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Històric. Aquest és l’adjectiu
que s’ha utilitzat més per defi-

nir el triomf de la cineasta catalana
Carla Simón en el 72è Festival Interna-
cional de Cinema de Berlín, la presti-
giosa Berlinale, amb la seva segona
pel·lícula, ‘Alcarràs’. El seu Os d’Or és
històric perquè és el primer gran reco-
neixement que rep una pel·lícula roda-
da en català –més concretament,
com subratlla la directora, en el dia-
lecte del Segrià, on es va filmar amb
actors no professionals de la terra– no
només a Berlín, sinó a qualsevol dels
grans festivals internacionals de cine-
ma, on sí que hi ha notables prece-
dents de guardons a cinematografies
allunyades en tots els sentits de Holly-
wood: tres pel·lícules iranianes i tres
de romaneses han guanyat la Berlina-

le des del 2011. En canvi, és més difícil
que hi accedeixin films de nacions
sense estat, amb menys recursos per
internacionalitzar la seva cultura i la
seva llengua. I ara, fulminant tòpics,
Simón ha aconseguit guanyar la Berli-
nale tot just amb la seva segona pel·lí-
cula, després d’haver rebut al mateix
festival el premi a la millor ‘opera pri-
ma’ per ‘Estiu 1993’ (2017).

Carla Simón és una dona i és jove
(35 anys), però el més important és
que el seu cas no és aïllat, sinó que for-
ma part d’un canvi general de pers-
pectiva. Quatre dones nascudes als
anys vuitanta han guanyat les últimes
edicions de grans festivals: les france-
ses Julia Ducournau (Canes) i Audrey
Diwan (Venècia) i la romanesa Alina

Grigore (Sant Sebastià). A més, ‘Alcar-
ràs’ posa sobre la taula qüestions molt
actuals: la crisi de l’agricultura tradi-
cional i l’expansió de les energies re-
novables sense tenir gaire en compte
l’equilibri territorial. Parlant d’actuali-
tat, l’èxit d’‘Alcarràs’ evidencia, per
contrast, la situació més aviat negati-
va del cinema català rodat en la llen-
gua pròpia: dels 12 films estrenats el
2015 s’ha passat a només 6, pels pro-
blemes de finançament –no han aju-
dat gens les dificultats pressupostà-
ries de TV3, habitual coproductor–,
que podrien resoldre en part els re-
cents canvis legislatius sobre el siste-
ma de subvencions a l’audiovisual. El
triomf de Simón hauria de ser un in-
centiu per obrir una nova era en el ci-
nema català.

Un pas de gegant per al cinema català
EDITORIAL

La frase del dia

“Veig que no està
de moda dimitir per
mals resultats com
vaig fer jo”

Albert
Rivera
ADVOCAT DEL BUFET MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA I EXLÍDER DE CS

La foto

Moda respectuosa. Diversos activistes van protestar ahir al Millennium Bridge contra l’ús de
plomes i pigments d’animals en la moda, aprofitant la setmana ‘fashion’ de Londres ■ EFE

questa setmana s’ha presentat
un llibre important, necessari i
únic: Dona de teatre, la biogra-

fia que Núria Martí Constans ha fet de
Cristina Cervià, que va morir el març
del 2019. Un encàrrec de la Fundació
Valvi que és important perquè va més
enllà de l’evocació íntima i personal i
s’endinsa en l’escenari del teatre que
s’ha fet a Catalunya els últims quaran-
ta anys (aviat és dit), des de la cultura
popular a la radical recerca artística;
que és necessari perquè representa el
reconeixement explícit, contundent,
documentat i molt seriós d’una figura
singular com la de “la Cervi”, disposa-
da tant a participar en muntatges de

A primer nivell com en modestes i dig-
níssimes lectures, atenta al seu temps,
amb una personalitat poderosa i un
anhel multidisciplinari; i que és únic
perquè no conec cap volum que con-
tingui tanta informació sobre una ac-
triu i directora dels nostres dies. Núria
Martí l’ha entomat amb un rigor
exemplar. Ha parlat amb una seixan-
tena de persones que van conèixer i
tractar la Cristina i ha pogut concre-
tar, amb fitxes detallades, més de cent
cinquanta estrenes, intervencions, ro-
datges i muntatges. Ha sabut formar
un poliedre de veus que s’ajunten i es
complementen amb sentit per cons-
truir una història, un relat que és

emocionant (en comprovar l’enteresa i
la vocació indestructible d’una dona
de teatre) i que alhora és enciclopèdic
i informatiu i emotiu. El pintor i amic
Ignasi Esteve va dibuixar dues grans
peces amb el perfil de la Cristina i el
mar. En va fer trossos petits, parts
d’un puzle, que van servir com a recor-
datori el dia del funeral. Si es pogues-
sin reunir de nou, confegirien el seu
retrat. Tots els que l’estimaven i l’ad-
miraven en tenien un fragment, ca-
dascú el seu. Així va ser també la pre-
sentació de Dona de teatre. Cristina
Cervià, d’Els Pastorets a Temporada
Alta. En l’evocació, vam refer la Cervi,
vam confluir en ella.

Keep calm

Josep M.
Fonalleras

Una polièdrica
dona de
teatre

i fossis una estre-
lla supergegant

series Betelgeuse, de
la constel·lació d’Orió,
però a diferència
d’ella, no estaries con-

demnat a mort. Ella és una de les es-
trelles més brillants que es poden veu-
re des de la Terra, i està a punt de con-
vertir-se en supernova. O sigui: que pot
explotar aviat. Mentre ella explota, tu
em faràs explotar a mi. Però en el mi-
llor dels sentits: en vertical dins un vi-
deoclip accelerat o en horitzontal as-
saborint la calma silent i criticant unes
mantes que et semblen excessives. En
el cel nocturn, Betelgeuse es detecta
fàcilment pel seu color vermell. Quan
vens pel pont t’endevino —malgrat la
miopia— pel caminar, la llum i el jersei
blau que et vaig regalar quan ja em mi-
raves amb ulls de foc. El moviment de
Betelgeuse és complex, com la teva
motricitat, que no para. No pares, i això
és bo, perquè vol dir que ets viu com
una lluerna. Tu també viatges de mane-
ra supersònica pel medi estel·lar i, com
diuen els Wardaman del nord d’Austrà-
lia per referir-se a l’estrella vermella, per
mi també ets el “mussol dels ulls parpe-
llejants”. Mentre t’escric escolto la can-
çó Black and Blue Bird, de Dave Matt-
hews Band, que fa referència a la teva
Betelgeuse, una estrella que va desapa-
rèixer i després va tornar a aparèixer.
Com tu, després de més d’un lustre
amagada (o amargada... el que fa una
sola lletra!) dins un núvol de pols, es va
enfosquir per tornar a brillar amb força
renovada. I això és trist, perquè tant tu
com ella teniu un volum nou-centes ve-
gades superior al Sol i ningú us ha d’es-
clafar mai. Ja m’entens: no t’estic dient
gras a tu, que ets fet d’aire i de boca, de
mans i de rialla neta. T’estic sobredi-
mensionant, que és el que es fa quan
s’està enamorat. Diuen.

S

De set en set
Anna Carreras Aubets

Betelgeuse


