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Lluïsa Castell també va guanyar el premi a la millor actriu pel
mateix muntatge a la gala dels premis Butaca 2008 ■ DAVID RUANO

‘1973 rpm’, de Fernando Valenzuela, recrea les darreres hores de Salvador Allende ■ DOCS BARCELONA

‘Camino’i
SidneyLumet
guanyenels
SantJordi

Redacció
BARCELONA

El film Camino, de Javier
Fesser, ha guanyat el premi
Sant Jordi de Cinemato-
grafia per a la millor pel·lí-
cula espanyola estrenada el
2008. Carme Elias, que in-
terpreta en aquesta matei-
xa pel·lícula una beata lliu-
rada a l’Opus Dei, ha estat
guardonada com a millor
actriu en una pel·lícula es-
panyola. El premi a millor
actor d’una producció esta-
tal ha quedat desert.

La 53a edició dels premis
Sant Jordi, atorgats per
RNE, també han guardonat
per partida doble el film de
Sidney Lumet Antes que el
diablo sepa que has muer-
to: millor pel·lícula estran-
gera i millor actor en un
film estranger, per a l’actor
Philip Seymour Hoffman.
L’intèrpret ha obtingut
aquest guardó gràcies
també als seus papers a La
familia Savage i La guerra
de Charlie Wilson.

La millor actriu en pel·lí-
cula estrangera ha estat
Kristin Scott Thomas pel
film Hace mucho que te
quiero, mentre que el
guardó a la millor opera
prima ha estat per a Lo
mejor de mí, de Roser
Aguilar. El premi a la tra-
jectòria ha correspost a
l’emblemàtic cineasta ale-
many Werner Herzog.

El jurat, que inclou crí-
tics dels principals mitjans
de comunicació de Barcelo-
na, ha distingit amb el seu
premi especial el moviment
de la Nouvelle Vague amb
motiu del seu cinquantè
aniversari. ■

‘Quèvapassarquan
laNoravadeixarel
seuhome’s’endúel
premialmillor
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La visió que proposa la
premiNobelElfriedeJelinek
sobre la possible continua-
ció de Casa de nines, d’Hen-
rik Ibsen, que va titular Què
va passar quan la Nora va
deixarelseuhome, s’empor-
ta el guardó al millor espec-
tacle a la XV edició dels Pre-
mis de la Crítica Teatral de
Barcelona. Lluïsa Castell,
que interpreta la Nora, ha
estat una de les guanyado-
res a la millor interpretació
femenina. Comparteix títol
amb Vicky Peña, que se n’ha

emportat dos (Home-
body/Cabul, Après moi, le
déluge) i Amparo Fernán-
dez, per Germanes. Aina
Calpe és premi revelació per
Sabates de taló alt.

Pere Arquillué també
acapara dos trofeus al mi-
llor intèrpret masculí per
Soterrani i El silenci del
mar, seguit de Marc Rodrí-
guez (La forma de les
coses) i Lluís Soler (L’home
de la flor a la boca). Ruddi-
gore o la nissaga maleïda és
el millor espectacle musical.

Cal distingir l’escenògraf
Pol Berrondo, que ha obtin-
gut triple premi per Boscos
endins, Com pot ser que
t’estimi tant i Yvonne, prin-
cesa de Borgonya. També
han estat premiades Tirant
lo Blanc, Brossalobrossot-
debrossat i altres, en dife-
rents categories. ■
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Docsse’nva
aGràcia

El Festival de Films Documentals,
adreçat al públic i els professionals,
programa 28 pel·lícules en sis dies

Bernat Salvà
BARCELONA

El documental 1973 rpm.
Las últimas horas de Salva-
dor Allende, de Fernando
Valenzuela, obre demà la
programació de la 12a edi-
ció del Docs Barcelona - Fes-
tival Internacional de Films
Documentals. Es tracta, se-
gons el director de la mos-
tra, Joan Gonzàlez, d’una
“aposta arriscada que evoca
les darreres hores d’Allende
partint de la base que no hi
va haver cap càmera que fil-
més aquells instants”.

La principal novetat d’a-
questa edició, que arrenca
avui i s’acaba diumenge, és
el trasllat del festival al
barri de Gràcia. Segons el
director, “volem que aquest
sigui el destí final del festi-
val; és un barri ric cultural-
ment, amb espais adients;
volem ocupar més sales de
Gràcia i que tot el festival es
pugui fer a peu”. De mo-
ment, els cinemes Verdi i el
Teatreneu, tots dos del bar-
ri, s’afegeixen a la Filmote-
ca i el Palau Robert com a
espais per a la projecció dels
28 documentals que for-
men la programació d’en-

guany, seleccionats pels di-
ferents programadors de
cada secció (Panorama,
Història, Le dernier repas,
Catalan day...) després de
visionar un gran nombre de
films. A més d’una secció
específica per al documen-
tal català, hi ha films del
país a totes les seccions,
“sense fer discriminació po-
sitiva”, remarca Joan Gon-
zález. “Barcelona és un pol
important de producció de
documentals –afegeix–, i
també és un pol que atreu
gent de fora a estudiar”.

Avui mateix comença el
pitching forum, una secció
del festival adreçada a pro-
fessionals en què un total
de 24 projectes (seleccio-
nats entre 165, de 35 paï-
sos) seran presentats a
una vintena de represen-
tants de la indústria i els
canals de televisió euro-
peus. El doble vessant, de
festival per a públic i per a
professionals, és un dels
segells característics d’a-
questa mostra.

Pel que fa a la selecció,
feta per professionals del
prestigi de Joan Salvat, de
Televisió de Catalunya, hi
destaquen films com Li-
ving with hunger, en què la
documentalista britànica
Charlotte Metcalf viu la
fam en la seva pròpia pell;
Intimidades de Shakespe-
are y Víctor Hugo, de Yule-
ne Olaizola, i el film de clau-
sura, R.I.P. - A remix mani-
festo. Montse Armengou,
documentalista de prestigi
i programadora de la secció
d’història, resumeix com a
criteri de les seves tries
aquells documentals que
“després de veure’ls, la vida
de l’espectador ja no és la
mateixa”. ■
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