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El rodatge d’Alcarràs i una escena deOne year, one night
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Simón iLacuesta competiran
per l’ÓsdePlata aBerlín
Dues cintes catalanes aniran per primer cop a la secció oficial

Màlaga i SantSebastià
seranels venedorsdel
cinemaespanyol almón
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Elsteatresdeproximitatquefor-
men part del segell On el teatre
batega (el Teatre Akadèmia, el
Antic Teatre, la Sala Atrium, la

Badabadoc, el Maldà, el Teatre
Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Fly-
hard, la Gleva, el Tantarantana i
la Sala Versus Glòries) han pre-
sentat aquest dimecres les pro-
postesqueespodranveurefinsal
juny inovesactivitats conjuntes.
Enunarodadepremsa,hanre-

Teatrespetits deBarcelona
potencien la creació
denovesobres

marcat que continuen apostant
pertreballardemaneraconjunta
amb un abonament en comú; i,
d’altrabanda,potenciant lacrea-
ció de nous textos amb una con-
vocatòriaquejaharebut275pro-
postes. El 15 de març s’anuncia-
ran els projectes seleccionats i
que es podran veure durant la
pròximatemporada.
Per la presidenta d’Adetca,

Isabel Vidal, aquest treball con-
junt és “la demostració que la
gestió dels legítims interessosde
cada sala és compatible amb la
voluntat de fer saltsmés ambici-
osos sense perdre en cap mo-

ment la personalitat artística in-
dividual”.
Pel que fa a la programació, hi

haurà projectes seleccionats en
la primera convocatòria de tex-
tos. Destaquen Qui no s’atreveix
a tremolar (ElMaldà),El senses-

pai i Negatius (Sala Flyhard),
Nua (VersusGlòries),Eldesigdel
cor, Goyo i Noies d’aquestes (R.
Teatre Tantarantana), Exagera-
da (Antic Teatre), Quan els llops
udolen iCàndido l’optimisme (La
Badabadoc) o tres lectures dra-
matitzades al Teatre Akadèmia.
Les activitats començaran
aquest dia 21 amb el cicle Con-
nectem, un conjunt de xerrades
sobre les relacions humanes i les
necessitatsdeconnexiódel’indi-
vidu. Al març, amb motiu de la
Setmana Mundial del Teatre, es
presentarà el documental L’es-
sènciad’explicarhistòries."

Onzesalesdepetit
formathanpresentat la
sevanovatemporadai
activitatsperpotenciar
el teatredeproximitat
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El cinema català s’enlaira i co-
mença a recórrer món. L’estiu
passat, la pel·lícula de Neus Ba-
llúsSisdiescorrentsvaguanyarel
premid’interpretacióaLocarno.
Ahir, els últims treballs de Carla
SimóniIsakiLacuestavanserse-
leccionats per competir per l’Ós
de Plata a la pròxima Berlinale,
que se celebrarà demanera pre-
sencialentreel10iel16defebrer.
És la primera vegada que dues

pel·lículesdeproducciócatalana
van a la secció oficial del festival
berlinès en què competiran un
total de 18 films procedents de
diversos països. A més, el curt-
metratgedeGerardOrtinAgrilo-
gistics participarà en la secció
Berlinale Shorts. La presència
catalana en el certamen es com-
pletarà ambAfterWater, de Da-
ne Komljen, un documental ex-
perimental que s’endinsa als tre-
sorsdediferents llacsdelmón.
El 13denovembredel2015,un

grup de terroristes islamistes va
sembrar el terror aParís. Ramón
González aquella nit era a la dis-
coteca Bataclan. Va aconseguir
sobreviure i va escriure un llibre
sobre com el vamarcar l’experi-
ència, Pau, amor i Death metal.
Lacuestahaportataquestahistò-
riaalapantalla.ElresultatésOne
year, one nitght, protagonitzada
perNahuel Pérez Biscayart, No-
émie Merlant, Quim Gutiérrez i
AlbaGuilera.Lapel·lículapodria
reportar aLacuesta, que ja tédu-
es Conchas d’Or del Festival de
SanSebastià, el seuprimerÓsde
Plata.
Carla Simón ja coneix Berlín.

Va guanyar el premi a la millor
òperaprimaa laseccióGenerati-
on Kplus el 2017 per Estiu 1993.
Ara torna a la capital alemanya
amb el seu segon llargmetratge i
per la porta gran. Alcarràs, que
pren el nomdel poble de lamare
deSimón,esvarodarl’anypassat
amb actors no professionals en
diversos llocs de la província de
Lleidainarra lahistòriad’unafa-
mília, els Solé, que després de
conrear presseguers durant ge-
neracions, ha de desfer-se de les
seves terres i afrontar l’última

d’un altre cineasta, RainerWer-
ner Fassbinder conegut per
pel·lícules comElmatrimonio de
Maria Braun (1979) o La ansie-
daddeVeronikaVoss (1982). Iun
altre realitzador alemany, An-
dreas Dresen, participarà en
aquesta Berlinale amb Rabiye
Kurnaz contra George W. Bus,
que narra el drama d’una mare
turca que lluita per treure el seu
fill de la presó de Guantánamo.
Nicolette Krebitz, Claire Denis,
Phyllis Nagy o Kamila Andini
són altres dels directors que tin-
dran un forat a la secció oficial
d’aquest festival Internacional
deCinemadeBerlín."

collita.
Amés, anirana laseccióoficial

Leonora addio, un drama del ve-
teràPaoloTavianienquètres fu-
nerals surrealistes s’entrellacen
amb l’assassinat d’un nen immi-
grant sicilià a Brooklyn. I Peter
von Kant, l’última pel·lícula de
François Ozon, una biografia

Lacuesta aborda
l’atemptat deBataclan
a ‘Oneyear, onenight’
i Simón s’endinsa al
campamb ‘Alcarràs’
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Granposada en escena –tot un
cinema, el Doré, seu de la Fil-
moteca Espanyola– per pre-
sentar un projecte cultural i
econòmicestratègic: lapromo-
ció internacional del cinema i
de l’audiovisual espanyol, a la
qual apartird’ara esdedicaran
molts més diners i tindrà dos
hubs clars, els festivals deMà-
laga i de Sant Sebastià. Els al-
caldes de totes dues ciutats, el
popular Francisco de
la Torre i el penabista
EnekoGoia, van pujar
ahiral’escenariambel
ministre de Cultura
Miquel Iceta i la vice-
presidenta Nadia Cal-
viño en un acte que va
mostrarunióabsoluta.
Defet,Calviñovacon-
cloure afirmant que
“l’experiència ens
mostra que els espa-
nyols, quan tenim ac-
tius, tenimpassió com
la que hem vist avui i
tenim recursos finan-
cers, som impara-
bles”.
El projecte, que no

ésnou,peròsíquedis-
posa ara demolts més
diners,esdeiaSpanish
Screenings i a partir
d’ara serà Spanish
Screenings XXL. I es
vapresentarahir, com
va recordar el minis-
tre Iceta, tot just una
estona després que se
sabés que dues pel·lí-
cules espanyoles, Al-
carràs, de Carla Si-
món,iUnaño,unanoche,d’Isa-
ki Lacuesta, havien estat
seleccionadespercompetirala
pròximaBerlinale, cosaqueno
passava, va dir, des del 1997.
“Destinaremmés de 4milions
peraaquestainiciativaimésde
20 en promoció i enfortiment
de la indústria audiovisual”, va
anunciar Iceta, i va reconèixer
“l’esforç de la vicepresidència
primera del Govern central”.
“Alguns ministres s’han com-
promès amb la indústria audi-
ovisual i ella és un d’aquests
claríssims exemples. Valora la

cultura en el que és, la projec-
ció de la creativitat, i la consi-
dera part del nostre potencial
econòmic”, vaapuntar.
El director del Festival de

Màlaga, Juan Antonio Vigar,
en una trobada dedicada al ci-
nema espanyol que va mante-
nir a pols els Spanish Scree-
nings quan va arribar la crisi
econòmica, va assenyalar que
la nova aposta econòmica per-
metrà arribar a nous agents i
camps, des de les plataformes
fins a la creació digital, i aug-
mentarà la presència de com-

pradors internacionals. José
Luis Rebordinos, que dirigeix
el Festival de Sant Sebastià, va
assenyalar que es coordinen
amb Màlaga i que és molt im-
portantperalcinemaespanyol
tenirdosespaisdepromoció.A
la capital donostiarra hi haurà
jornades d’atracció de potents
inversors internacionals i es
posaranenrelleulesnovestec-
nologies aplicades a l’audiovi-
sual.Amés,elplaglobalpreveu
unaparadaanual enunmercat
estratègic per al sector en paï-
sosd’Europade l’Est iÀsia."

Calviño, Iceta i els
alcaldes deMàlaga i Sant
Sebastiàmostren unitat
total en el projecte
de promoció

Nadia Calviño en la presentació
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