O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

14326
107000
620 €
168 cm2 - 20%

Fecha: 03/07/2013
Sección: CULTURA
Páginas: 32

cultura

32

CLÀSSICA

CINEMA

El Govern estudia crear
una taxa per ajudar el cine

Només sis dels 34 films produïts el 2013
superen el milió d’euros de pressupost

Feia 38 anys que Simon Rattle no
actuava a Barcelona. ANTONI BOFILL

La lliçó
de música de
Rattle i Berlín
Crítica
Simon Rattle
PALAU 100

1 de juliol

XAVIER CESTER

i havia fam de Filharmònica de Berlín (10
anys d’absència) i encara més fam de Simon
Rattle (increïble, una
única actuació a Barcelona en 38
anys!), i la suma de les dues necessitats va ser a bastament satisfeta per
un concert per al qual el terme memorable queda curt. L’osmosi entre
orquestra i director s’ha de veure per
creure: el britànic ha modelat un
conjunt en què l’opulència omnipotent d’antany ha deixat pas a una extraordinària ductilitat i capacitat de
diàleg, una orquestra que reacciona
prest a la batuta límpida de Rattle i
que comparteix l’entusiasme comunicatiu del seu titular.
Aquestesvirtutsvanserdeltotevidents en aquesta joia del simfonisme
romàntic que és la Segona de Schumann, una tria que potser va decebre
elsamantsdelesgransfaramallesorquestrals però que els melòmans pota negra agrairan amb fervor. Rattle
va estar tan atent a les fluctuacions
sobtadesdeldiscurs(magistralstransicions) com a la densitat polifònica,
amb una claredat i equilibri de línies
irreprotxable (la col·locació oposada
delsviolinsvaserunatot),culminant
ambunadagioespressivod’unaemotivitat refulgent.
Els cantaires de l’Orfeó Català i el
CordeCambradelPalauvanser,gràcies a un gest que honora Rattle, espectadors d’excepció de la simfonia
després d’haver-se mostrat a l’altura
d’unscompanysd’escenaritanil·lustres al Rèquiem de Fauré. Pocs cops
hauran sonat els dos grups amb tanta cohesió, des del més impalpable
dels pianíssims fins al més emfàtic
dels fortíssims. L’aliatge de violes i
violoncels va aportar un escalf sonor
únic a una lectura contrastada en la
qual Rattle va defugir tot ensucrament. Per sobre d’una irregular Camilla Tilling, André Schuen va imposar un timbre vellutat i un fraseig noble. Una gran lliçó de música.e
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Isona Passola va avançar ahir que
el Govern estudia una nova taxa
per finançar el cinema. Aquest any
només s’han produït 34 llargmetratges, i només sis superen el milió d’euros de pressupost.
XAVI SERRA
BARCELONA. “Vivim un moment di-

fícil, però servirà per configurar un
nou mapa del cinema a Catalunya”.
Isona Passola feia ahir aquesta proclama optimista a un grup de periodistes en la prèvia de la Festa d’Estiu del Cinema Català, l’acte informal que se celebra aquest vespre als
Jardins del Palau Robert i que, com
cada any, servirà per prendre la
temperatura de la producció de cinema a Catalunya. La nova presidenta de l’Acadèmia del Cinema
també va avançar una de les mesures que poden servir per configurar
aquest nou panorama: segons Passola, que citava el conseller Mascarell com a font, la Generalitat prepara una taxa que hauria de servir per
finançar la indústria del cinema.
“Estem en un punt tan bo pel que
fa al talent i els èxits del cinema català que ara no podem frenar”, argumentava Passola, que va explicar
que la taxa hauria de servir per “refundar el sector” i així tenir “una indústria potent”. “Amb 10 euros a
l’any per família es podria fer”, proposava. Des del Govern, però, s’assegurava ahir que la taxa encara és

un projecte per madurar i que és n
més una de les diverses possibilit
que s’estudien per reconduir
complicada situació que viu el s
tor del cinema avui dia.
Passola posava un exemple re
lador de les dificultats que afro
el sector amb una dada: dels
llargmetratges i 15 documentals q
s’han començat a rodar el 2013 –u
xifra sensiblement inferior al to
de 87 de l’any passat–, només
produccions superen el milió d’
ros de pressupost. “A partir d’
predominaran els projectes expe
mentals i les produccions petite
augurava la productora de Pa neg
L’Acadèmia, més europea

Però la crisi del cinema no va mon
politzar la presentació. Passola
anunciar que l’Acadèmia del Ci
ma Català ha ingressat a la FAN
Europe, la xarxa d’acadèmies de
nema europees que integren aca
mies com la British Academy
Film and Television d’Anglater
l’Académie des Arts et Techiniqu
du Cinéma de França i l’Academ
de las Artes y las Ciencias Cinem
tográficas d’Espanya, i així fins a
total de 15 institucions.
Aquest vespre, a la Festa d’Es
d’enguany, l’Acadèmia passarà
vista als 102 premis obtinguts f
de Catalunya en els últims 12 me
per 29 pel·lícules catalanes i tam
a les 46 produccions en procés
rodatge o postproducció que s’

SECTOR EDITOR

Beatriz De Moura: “Llegir j
Crònica
JORDI NOPCA
BARCELONA

o tinc cap altre
consell per donar; només la
meva experiència”, va admetre
la fundadora i directora editorial de
Tusquets, Beatriz de Moura, al final
de la conferència que tancava el 18è
Màster d’Edició de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra. És per aquest
motiu que les seves paraules van encaminar-se a repassar el periple al
capdavant d’un projecte editorial
que l’any vinent fa 45 anys.
“El dia del meu últim aniversari
em vaig adonar que el canvi que
pressentia des de fa temps ja és aquí
–va començar–. El llibre ha deixat
de ser la principal via de coneixement. Després de més quatre dècades de feina vaig prendre consciència que llegir ja no és indispensable,
s’ha convertit en accessori. L’obli-

“N

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Nascuda al 1939 al Brasil, De M
capdavant de Tusquets des de f

gació de l’editor és traspassar al
na cosa del que queda de la malm
sa tradició abans de l’era viquipe
ana i del culte a l’efimeritat”.
La crisi, global i profunda

Abans d’arribar al present,
Moura va recordar les paraules
dos grans noms de l’edició: “A la
cada dels 70, enmig d’una crisi
petroli que va afectar les vend
Giulio Einaudi em va dir que no

