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EFE BERLÍN

■ La directora catalana Carla Si-
món, premi a la millor òpera pri-
ma a la Berlinale amb el seu Estiu
, un llargmetratge rodat a la
Garrotxa, va explicar ahir en una
roda de premsa que fer aquesta
pel·lícula va ser com posar en or-
dre tots els seus records, ja que la
història es basa en la seva pròpia
infància.

El ilm explica com la Frida, una
nena de sis anys, es veu obligada
a deixar la gran ciutat després de
la mort de la seva mare a causa de
la sida per anar a viure amb els
seus oncles al camp. L’obra pretén
narrar, sobretot, les diicultats que
la Frida experimenta per adaptar-
se a aquesta nova situació malgrat
comptar amb tot l'amor i l'afecte
de la seva nova família. L'especta-
dor viu a través dels ulls de Frida
aquesta història, però l’objectiu
de la Carla Simón  era incloure
també el punt de vista dels altres
personatges.

El «càsting» per trobar l'actriu
que havia d'encarnar la Frida es
va prolongar durant gairebé mig
any i es van presentar unes mil ne-
nes, segons Simón. L’autora reco-
neix que, en deintiva estaven
buscant algú que l’interpretés a
ella mateixa. L'important per a la
directora era que l'actriu, igual
que ella i que la protagonista, fos
de la ciutat i d'alguna manera «no
se sentís còmoda» al camp i tam-
bé que potser no provenís d'una
«família convencional», cosa que
Simón creu que és possible veure
als ulls d'algú.

En aquest sentit, ha assenyalat
que l'actriu que inalment va en-
carnar Frida, Laia Artigas, té una
gran «intuïció», ja que no va llegir
el guió per interpretar el seu pa-
per. Simón ha explicat que la idea
del ilm va sorgir després d'haver
rodat un curt de dos nens «que
s'enfronten a la mort per primera
vegada».

El ilm no només va aconseguir
el premi a la millor òpera prima,
dotat amb . euros, sinó que
a més va ser distingit amb el gran
premi especial del jurat en la sec-

ció Generation Kplus de la Berli-
nale, destinat al públic juvenil. El
guardó, dotat amb . euros,
serà compartit, ex aequo, amb la
coreana Becoming Who I Was, de
Chang-Yong Moon.

Amèrica Llatina de plata
Tot i que l’Os d’Or a la millor pel·lí-
cula va anar a parar a l’hongaresa
Teströl és lélekröl (En cos i ànima),
el cinema llatinoamericà va tan-
car la seva participació a la a
edició de la Berlinale amb dos Os-
sos de Plata. 

Una mujer fantástica, una his-
tòria del director xilè Sebastián
Lelio sobre una dona transgènere
que és vetada per la família del seu
xicot, va endur-se l’Os de Plata al
millor guió. Després de rebre el
premi, Lelio es va mostrar sorprès
pel gran interès i connexió que ha
mostrat el públic amb aquesta
història centrada en el rebuig so-
cial a una dona transgènere. En
roda de premsa després de rebre
el guardó, Lelio va qualiicar de
«gran honor» el fet d’haver estat
convidat per la Berlinale,  i va as-

segurar que estarà encantat de
tornar.

L'actriu transsexual Daniela
Vega, que dona vida a Marina, la
protagonista d’Una mujer fantás-
tica, va acaparar tots els laixos i va
dir que tot allò que el ilm com-
portava era «aclaparant, excitant,
diferent» i  «molt estrany». Vega va
subratllar que l’èxit de la pel·lícula
és un «símptoma positiu» i va afe-
gir que per regla general l'art es fa
càrrec abans de determinades si-
tuacions que, per exemple, el
món de la política.

L’altre representant llatinoa-
mericà premiat va ser el curtme-
tratge Ensueño en la Pradera del
director mexicà Esteban Arragoiz
Julien, que es va endur l’Os de Pla-
ta al millor curt. La cinta tracta
d’un jove que ha tornat dels Estats
Units i conversa al camp amb una
noia que mai ha sortit de Mèxic.
Tracta de relectir les difícils con-
dicions de vida que pateixen
molts mexicans i l’impacte de la
violència en els habitants dels pe-
tits pobles. 

En la roda de premsa posterior
als premis, Arrangoiz va voler de-
nunciar que el seu país viu una
etapa «molt fosca» caracteritzada
per la violència que s’està marcant
en l’imaginari dels nens. També
va denunciar que els joves treba-
llen sense possibilitats d’avançar
i que veuen les armes com a única
forma de tenir poder.  Així, va de-
manar al Govern mexicà més in-
versió en educació i cultura com
a «única forma de salvar les noves
generacions de la violència».

Carla Simón ha posat els seus records
en ordre gràcies al ilm «Estiu 1993»
El llargmetratge català, rodat a la Garrotxa, va guanyar el premi a la millor «òpera prima» a la Berlinale El cinema
llatinoamericà aconsegueix dos Ossos de Plata amb la pel·lícula «Una mujer fantástica» i el curt «Ensueño en la Pradera»

Carla Simón va rebre el premi a la millor «òpera prima» a la Berlinale. EFE

DdG/ACN FIGUERES

■El Museu del Joguet de Catalun-
ya va estrenar ahir a Figueres l'ex-
posició Els Jocs de Hollywood que
homenatja les principals estrelles
del cinema americà, i que després
han esdevingut un producte de
marxandatge en forma de joguet. 

Es tracta d'una presentació
molt diversa on s'hi troben igures
de tot tipus, des de les més repro-
duïdes com el ratolí Mickey, a

d'altres més complicades de tro-
bar com un ninot de Charles Cha-
plin. 

Des de  ins a  hi va ha-
ver un boom comercial amb les
imatges d’aquests personatges,
que havien creat un fort vincle
amb els espectadors d’arreu del
món. L'exposició explica la histò-
ria que envolta cada joguet, com
la fal·lera pels mons còsmics que
van despertar les igures d'ET als
anys , o la història del Màgic
dOz, inspirada en un llibre infantil
del . 

Organitzada per l’Arxiu-col·lec-
ció Lluís Benejam i el Museu del
Joguet, la mostra es podrà visitar
ins al proper  d'abril. 

«Els jocs de Hollywood», un homenatge del
Museu del Joguet a les estrelles del cinema
L’exposició tracta les
històries que envolten els
joguets de les figures més
importants del cinema

Inauguració de la mostra «Els jocs de Hollywood». BORJA BALSERA

DdG GIRONA

■El Ballet de Moscou tornarà els
pròxims  i  de maig a l’Auditori
de Girona amb la representació
de dos clàssics. El dia  oferiran El
Llac dels Cignes de Txaikovski, el
ballet més conegut de tots els
temps, que comptarà amb la in-
terpretació de les millors ballari-
nes russes. El dia  serà el torn de
La Bella Dorment, del mateix au-
tor, on la companyia oferirà al pú-
blic gironí un espectacle dividit en
pròleg i tres actes. El ballarí i co-
reògraf Timur Faiziev va fundar el
Ballet de Moscou el  i va ser
escollida per Rudolf Nureyev el
 per a la seva última gira per
Europa.

El Ballet de Moscou
torna a Girona amb
«El Llac dels Cignes»
i «La Bella Dorment»


