
*) LA VANGUARDIA ( ' & % ' $ # DIMECRES, 22 JUNY 2022

La realitat virtual de ‘Tron’
brillarà al festival deSitges
S’hi estrenaran els nous films de Dario Argento i Dupieux

L’actor nord-americà Jeff Bridges protagonitzavaTron (1982), de Steven Lisberger
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Hollywoodpresenta
aBarcelona (i en secret)
les apostesper al 2023
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Josep Maria Pou, director del
teatre Romea, sempre ha volgut
interpretar el personatge de
Willy Loman, de La mort d’un
viatjant, d’Arthur Miller, “una
obra, per desgràcia, que conti-
nua terriblement vigent”. Però
considera que ja no li toca. Tot i
això,amb77anys, l’actorargentí

AlfredoAlcónnoesvavolermo-
rir sense haver encarnat el mà-
xim exponent del fracàs del
somni americà. Amb aquest ob-
jectiu, va demanar al seu com-
patriota Rubén Szuchmacher
que el dirigís en aquesta empre-
sa.Eldirectorvaposarfila l’agu-
lla i, amb l’adaptació de Natalio
Grueso, van destil·lar el text de
Millerquevanestrenarel2007 i
que, des d’ahir, Imanol Arias

34%$21!0407'0$
1/-+)(&$/

Mentre que l’any passat va estar
marcat pel protagonisme dels li-
cantrops, la 55a edició del festi-
val deSitges se submergirà, del 6
al 16 d’octubre, al món virtual i
enlluernador de què feia gala
Tron el 1982. La pel·lícula dirigi-
daperStevenLisbergerquepre-
sentava l’actor Jeff Bridges com
un programador de videojocs
transportat a les entranyes d’un
ordinador, no va conquistar el
públic en el seu moment, però
amb el temps va assolir l’estatus
de cinta de culte. “Va ser un film
pionerqueparladelmetavers iel
multivers, cosa molt actual”, va
assenyalar el director del festi-
val,Àngel Sala, en rodadeprem-
saals cinemesVerdi.
A més de ser el leitmotiv

d’aquest 2022, Tron també ha
inspirat el cartell, queha tornat a
dissenyar l’agència China Ma-
drid. El film de Lisberger, rodat
en 70mm, es projectarà a l’audi-
tori de l’hotel Melià “amb la mi-
llor còpia possible”, va afegir Sa-

gènere giallo amb Occhiali neri,
sobre una jove invident que amb
l’ajuda d’un nen xinès vol liqui-
dar un assassí en sèrie. El rei
francès de l’absurd Quentin Du-
pieux presentarà dos treballs
d’allòmésexcèntrics, Incroyable
mais vrai iFumer fait tousser, i el
britànic Peter Strickland inquie-
tarà ambFlux gourmet, una obra
centrada en un col·lectiu gastro-
nòmic.
El talent femení arribarà amb

dos noms que despunten en el
gènere com la finlandesaHanna
Bergholm, que sacsejarà el per-
sonal ambHatching, un relat de
terror familiar amb monstre in-
clòs, i la francesa Léa Mysius
ambLescinqdiables,acamíentre
elthrillerieldramaambtocsfan-
tàstics. Dins del talent nacional,
elrealitzadorgallecAlbertoVáz-
quez presentarà Unicorn wars,
llarg d’animació antibel·licista
queha competit fa poc al festival
d’Annecy. I, després de dos anys
de restriccions, tornaranaSitges
les maratons, i els morts vivents
podran passejar de nou pels car-
rers de la població costanera en
lapopularZombieWalk."

la, que creu que la pel·lícula de
Disney va punxar, entre altres
qüestions, perquè “era menys
empàticaquealtresproduccions
deLucasoSpielberg i tampocno
eraunapel·lícula juvenil”.Altres
films mítics que ja arriben a les
quatre dècades, com Blade Run-
neroLacosa, tampocnovanfun-
cionar a la taquilla. Això sí, Sala
va reivindicar que el 1982 va ser
molt important per al cinema

fantàstic, ja que es van estrenar
E.T.,PoltergeistoMadMax2.
En l’avanç que es va donar a

conèixer ahir de la programació
de la seccióoficial, elFestival In-
ternacional deCinemaFantàstic
de Catalunya oferirà les noves
propostes de vells coneguts com
Dario Argento, que torna al sub-

Després de dos anys
de restriccions,
tornen a Sitges les
maratons i la popular
ZombieWalk
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Els grans estudis de Holly-
wood ja ho tenen tot prepa-
rat perquè el 2023 el públic
torni a les sales de cinema i el
sector recuperi les xifres
d’espectadors d’abans de la
pandèmia. Els directius de
les majors han triat Barcelo-
na per presentar el seu pla.
Durant quatre dies, del 20 al
23 de juny, la capital catalana
es converteix en la
sucursal de la meca
del cinema, però gai-
rebé en secret.
El congrés Cine-

Europe, que se cele-
braalCentredeCon-
vencions Internacio-
nal de Barcelona
(CCIB), a Diagonal
Mar, gestionat per la
Fira de Barcelona,
reuneix 3.000 pro-
fessionals del sector
procedents d’arreu
delmón.Hi ha els di-
rectius dels grans es-
tudis dels Estats
Units, els de les prin-
cipals distribuïdores
americanes i europe-
es, exhibidors que ja
preparen les progra-
macions per a l’any
queve, creadors, em-
presaris de so, pro-
jectors i butaques i
algunes estrelles
com Antonio Banderas i Aa-
ron Taylor-Johnson, que
han vingut a Barcelona
d’amagatotis, perquè, encara
que el CineEuropa ja arriba a
l’onzena edició a la ciutat, se
celebra sense publicitat ni
assistència de la premsa.
Però La Vanguardia va fer

ahir un volt pel certamen.
Va xerrar amb Laura Houl-
gatte, la CEO d’Unió Inter-
nacional de Cinemes (Unic),
responsable de l’organitza-
ció d’aquesta convenció, i va
veure els tràilers d’algunes
de les estrenes que arribaran

a les pantalles aquesta tardor
i l’any que ve.
TomCruise i lanovaentre-

ga de Missió: Impossible, ro-
dada a Venècia, és una de les
grans apostes per a la prò-
xima temporada. Taylor-
Johnson no ha anat al con-
grés per casualitat. És el pro-
tagonista de Kraven el Ca-
zador, l’última de Marvel,
que arribarà als cinemes el 13
de gener. Javier Bardem serà
l’estrella deLyle, Lyle, Croco-
dile. I Brad Pitt encapçala el
repartiment de Bullet train.

Houlgatte espera que
aquests títols i d’altres ser-
veixin perquè el sector cul-
mini la seva recuperació. Ho
diu amb optimisme, perquè
“el públic ja està tornant al
cinema, sobretot la gent jove,
gràcies a pel·lícules com
Spiderman, Batman i Doctor
Strange, i afegeix que “Espa-
nya és un dels països on les
coses vanmés bé, i hi ha con-
tribuït Padre no hay más
que uno 2: La llegada de la
suegra, de Santiago Segura,
que ja s’està venent a altres
països”."

Cruiseamblanovaentrega
de ‘Missió: Impossible’
iTaylor-Johnsonamb
‘Kraven’,estrellesde
lapròximatemporada

CineEurope ahir
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ImanolAriasprotagonitza
la versiódeSzuchmacher
de ‘Lamortd’unviatjant’

protagonitza al teatre Romea.
El popular actor encapçala el

repartiment d’aquesta produc-
ció d’Okapi, que és “una crítica
al sistema capitalista americà”,
ambCristina de Inza, JonArias,
Carlos Serrano-Clark, Miguel
UribeAra, FranCalvo i Susanna
Garachana.
“Una bona visió del somni

americà no és la d’enriquir-se i
caurebéalagent, sinóladela lli-
bertat. Aquesta és la gran vigèn-
cia deMiller i de la seva funció”,
asseguraArias.Laversióquedi-
rigeix Szuchmacher dura dues
hores escasses. “És unadirecció
salvatge i no deixa respirar l’es-
pectador. Tens l’essència de
l’obra, el verb i l’actor sense de-
corat”, conclou."JonArias, Imanol Arias i Carlos Serrano-Clark en elmuntatge
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