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L’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana (AELC) va entregar
ahir els Premis de la Crítica Catala-
na 2004, que en narrativa ha obtin-
gut Jaume Cabré per Les veus del Pa-
mano, i en poesia, Jordi Pàmies per
Terra cansada. L’any passat van
guanyar Joan Francesc Mira (no-
vel.la) i Maria Beneyto (poesia).

Jaume Cabré i Jordi
Pàmies, premiats

El Saló del Llibre de Barcelona, que
celebrarà la primera edició entre el
8 i el 13 de novembre a la Fira, ha
nomenat Franquet com a directora
d’aquest certamen cultural, que
neix com a successor de la Fira del
Llibre del passeig de Gràcia i té com
a referents el Saló del Llibre de París
i la Fira de Guadalajara.

Núria Franquet, directora
del nou Saló del Llibre

Un total de 6.886 persones han assis-
tit a la novena edició del certamen,
que s’ha celebrat entre el 3 i l’11 de
maig a Barcelona, segons va infor-
mar ahir l’ajuntament. Els actes
amb més públic han estat el Festival
Internacional de Poesia i l’homenat-
ge a Josep Palau i Fabre, amb més de
1.000 assistents cada un.

Unes 7.000 persones han
seguit ‘Barcelona poesia’

El festival d’estiu de Barcelona va
esgotar ahir les entrades per als
quatre concerts que el cantautor
català oferirà a l’amfiteatre del tea-
tre Grec del 7 al 10 de juliol. El can-
tautor apareixerà sobre l’escenari
acompanyat al piano per Ricard
Miralles i farà una mirada retros-
pectiva al seu extens repertori.

Esgotades les entrades
de Serrat al Grec
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‘Être Dieu’ ha
de renegociar
els drets d’autor
per a Barcelona

c

EL MUNTATGE INCLOU
UNA GRAVACIÓ DE
LA VEU DE DALÍ

ANNA PUNSÍ
GIRONA

ÒPERA I POLÈMICA

L’acord sobre els drets
d’autor a què la produc-

tora de l’empresari iugoslau Dra-
gan Matic va arribar dilluns pas-
sat per a la representació de l’òpe-
ra de Dalí Être Dieu ha servit úni-
cament per a l’estrena que va te-
nir lloc dimecres a Figueres (Alt
Empordà). «Per a les pròximes
representacions i per a l’estrena
de l’òpera a Barcelona haurem
d’arribar a un altre acord», va ex-
plicar Matic, el director de Bocac-
cio Ediciones Musicales SL, que
actualment disposa dels drets in-
tel.lectuals de la peça.

En realitat va ser Oriol Regás
qui va convèncer Dalí a París per-
què fes unes gravacions a partir
de les quals s’ha elaborat aquest
muntatge. Després de la repre-
sentació, Regás va comentar que
l’havia «sorprès l’adaptació»,
però es va queixar que «havia
perdut la força de l’original».

Per la seva part, el productor
de l’obra, Dragan Matic, es va
mostrar satisfet amb el resultat
obtingut, si bé va puntualitzar
que es tracta només d’uns frag-
ments i que falta encara molta
feina per completar l’obra, que té
previst estrenar-se a Barcelona el
23 de setembre.

Al voltant de 1.000 persones
van assistir a la representació a Fi-
gueres, que va coincidir amb el
101è aniversari de l’artista em-
pordanès. La van interpretar l’Or-
questra Simfònica i el Cor de So-
fia (Bulgària) i va comptar amb
les veus solistes d’Eva Brenner i
Dragana Jugovic, el tenor Fèlix
Serraclara i la veu gravada del
mateix Salvador Dalí. L’estilista
Lluís Llongueras es va encarregar
del vestuari.

Manuel Vázquez Montalbán va
escriure el llibret d’Être Dieu i el
compositor Igor Wakhévitch es
va encarregar de la part musical
de l’obra. En aquesta nova versió
s’ha substituït la música original
per la que han compost Giorgio i
Martin Koppehele, Kay Skerra,
Kobi Oshrat, Jonathan Uzan, Jim
Penning i Georghi Arnaoudov.<

La directora torna amb una pel.lícula sobre la joventut, la mort i la pèrdua

Maria Ripoll adapta al cine ‘Tu vida
en 65 minutos’, d’Albert Espinosa

CINE I RODATGE
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CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Maria Ripoll, creadora de
films tan dispars com Llu-

via en los zapatos, Tortilla soup i
Utopía, torna a rodar després de tres
anys de descans a causa del naixe-
ment de la seva filla. Ella, a qui tant
li agraden aquests mons inventats
que es gronxen entre veritats i men-
tides, ha optat per portar al cine
l’obra teatral Tu vida en 65 minutos.
«Irradia alguna cosa màgica», diu.

Tu vida en 65 minutos es va estre-
nar fa tres anys al desaparegut Ma-
lic. El director i un dels actors en va
ser el mateix autor, Albert Espinosa.
És el seu segon text adaptat al cine.
Del primer, Los pelones, en va sorgir
l’embrió de Planta cuarta, d’Antonio
Mercero. La mort i la pèrdua d’éssers
estimats són temes persistents. I, de
nou, són tractats en clau de comèdia
sense forçar el melodrama.

q LA FORÇA DEL DESTÍ
Si Planta cuarta s’endinsava en la
quotidianitat d’uns adolescents amb
càncer que viuen en un hospital,
aquesta nova incursió estableix un
retrat de la joventut actual. Tu vida
en 65 minutos és una condensació de
moments que decideixen un destí.
«Hi ha minuts en una vida que po-
den explicar el que som i el que de-
sitgem», assegura Espinosa, que ha
deixat enrere la feina com a guionis-
ta de TV a El cor de la ciutat per dedi-
car-se al cine i al teatre.

«Aquest estiu, Joaquim Oristrell
rodarà amb Fernando Tejero el meu
primer guió pensat per al cine»,
anuncia. També n’avança el títol: es
dirà La noche que nos escuchamos.

Amb les arts escèniques també té
una cita important: l’estrena la tem-
porada que ve a Madrid, al Centre
Dramàtic, de Cromo número 11. A
més, l’espera un altre projecte. «Fer
un western en clau teatral».

Maria Ripoll destaca que Espinosa
compon grans personatges a Tu vida
en 65 minutos. L’argument parteix
d’un equívoc. Tres amics llegeixen
una esquela amb el mateix nom
d’un company del col.legi a qui fa
temps que han perdut la pista. És
diumenge i decideixen anar al tana-
tori, on descobreixen que s’han
equivocat. A partir d’aquí la trama

es complica en un laberint de situa-
cions entre agredolces i còmiques.
Tot transcorre a Barcelona, en un
dia. «És una pel.lícula vital», coinci-
deixen directora i guionista.

«El problema del cine és que mi-
tifica els tabús. Amb la mort la gent
no sap mai què dir. Per això, parlo
d’aquest tema sense dramatismes.
Quan era jove vaig passar llargues
èpoques ingressat en un hospital.
Recordo les pèrdues però sense
tristesa», medita Espinosa.

Tu vida en 65 minutos és, segons Ri-
poll, una història plena de moments
robats a la vida real: «Rodo amb un

estil molt documental, com Mi-
chael Winterbottom. Sense perdre
la màgia que desprèn el guió». A
més a més de la mort, la cinta abor-
da la incapacitat d’estimar i d’ex-
pressar sentiments. El càsting va sig-
nificar un pas vital: «Volia persones,
no personatges; volia aquesta veri-
tat». La història gira al voltant de Da-
ni (Javier Pereira). «És el líder del
grup, que, encara que sembla molt
segur, va descobrint les seves
carències», analitza Espinosa. En el
repartiment destaquen Marc Ro-
dríguez, Oriol Vila, Tamara Arias,
Núria Gago i Irene Montalà.<

33 Un moment del rodatge, dimecres, a la platja de la Mar Bella de Barcelona.
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