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Adao l’ardor (decine)

Si Ada Colau no va al cinema, o
no el pren en consideració i l’in
fravalora,cominfravaloralacul
tura entesa com una indústria,
llavors, el cinemahauràd’anar a
l’alcaldessadeBarcelona...
Perdemanarli comptes.
O això pensava una part del

sector del cinema català abans
de sentir ahir Ada Colau. Entre
altres cosesperquè fins ahirma
teix l’alcaldessa no s’havia reu
nit mai oficialment amb el món
del cinema. Però aquesta part
del sector del cinema predispo
sat contra l’alcaldessa va haver
decanviard’opiniói,comacolo
fó, aplaudir amb entusiasme les
sevesparaules.
Perquè Ada Colau es va mos

trar ardorosa i ferma en la seva
defensa del cinema català, de
cidida a donar suport al cinema
–i els seus rodatges a la ciutat–
“en la mesura que no entri en
conflicte amb les necessitats
delsveïns”.
Colau considera que el cine

ma, comlaculturaengeneral, és
el mirall en què, com a col∙lecti
vitat,ensmirem.Ieltéenaltaes
tima, va afirmar ahir davant una
nombrosa representació del ci
nema català reunida al palauet

Albéniz, un bonic marc –de
pel∙lícula–onl’AcadèmiadelCi
nema Català reconeixia ahir,
com a membres d’honor, cinc
personalitats del cinema català:
l’exhibidor Narcís Agustí, l’ac
triu Asunción Balaguer, el cro
nistadecinemaJaumeFigueras,
Elisenda Nadal, que va ser du
rant dècades directora de Foto-
gramas, i el fotògraf Leopoldo
Pomés.
La primeres paraules de l’al

caldessa –davant uns 150 repre
sentants del sector en totes les

sevesvariables–vanser,malgrat
això, de reprimenda; de repri
menda amable però sentida:
“Noveig–vadir–capnomdedo
na entre els candidats a millor
director ni en les altres catego
ries que no siguin estrictament
femenines”.
No hi ha, efectivament, cap

donaentreels candidatsadirec
ció, producció o fotografia als
premisGaudí, cosaqueColauva
definirnod’ungreugesinód’“un
repte col∙lectiu que s’ha de visu

alitzar”. “El cinema és molt im
portant per a Catalunya i per a
Barcelona”, va subratllar l’alcal
dessa després de fer broma en
clau cinematogràfica: “Crec que
la realitat –la realitat política–
supera aquests dies qualsevol
ficcióquepuguemimaginar”.
Però va insistir en la impor

tància del cinema i de la cultura:
“No podem viure amb dignitat
sense cultura”, va afirmar. I va
agrair els serveis prestats pel ci
nemaaBarcelona:“Comaciutat
estem en deute amb el cinema,
que ens ha posat al mapa cultu
ral (i turístic) del món”, va dir
l’alcaldessa davant el somriure
còmplice d’Isona Passola, pre
sidenta de l’Acadèmia del Cine
ma Català, que exercia d’acom
panyantoficialdel’alcaldessaen
la seva primera trobada amb el
cinema.
Efectivament, el món del ci

nema català va anar ahir a veure
l’alcaldessa a casa seva; o a una
de les seves cases oficials, que és
el palauet Albéniz, aquesta joia
del patrimoni barceloní que va
acollir ahir la cerimònia de
l’Acadèmia del Cinema Català,
en una trobada prèvia al lliura
mentdelspremisGaudí,quetin
drà lloc el diumenge 31 de gener
al’AuditoridelFòrumenunace
rimònia que presentarà Rossy
de Palma. “Hi estem treballant
contents, però sota pressió”, va
comentarPassola.!
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Ada Colau, al centre, al costat dels membres de l’Acadèmia del Cinema Català

“No veig cap nom
de dona entre
els candidats
amillor director”,
va dir l’alcaldessa
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JUSTO BARRANCO Barcelona

Pep Tosar salta de poeta en po
eta. Després de donar vida al
TNC al protagonista d’El públi-
codeLorca, des d’avui i fins al 4
de febrer cada dijous recupera
a la petita sala Fènix del Raval
Poemes a Nai, el seu particular
homenatge al gran poeta i no
vel∙lista manacorí Miquel Àn
gel Riera. Un espectacle que va
estrenar al Teatre Lliure fa

26 anys, el 1990, quanRiera en
cara era viu, i que recupera ara,
quan es compleixen dues dèca
des de la mort de l’autor del lli
bre de relats La rara anatomia
dels centaures, que es va produ
ir per un càncer fulminant el
1996, a 66 anys.
Es tracta d’un espectacle de

poesia i música que inclou poe
mes de tots els llibres de Riera
–uns poemes lluminosos i vita
listes, a diferència de la foscor

de la sevanarrativa, explicaTo
sar– i enel queels acordsnono
més acompanyen els recitats:
Poemes a Nai presenta també
quatre poemes musicats i can
tats que estructuren tot elmun
tatge i l’autoria dels quals cor
respon al mateix Tosar –que
actua amb seu nebot, el guitar
rista Joan Arto– i als altres dos
creadors que van protagonitzar
l’espectacle original: Lluís
Massanet i Joan Bibiloni.!

PepTosar reviu la poesia de
Miquel Àngel Riera a la sala Fènix
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