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Abel Folk i Joan Riedweg, directors 
del recentment estrenat pseudo-
documental Xtrems, tornen a em-
barcar-se en un projecte cinema-
togràfic. Després d’una primera 
experiència com a realitzadors es 
disposen a donar forma a Salim, 
el mag dels animals, una produc-
ció més ambiciosa que la prime-
ra, aquest cop ambientada als Pi-
rineus. La  història transcorre a la 
ruta Pirena, la travessia de trineus 
tirats per gossos que té lloc anual-
ment a la serralada. 
 Malgrat que la fase principal de 
rodatge no començarà fins a finals 
d’any, Joan Riedweg ja s’ha despla-
çat fins a la Vall d’Aran acompa-
nyat de Pol Turrents (el director de 
fotografia de Xtrems) per fer els pri-
mers plans de recurs, paisatges i 
trineus. L’expedició s’ha estat a les 
muntanyes fins a aquest cap de set-
mana, aprofitant l’actual edició de 
la transpirinenca, on Riedweg s’en-
carrega des de fa dues dècades de 
confeccionar els reportatges ofici-
als i coordinar les retransmissions 
televisives.
 El guió de Maite Carranza, que 
acaba de guanyar el premi Edebé 
de literatura juvenil amb Mi heram-
no el genio, ja està completat. Narra 
la història del Salim, un nen berber 
orfe que coneix el Toni, un expe-
rimentat múixer –corredor de tri-
neus–. El nen entaula una relació 
molt especial amb el Capità, el gos 
guia del Toni, i els ajudarà a com-
petir a Pirena. Per a l’esportista, la 
important quantitat de diners que 

li proporcionaria guanyar la carre-
ra és l’única sortida a les dificultats 
econòmiques per les quals passa. Els 
directors van decidir tirar pel dret: 
«A Salim farem justament allò que 
Hitchcock va desaconsellar: realit-
zar pel·lícules amb nens i amb ani-
mals». 
 La cinta també inclou un trian-
gle amorós protagonitzat pel ma-
teix Toni i per Jaume, un altre múi-
xer. La seva dona va ser el gran amor 
de joventut del primer. La rivalitat 
està servida en tots els aspectes.
 L’experiència acumulada amb 
Xtrems els fa encarar la nova produc-
ció amb més armes i millors, amb 
l’objectiu d’evitar algunes de les ca-
rències pròpies dels debutants. El 
principal obstacle que van trobar 
van ser els problemes de distribució 
i de recursos econòmics per llançar 
una campanya de promoció adequa-
da. Aquesta vegada, la productora de 
Folk i Riedweg, Animals Films, s’ha 
associat amb Ovideo TV, una compa-
nyia més consolidada en el terreny 
de l’audiovisual.

Caps per lligar

En aquesta incipient fase de produc-
ció encara queden nombroses incer-
teses per resoldre. A part dels serrells 
administratius que falten per tan-
car, ara per ara encara no està con-
firmat cap dels actors que protago-
nitzaran la cinta, tot i que segons 
els responsables del llargmetratge, 
ja han posat «cara a molts dels per-
sonatges». Pep Parés, director de Pi-
rena i també actor (Capità Enciam, 
Oliana Molls i l’astàleg de bronze), és 

Els directors de ‘Xtrems’ preparen una nova 

producció que transcorre a la ruta Pirena

‘Salim’ fa els 
primers passos

part de les seves tasques com a do-
blador, l’actor osonenc actualment 
continua treballant en la gravació 
de la sèrie Ventdelplà i protagonit-
zant la comèdia Un marit ideal al Tea-
tre Goya de Barcelona.
 Per la seva banda, el telefilm 

Xtrems prossegueix el seu camí in-
ternacional després del seu discret 
pas pels cinemes. Després de parti-
cipar en els festivals de Valladolid 
i El Caire, aquest febrer viatja a la  
Berlinale per projectar-se fora de 
concurs. H

33 Home de muntanya 8 Joan Riedweg, divendres, en la localització de ‘Salim, el mag dels animals’.

PRIMERA FASE DEL RODATGE DE LA NOVA PEL·LÍCULA D’ABEL FOLK I JOAN RIEDWEG

l’únic que ha confirmat la seva pre-
sència amb un paper petit. «Si acon-
seguim el repartiment previst per 
a la pel·lícula, Abel Folk podrà dei-
xar de costat la seva faceta interpre-
tativa i limitar-se a codirigir, com ja 
va fer a Xtrems», aclareix Riedweg. A 
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El poeta Martí Rosselló 
mor als 56 anys

La seva novel·la ‘Anna K’ 

va ser una de les revelacions 

del Sant Jordi del 2000

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El poeta Martí Rosselló, autor d’Anna 
K, una de les revelacions del dia de 
Sant Jordi del 2000, va morir ahir de 
forma sobtada als 56 anys a la seva 
ciutat, Premià de Mar. Rosselló, que 
també era bibliotecari, va començar 
a publicar a mitjans dels 90 i entre 
els seus poemaris més coneguts hi 
ha Figures amb nom (1995), L’amable 
abisme del record (1999) i Inventari par-
cial d’excuses per viure (2001). El seu lli-
bre més recent és el conjunt de re-
lats Parelles de tres (2003). La seva obra 

més destacada va ser la novel·la Anna 
K (Quaderns Crema), una  inversem-
blant història familiar plena de des-
gràcies en què la protagonista acaba 
exposada en un aparador. H

33 Martí Rosselló.


