
Breus

La Festa del Cine va començar ahir dilluns amb un total de 1.475.235
persones acreditades fins a les 9.35 h, va informar la Federació de Ci-
nes d'Espanya (FECE). La Festa del Cinema, que enguany arriba a la seva
11a edició, se celebra fins demà dimecres arreu de l'Estat i durant aquests
dies el públic podrà accedir a les sales adherides a la promoció per 2,90
euros cada entrada. Els menors de 14 anys i majors de 60 anys no hau-
ran d'acreditar-se i podran gaudir del preu especial directament a la ta-
quilla del cinema. Els espectadors que encara no ho hagin fet es podran
seguir acreditant a la web www.fiestadelcine.com fins l'últim dia.
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La Festa del Cine arrenca dilluns amb 1,4

milions de persones acreditades

CINEMA

El Cercle Vallcorba va fer arribar ahir a l'institut d'Estudis Catalans (iEC)
1.500 signatures contra la supressió de la majoria d'accents diacrítics
de la nova Ortografia, que el ple de la institució tenia previst ratificar
ahir. Entre els adherits a la petició hi ha 82 escriptors, 26 editors, 108 tra-
ductors, 100 correctors, centenars de professors universitaris i mestres
i una cinquantena d'actors, artistes i músics. Personalitats com les es-
criptores Maria-Antònia oliver o Bel olid, el poeta Enric Casasses, l'ex-
consellera Carme-Laura Gil o el periodista Ernest Folch han signat el
text. L'iEC preveu aplicar la normativa al llarg d’un període de cinc anys.
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El Cercle Vallcorba fa arribar a l'IEC 1.500

firmes contra la supressió de diacrítics

LLENGUA

L’Acocollona’t, Setmana de ci-
nema Fantàstic i de Terror de Gi-
rona, torna a partir de divendres 28
amb la projecció de 24 curts se-
leccionats de les 500 produccions
rebudes; el concurs de curts rodats
en 24 hores, el 29 d’octubre, acti-
vitat especialment adreçada als
gironins, i la zombiewalk, el dia 31,
que començarà a les 16 hores a la
plaça del Vi amb un taller de ma-
quillatge per iniciciar al vespre la
desfilada més abracadabrant.

David ruiz, cineasta i codirec-
tor de l’Acocollona’t, ha explicat
que aquest any es donarà més
veu a l’espectador amb tres con-
ferències pensades perquè el pú-
blic hi digui la seva.

El festival arrencarà divendres
28 amb la presentació dels curts
fora de concurs als cinemes Albé-
niz Plaça (20:30h). L’endemà dis-

sabte hi haurà al Museu del Cine-
ma (11:30h) una conferència sobre
el fenomen zombie i una taula
rodona.

El dimecres dia 2, el Truffaut
acollirà una taula rodona sobre
l’estat de la ciència-ficció a Cata-
lunya i la projecció d’una pel·lícula

escollida per votació. El diven-
dres 4, a l’Espai 22, el tema serà el
salt dels monstres clàssics de la li-
teratura a la pantalla. 

La projecció oficial de curts
serà dijous, divendres i dissabte de
la setmana entrant a l’Albèniz Pla-
ça (21h). 
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Torna l’Acocollona’t amb

el concurs de curts en 24

hores i la Zombiewalk
Programen tres conferències perquè el públic hi digui la seva�
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La Zombiewalk 2014.

ANIOL RESCLOSA

TERRENAL. PEQUEÑO MISTERIO
ÁCRATA
Dramatúrgia i direcció: Mauricio

Kartun; Intèrprets: Claudio Martínez Bel,

Claudio Da Passano i Rafael Bruza.

� Teatre de Salt, diumenge, 23

d’octubre. Festival Temporada Alta.

errenal. Pequeño misterio
ácrata ha estat tres anys
en escena a Buenos Aires,

ha rebut desenes de premis i om-
ple el teatre funció rere funció
(l’han vist ja milers i milers de per-
sones). El muntatge escrit i dirigit
per Mauricio Kartun, un dels grans
dramaturgs llatinoamericans del
moment, ha travessat ara l’oceà i ha
aterrat a l’Estat espanyol a través de
Temporada Alta. Diumenge a la
tarda va ser representat al Teatre de
Salt i la càlida i intensa ovació amb
què el públic va acollir el seu final,
i els crits de bravo que es podien es-
coltar cada cop que els intèrprets –i
el director– havien de tornar a l’es-
cenari per saludar, evidencien que
la seva qualitat i la vigència del seu
missatge són del tot universals.

Tan universals com el punt de
partida de la peça: l’enfrontament

bíblic entre Caïm i Abel. Una cu-
riositat: en un col·loqui posterior
amb espectadors, Kartum expli-
cava que el text que havia fet servir
per treballar en aquest muntatge
era el d’una Bíblia que a casa seva,
quan ell era petit, havien compar-
tit el seu pare i la seva mare. Segons
Kartum, el text literal del passatge
segons aquesta Bíblia està reproduït
a Terrenal, paraula per paraula.

Però hi ha moltes altres paraules,
és clar, perquè Terrenal planteja que
l’enfrontament entre els dos ger-
mans no va ser només això, sinó
que va ser el primer gran conflicte
ideològic de la història de la huma -
nitat; la confrontació entre el se-
dentarisme (Caïm) i el nomadisme
(Abel) porta implícit el xoc entre qui
acapara i qui no ho fa, entre qui me-
sura i qui no ho fa, entre qui comp-
ta i qui no ho fa... Qui no ho fa és
Abel, i ja se sap com acaba. Enca-
ra que deixa el seu llegat, és clar.

El text de Mauricio Kartun és bri-
llant, intens, divertit, dramàtic, pe -
rò sobretot intel·ligent, molt intel· -
ligent, i arriba als espectadors per-
fectament servit pel bon fer de tres
actors descomunals: els dos ger-
mans i el pare (o avi, o Déu) que els
havia abandonat i que torna vint
anys més tard es comporten sobre
l’escenari d’una manera que s’ins-
pira en els pallassos, i és per això
que l’estètica del muntatge beu
del cinema mut, i del clown, arro-
donint un espectacle majúscul.
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CAÏM I ABEL TRIOMFEN
AL TEATRE DE SALT

ALFONS PETIT | SALT 

TEMPORADA 
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DEL 30 DE SETEMBRE AL 4 DE DESEMBRE


