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Cineastes
dellibre
La Filmoteca de
Catalunya i l’Editorial
Pòrtic llancen una
col·lecció de llibres
sobre noms clau del
cine al nostre país

Elisabet Cabeza
BARCELONA
Els dos primers volums que
inauguren la col·lecció estan
dedicats al director i pro-
ductor Antonio Isasi-Isas-
mendi i al desaparegut pio-
ner del cine animat Fran-
cisco Macián, dos autors
que diuen molt de la filoso-
fia que hi ha al darrere
d’aquest “vell somni” de la
Filmoteca, tal com ahir ho
va descriure el seu director,
Roc Villas.

Isasi, que també va assis-
tir emocionat a la presenta-
ció, té a les seves espatlles
una producció consistent
(títols com La máscara de
Scaramouche, Las Vegas
500 millones, Estambul 65
i Un verano para matar),
un segell d’autor que va
saber fer compatible amb la
popularitat i amb la voluntat
internacional del seu cine.
Un cineasta “que ha deixat
empremta però que malau-
radament ha quedat una
mica oblidat”, en paraules
de Villas, i exemple perfecte
de l’objectiu d’aquesta inici-
ativa editorial. L’encarregat
de fer un repàs crític, en el
millor sentit de l’expressió,
d’aquest llegat (sota el títol
d’Antonio Isasi-Isasmendi.
El cineasta de l’acció) ha

estat Jordi Batlle Caminal,
que ahir no va estalviar elo-
gis al subratllar la versatili-
tat d’Isasi i el seu paper poc
conegut de “cineasta con-
tracorrent”.

La Filmoteca de Catalu-
nya complementarà aques-
ta recuperació amb un cicle
dedicat a Isasi que arrenca-
rà el pròxim dia 21.

El cas de Francisco Ma-
cián és diferent, “un perso-
natge singular del nostre ci-
nema que no s’assembla a
cap altre”, precursor del
cine d’animació que molts
identificaran amb el film El
mago de los sueños prota-
gonitzada per la televisiva
família Telerín (la que envi-
ava els nens al llit amb el
Vamos a la cama!), i és per
això que el títol del volum
que signa Jordi Artigas es
diu així: Francisco Macián.
Els somnis d’un mag.

Aquests dos volums, com
la resta de la col·lecció, s’han
pensat per cobrir un buit:
“El cine català –diu Roc Vi-
llas– està molt poc o gens
documentat” i l’acord amb
Pòrtic permetrà que els lli-
bres, més enllà de llibreries
i biblioteques especialitza-
des del país, es difonguin
també a altres filmoteques
de l’Estat i de fora gràcies a
la traducció al castellà i a
l’anglès que incorporaran.

Els pròxims volums de la
col·lecció Cineastes estaran
dedicats a Josep Maria
Nunes, Pere Portabella, Jo-
aquim Jordà i Jaume Cami-
no, i es publicaran a un
ritme de tres llibres l’any. ■

Dimiteixel
directordela
Firade
Manresa

J. M. Hernández Ripoll
BARCELONA

El director artístic de la Fira
Mediterrània ha presentat
la seva dimissió. Jordi Ber-
tran havia “madurat aques-
ta decisió abans de la cele-
bració de la 8a edició” duta
a terme el cap de setmana
passat. D’aquesta manera
ho va comunicar a l’alcalde
de Manresa i al regidor de
Cultura el mateix dia en què
la mostra es presentava da-
vant dels mitjans barcelo-
nins. “Ja he complert, he fet
una feina durant els cinc
anys que he estat al càrrec.
Però com que ara vénen
temps de canvis –explica en
referència a la futura fun-
dació que es convertirà en el
seu ens gestor–, no és bo
continuar si no estàs moti-
vat. Per això crec que el re-
lleu és oportú”.

Malgrat les “discrepànci-
es” que s’han viscut a la
Fira, especialment quan
l’any passat es rumorejava
el seu cessament, Bertran
no vol “polemitzar” i afegeix
que al capdavant de l’orga-
nització hi deixa “un equip
sòlid”. En aquest sentit, el
director del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana, Fer-
ran Bello, va comentar que
“agraeix la tasca feta” per
Bertran i calcula que abans
de “fi d’any es farà públic el
nom del nou director o di-
rectora”. “S’obre ara un pe-
ríode de recepció de propos-
tes per a un càrrec que tin-
drà un nou perfil”, atès que
les intencions del Centre
són atorgar “un protagonis-
me que anirà més enllà de la
direcció artística”.

Alamaneradel
VersusTeatre

La sala reivindica l’aposta per la creació
jove en la celebració del desè aniversari

Marta Monedero
BARCELONA

Sala alternativa de pro-
fundes conviccions, el Ver-
sus celebra el desè aniver-
sari amb un atac d’hiperac-
tivitat. Per començar, demà
inicia temporada A mi ma-
nera, obra escrita i dirigida
per Marc Egea que ja es va
poder veure a la Mostra de
Teatre de Barcelona. “Un
text d’estructura convenci-
onal, però dialogat i inter-
pretat de forma fresca”, diu
Ever Blanchet, director del
Versus i ferm defensor de la
sala com a banc de proves
de la creació jove.

La segona estrena, Dada
Memé, ideada i interpreta-
da per la titellaire brasilera
Zilda Torres, aborda la ma-
ternitat desempallegant-la
de traumatismes. Paral·le-
lament, el Versus prorroga
Van Gogh, dirigit pel ma-
teix Ever Blanchet i amb
Martí Peraferrer de prota-
gonista. “L’obra es va estre-
nar al festival Grec del 2002
i ara l’hem reprès. Aquesta
és una bona manera de fun-
cionar, recuperant obres
que han funcionat amb el
boca-orella”, comenta el res-
ponsable d’aquest espai on,
el 20 de novembre, s’hi farà
una xocolatada i la compa-

nyia Collage hi ensenyarà
un espectacle de revista. La
idea és poder donar la cam-
panada tal com ho va fer El
Musical Més Petit al 1997.

Taules rodones amb au-
tors i directors per analitzar
com sortir “de la crisi que pa-
teix la creació”, allargar el pe-
ríode d’exhibició i, els dilluns,
continuar amb les lectures
de l’Estatut, que cada cop
tenen més parròquia (per
què deu ser?), completen les
activitats del desè aniversa-
ri. Pel futur, queda muntar
un Ricard II amb l’edat real
dels protagonistes. Cal re-
cordar que el rei shakespea-
rià tenia 19 anys.■

‘A mi manera’, de Marc Egea, comença demà temporada al Versus ■ VERSUS TEATRE


