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DIJOUS, 2 DE GENER DEL 2020

Un altre any
d’estrena

L’APUNT van aprendre a no barrejar els colors, sinó a posar-los
l’un al costat de l’altre perquè fos l’ull humà qui en fes
l’associació. La Cultura, en majúscula, no és de ningú.
Cadascú pot barreja-hi els condiments que consideri
adequats. Si es fa amb l’ànsia de descobrir, de trobar-
hi sorpreses, alimentarà més que un àpat ben golafre i
exercitarà millor l’ànima que una marató.Jordi Bordes

Als bons propòsits de menjar amb mesura i fer una vi-
da menys sedentària, s’hi afegeix sovint la voluntat
d’aprendre a escoltar. La cultura és l’oportunitat de
connectar amb l’altre, sigui a través d’un llibre, un qua-
dre, una pel·lícula o una obra de teatre. Els impressio-
nistes (com es pot veure en la instal·lació interactiva
Monet al nou centre d’Arts Digitals Barcelona, Ideal)

Century Fox i s’ha quedat
la franquícia dels perso-
natges mutants.

Comença un altre any
de superherois desenca-
denats, en què s’estrenarà
l’esperada seqüela Won-
der Woman 1984, de DC
Comics i Warner Bros (5
de juny).

El 2020 serà també el
del comiat d’un dels intèr-
prets més emblemàtics de
James Bond: Daniel Craig
estrena la cinquena i dar-
rera pel·lícula com a agent
007, Sin tiempo para mo-
rir (25è títol de la franquí-
cia, el 2 d’abril).

Finalment, un cineasta
menys lligat als corrents
cinematogràfics main-
stream, Sam Mendes, do-
narà la seva visió de la Pri-
mera Guerra Mundial
amb 1917 (10 de gener).
Una bona opció per co-
mençar l’any: la pel·lícula
de Mendes ha rebut 3 no-
minacions als Globus
d’Or, incloses les de millor
pel·lícula dramàtica i di-
rector. ■

enovada

Sam Mendes
donarà la seva
visió de la
Primera Guerra
Mundial amb la
pel·lícula ‘1917’

El realisme és un dels trets
comuns del cinema rodat
en versió original catalana
que veurem aquest any.
Probablement no pot ser
d’una altra manera: no es
pot reflectir la realitat can-
viant de la llengua que par-
la la gent. Dues de les pel·lí-
cules que veurem el 2020
són en valencià. La inno-
cència, opera prima de
Lucía Alemany, s’estrena
el 10 de gener després de
passar pel Festival de Sant
Sebastià i d’aconseguir set
nominacions als premis
Gaudí. La pel·lícula respi-
ra realisme per tots els
costats. Rodada al poble
de la directora, Traiguera
(Baix Maestrat, a la de-
marcació de Castelló),

s’inspira en part en expe-
riències autobiogràfiques
seves i és interpretada en
bona part per gent del po-
ble. La jove debutant Car-
men Arrufat brilla en el
seu paper d’adolescent
embarassada separada
dels seus pares (Sergi Ló-
pez i Laia Marull) per una
enorme barrera genera-
cional.

La nova pel·lícula de
Carlos Marquès Marcet,
La mort de Guillem, està
pensada per a la televisió,
però és probable que arribi
també als cinemes. Re-
construeix l’assassinat del
jove antifeixista i indepen-
dentista Guillem Agulló,
que va tenir lloc el 1993.
Joves antifeixistes de de-
bò han estat escollits per
interpretar Guillem i els
seus amics, i els pares, ger-

manes i amics de la vícti-
ma han assessorat per a la
pel·lícula perquè s’acosti al
màxim a la realitat.

Neus Ballús encara va
més lluny, perquè els tres
lampistes que protagonit-
zen Sis dies corrents ho
són de debò i de fet s’inter-
preten a ells mateixos.

Com ja havia fet a La pla-
ga, guanyadora dels Gaudí
del 2014, la cineasta nave-
ga per la frontera difusa
que separa la realitat i la
ficció i se submergeix en la
vida professional i quoti-
diana de tres treballadors:
la duresa de la feina, les in-
quietuds, els temors, l’hu-
mor amb què afronten la
vida...

Cesc Gay també torna-
rà a les pantalles aquest
any amb Sentimental, co-
mèdia amb intencions de
mostrar els secrets de pa-
rella, protagonitzada per
Javier Cámara, Belén
Cuesta, Alberto San Juan i
l’actriu argentina Griselda
Siciliani. És una adaptació
de l’obra teatral Els veïns
de dalt, que el mateix Gay
va estrenar l’any 2015 al
Teatre Romea. ■

El 2020 estrenaran directors com ara Neus Ballús,
Carlos Marquès Marcet, Lucía Alemany i Cesc Gay

Bernat Salvà
BARCELONA

Una llengua,
unes realitats

Carmen Arrufat és la protagonista de ‘La innocència’ i, a la dreta, els protagonistes del nou film de Neus Ballús ■ ARXIU

Per interpretar
els personatges
de ‘Sis dies
corrents’ Neus
Ballús ha triat
lampistes reals
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