
inverteix els rols habituals: la jove pro-

pietària d’una empresa en línia de moda (Anne Hathaway) con-
tracta un becari de 70 anys (Robert De Niro). ■ REDACCIÓ

DRAMA

Conegut per l’excel·lent Mediterráneo,
que va guanyar l’Oscar el 1992, Gabrie-
le Salvatores ha tornat de tant en tant
a les nostres pantalles amb títols de
menys ressò. Avui ho fa amb Educació
siberiana (té versió catalana), història

real d’uns criminals siberians a la URSS dels vuitanta. John Mal-
kovich interpreta el mentor dels protagonistes. ■ REDACCIÓ

El director mexicà Alejandro Montever-
de, responsable de l’apologia antiavor-
tista Bella, signa aquesta història sobre
un noi de vuit anys amb dificultats de
creixement que veu com el seu pare
ha de marxar a combatre a la Segona

Guerra Mundial. Una història de superació, amb Emily Watson
i Tom Wilkinson en papers secundaris. ■ REDACCIÓ

DRAMA
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La Fundació Carulla estre-
na el nou guardó, dotat
amb 100.000 euros, pre-
miant el projecte col·lectiu
Terra-nova.cat, triat entre
cent candidatures. El pre-
mi Lluís Carulla està “dedi-
cat a donar impuls a un
projecte cultural que cons-
titueixi una aportació in-
novadora que contribueixi
a l’enfortiment i la moder-
nització de la cultura i la
societat catalanes”, va co-

mentar el director de la
fundació, Carles Duarte.

Montserrat Carulla,
presidenta de la fundació,
hi va afegir: “Fins ara era
un premi d’honor, de reco-
neixement, però hem deci-
dit canviar-ho i que sigui
un premi per impulsar pro-
jectes de cara al futur”.

Guillem Usandizaga,
en nom del jurat format
també per Jordi Carulla-
Ruiz, Ramon Pla, Mireia
Tomàs i Vicenç Villatoro,
va comentar els tres eixos
bàsics de la tria: “L’ambi-
ció del projecte, el caràc-
ter innovador de fons i
forma, i l’impacte cultu-
ral i social que pot tenir.”

Terra-nova.cat té com a

objectiu renovar la mirada
sobre el territori i el paisat-
ge a partir del diàleg entre
fotògrafs i pensadors. El
projecte és impulsat per
Ignasi López, Vicenç Alta-
ió, Sergi Opisso i Román
Yñán. Hi participaran
vint fotògrafs i deu escrip-
tors nascuts als anys se-
tanta o vuitanta. “Seran
deu equips de dos fotò-
grafs i un pensador que
pot ser escriptor, antro-
pòleg, geògraf, filòsof... Hi
ha una part de l’imaginari
col·lectiu que cal revisar”,
va dir Altaió. El projecte
inclourà exposicions, de-
bats, una aplicació i fins a
tretze volums que recolli-
ran tot el material. ■

Lluís Llort
BARCELONA

El guardó, concedit
per primer cop,
vol impulsar nous
projectes culturals

Terra-nova.cat,
premi Lluís Carulla

L’autor i director Fabrice
Murgia està molt satisfet de
tornar a la terra de la seva
mare i poder presentar un
treball. Considera que és
imprescindible que els fes-
tivals fidelitzin els crea-
dors internacionals per-
què el públic pugui identifi-
car-los i seguir la seva car-
rera. Després de Ghost
road (2012) i Le chagrin
des ogres (2013), aquesta
nit fa a Temporada Alta 
l’estrena estatal de Notre
peur de n’être (El Canal,
21 h). Manté la seva afició
a la tecnologia a escena,
tot i que adverteix: “Inter-
net no és lliure.”

Murgia té clar que neces-
sita treballar amb la tecno-
logia del segle XXI. Perquè
tot humà ha usat la tecno-
logia de la seva època “fos la

parla, o l’aparició del pri-
mer diari”, comentava ahir
en una entrevista telefòni-
ca a aquest mitjà. Pel direc-
tor, la soledat d’avui és més
profunda que la d’èpoques
anteriors, perquè aquesta
hiperconnexió tecnològica
fa més distant l’home. Però
l’autor no vol jutjar els mit-
jans actuals: la tecnologia
és només una eina i és res-
ponsabilitat de cadascú

com fer-la servir. Les seves
obres només plantegen
preguntes, que han de res-
pondre’s els espectadors.
Per això, considera que el
50% d’una obra succeeix en
l’interior del públic, que
completa l’escena.

Murgia vigila no empat-
xar-se de vídeo a l’escena:
“És perillós”, reconeix. Per
al director, que va arribar
paral·lelament al camp del
teatre, l’escena “avui és
dels pocs llocs on encara hi
ha gent enfront d’altra
gent”. Amb la càmera
(sempre emetent en direc-

te) l’escena, procura subli-
mar els primers plans.

Les obres de Murgia es
mouen en un espai oníric,
en què es difumina la veri-
tat i la ficció, el somni i el de-
sig. Admet que sovint fa
servir les restes dels seus
somnis i dels membres de
la companyia per bastir
una escena. Admet que la
imaginació completa el re-
lat dels diferents flaixos del
somni d’una nit. Tot sem-
bla eteri en el seu quadre
però és, alhora, mil·lime-
trat, pactat entre els actors
de la companyia. ■

Murgia:
“Internet
no és lliure”

El director belga torna
per tercer cop en quatre
anys al Temporada Alta

J. Bordes
BARCELONA

Un detall del muntatge de ‘Notre peur de n’être’, que es
veurà avui a El Canal ■ TEMPORADA ALTA

“El teatre, avui,
és dels pocs llocs
on encara hi ha
gent enfront
d’altra gent”,
diu el director


