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MARTA GARDE/EFE CANES

■ El cineasta francopolonès Ro-
man Polanski va tornar ahir a Ca-
nes, terreny conegut i conquerit,
amb D’après une histoire vraie, un
thriller protagonitzat per la seva pa-
rella, Emmanuelle Seigner, i per Eva
Green, que va convèncer en la seva
projecció, fora de competició. El seu
relat d’una novel·lista esgotada i fal-
ta d’inspiració després de l’èxit de la
seva última obra, que entaula una
relació cada vegada més tòxica amb
una admiradora i també escriptora
que treballa de «negre» en el sector,
està basada en la novel·la homòni-
ma de Delphine de Vigan.

Quatre anys després de La Ve-
nus à la fourrure, que li va valer el
César a la millor direcció i la seva
selecció a Canes en competició, el
realitzador es va deixar seduir per
aquesta adaptació pel suspens del
relat i la possibilitat de posar per
primera vegada, segons va expli-
car en roda de premsa, dues do-
nes enfrontades com a protago-
nistes.  L’aposta de la novel·lista de

la seva cinta (Seigner) per la icció
o no com a argument de la seva
següent novel·la és un dels focus
principals de conlicte amb el seu
antagonista (Green).

Lynne Ramsay, la sorpresa

D’altra banda,  en l’última jornada
abans de l’entrega de premis, que
tindrà lloc aquest vespre, la realit-
zadora escocesa Lynne Ramsay i
l’actor Joaquin Phoenix van revo-
lucionar el festival amb la intensa,

brutal i brillant You were really ne-
ver here, l’última projecció de la
competició oicial. Es tracta d’una
història violenta i molt directa que
en menys d’una hora i mitja acla-
para a l’espectador, al qual no dei-
xa indiferent. Un ilm «breu, curt
i intens», com va ressaltar en roda
de premsa Ramsay, que va asse-
gurar somrient que «no volia
avor rir el públic de Canes».

Dinou ilms busquen avui fer-se
amb la Palma d’Or, amb una clara
divisió entre el cinema que prima
el contingut o el que aposta per l’es-
til: la francesa  battements par
minute és la favorita del primer cas
i la nord-americana Good time en
el segon. Després de dues intenses
setmanes de cinema de qualitat i
sense que cap títol que hagi conci-
tat la unanimitat de públic i crítica,
les apostes es multipliquen, però
l’última paraula és del jurat, presidit
per Pedro Almodóvar, i format per
Maren Ade, Jessica Chastain, Fan
Bingbing, Park Chan-wook, Paolo
Sorrentino i Will Smith.

Roman Polanski convenç a
Canes amb el seu nou ilm
El director francopolonès enfronta dues escriptores en circumstàncies
oposades amb «D’après une histoire vraie», fora de la competició oficial

DdG BARCELONA

■ L’institut de Celrà i la cmpanyia
gironina Els Cosinets van ser distin-
gits ahir pels Premis Buero de Teatre
Jove. El Teatre Poliorama de Barcelo-
na va acollir la cerimònia d’entrega
dels premis, que han reconegut el
grup de teatre de l’institut de Celrà per
la qualitat interpretativa i per l’origi-
nalitat del text gràcies a l’obra No de-
manis mai perdó. Per la seva banda,

en la categoria no escolar, el grup Els
Cosinets de Girona ha estat premiat
com a millor comèdia per l’obra
Amics o Animals. El concurs, organit-
zat per Coca-Cola i el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, està di-
rigit a grups de teatre escolars i no es-
colars formats per joves d’entre  i
 anys amb l’objectiu de donar su-
port i divulgar la feina que fan cada
dia tant a Catalunya com a Espanya.

Els Premis Buero de
teatre distingeixen
dos grups gironins
El jurat ha reconegut l’institut de Celrà, 
amb doble guardó, i Els Cosinets de Girona

El jove grup de teatre gironí Els Cosinets amb el guardó. 
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Roman Polanski, a Cannes. 


