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l gènere que no afavoreix
gens el hype és el terror, o
un tipus concret de terror. Semblava que estava superat, però no. Com millor es promociona una pel·lícula de terror, com més expectatives s’hi
projecten, més de pressa apareixen les suspicàcies abans de
la seva arribada i les decepcions
després de la seva estrena (bé,
també abans). És curiós.
És cert que el que aplaudeixen com bojos una minoria que
ho disfruta més que ningú, genera recels i desconfiança. L’excés
d’entusiasme, signe d’aquests
temps, de vegades és contraproduent. Suposo que és lògic i humà, que és un ressort que accionem de manera inconscient per
evitar decepcions. Però crida
l’atenció que el mecanisme s’activi sobretot amb les pel·lícules
de terror o, més ben dit, amb
pel·lícules de terror que destaquen per audaces i ambicioses i
que s’escapen d’un esquema clarament comercial.
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Cine
de terror,
a examen
Desirée
de Fez
Els arguments per carregarse-les solen ser els mateixos: no
és una pel·lícula de terror i al director no li agrada el gènere.
Els últims anys ha passat amb It
follows (2014), La bruja (2015), Hereditary (2018) o Suspiria (2018),
films molt ben publicitats que
arribaven embolcallats en dues
coses que poden generar tanta

curiositat com rebuig: una aurèola de misteri i els elogis de la
crítica que els havia vist abans.
I és bastant evident (així s’intueix en xarxes socials) que tornarà a passar amb Midsommar,
una pel·lícula que s’acaba d’estrenar als Estats Units i que
aquí arribarà el 26 de juliol. La
seva promoció és molt fina, i la
crítica estrangera (tret d’algunes excepcions) parla d’un
film important per al terror. Però, per la seva naturalesa estranya i gens conciliadora, és probable que al nou film d’Ari Aster el hype se li giri en contra. És
evident que ha d’agradar a tothom, però tant de bo no se la
mengin els arguments ridículs
de sempre. Ventilar-se una
pel·lícula apel·lant a les ínfules
del director o desclassificant-la
del gènere al qual pertany evidencia una visió estreta del cine de terror, totalment aliena
a les seves infinites possibilitats, i l’error de creure que a
tots ens espanta el mateix. H

GALA DELS PREMIS NACIONALS DE CULTURA

Premi popular
i a l’avantguarda
3 Cabré i Ruscalleda, entre els guardonats
MARTA CERVERA
BARCELONA

L’

editora del Club Editor Maria Bohigas, l’escriptor Jaume Cabré,
la compositora i pianista Clara Peya, la xef Carme
Ruscalleda, Josefina Matamoros
–conservadora del Museu de
Cotlliure– i l’artista i escultor Josep Ponsatí, van recollir ahir els
Premis Nacionals de Cultura
2019 en el renovat Teatre L’Artesà del Prat de Llobregat. Representants de les entitats Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, Federació d’Ateneus de Catalunya,
Litterarum Móra d’Ebre, Fira
d’Epectacles Literaris i el Museu
de Lleida també van rebre la
màxima distinció de la cultura
atorgada pel Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts (Conca).
L’acte, presentat per Pep
Cruz, el va presidir Quim Torra,
president de la Generalitat, a qui
un espontani va interrompre
des del primer pis per increparlo pel desnonament d’un dibuixant. «Cultura també són els
refugiats i les persones sense
llar», va denunciar davant de la
sorpresa de Torra, que va prometre prendre nota del cas abans

ACN / GEMMA ALEMÁN

en àrees tan diverses
com la gastronomia –
incorporada per primera vegada com a disciplina mereixedora de
distinció–, la literatura, les arts visuals, la
música, el patrimoni,
l’arquitectura i la cultura popular.
Ruscalleda va confessar: «Cada any esperava que es fes referència a la cuina en alguna
edició d’aquests premis». Per això, plena
d’«orgull i força», va
agrair la feina de «tots
els cuiners en una època en què no es contem33 Jaume Cabré, ahir, amb el premi.
plava la cuina amb l’adde continuar amb el seu discurs miració d’avui». I va afegir: «Teen un acte en el qual també hi nim un futur brillant si defenhavia el president del Conca, sem els pagesos, pescadors i raCarles Duarte, l’alcalde del Prat, maders. Que ningú ho dubti: la
Lluís Mijoler, i la consellera de cuina és cultura».
Cultura, Mariàngela Vilallonga.
Peya, la premiada més jove,
En aquesta edició, el Conca de 33 anys, va reivindicar, com a
va voler reconèixer tant la tasca «lesbiana feminista, estar farta
de la cultura popular com la de que la història l’escriguin hol’avantguarda artística, a més mes blancs de classe mitjana» i
de reivindicar el paper fona- va destacar «la importància de
mental de la dona en els dos la cultura com a eina revolucioàmbits. Els premiats destaquen nària, social i política». H
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CANTADES D’HAVANERES
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20:00 MATARÓ MARESME Barcelona Avinguda
Amèrica Grup: LA VELLA LOLA
22:00 BLANES LA SELVA Girona Restaurant Cala
Bona Grup: SON DE L'HAVANA
22:00 CANET DE MAR MARESME Barcelona Pas
seig Marítim Grup: LES ANXOVETES
22:00 FLAÇÀ GIRONES Girona Recital cançó
catalana ermita St.Fermí Grup: COI DE MONEGROS
22:00 SABADELL VALLÈS OCCIDENTAL Barcelona
Hostafrancs Grup: PORT BO
21:00 BANYULS DE LA MARENDA ROSSELLO
França Platja Central Grup: MESTRE D'AIXA
21:00 ELNA ROSSELLO França Place de la Repu
blique Grup: L'ESPINGARI
21:00 L'ESCALA ALT EMPORDA Girona Centre
Cívic Camp dels Pilans Grup: MAR D'AMUNT
22:00 L'ESTARTIT BAIX EMPORDA Girona
Llevantina Grup: TERRA ENDINS
22:00 MATARÓ MARESME Barcelona Plaça Santa
Anna Grup: BARCAROLA
22:00 PALAFRUGELL BAIX EMPORDA Girona
53a Cantada de Calella Grup: VARIS GRUPS
23:00 CALDES DE MALAVELLA LA SELVA Girona
Plaça del Mercat Grup: LA GAROTA D'EMPORDA
19:00 BADALONA BARCELONÈS Barcelona Barri
Montigala Grup: MONTJUÏC
20:00 CISTELLA ALT EMPORDA Girona Plaça
Grup: TERRA ENDINS
20:00 LA BISBAL DEL PENEDES BAIX PENEDES
Tarragona l'Ortigós Grup: LA VELLA LOLA
20:00 MOLINS DE REI BAIX LLOBREGAT
Barcelona Plaça de les Palmeres Grup: SON DE
L'HAVANA
20:00 REUS BAIX CAMP Tarragona Plaça del barri
Gaudí Grup: OLLA BARREJADA
21:00 SANT ESTEVE SESROVIRES BAIX
LLOBREGAT Barcelona Centre Cívic
Grup: PESCADORS DE L'ESCALA
16:15 PORTBOU ALT EMPORDA Girona "El Balcó"
Grup: MAR D'AMUNT
22:00 LLIÇÀ DE VALL VALLÈS ORIENTAL
Barcelona Festa Major Grup: PORT BO
20:00 PALAFRUGELL BAIX EMPORDA Girona
Plaça Nova Grup: LA VELLA LOLA
21:00 PORTO CRISTO MALLORCA Illes Balears
Havaneres Grup: ARPELLOTS
22:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona
Reial Club Tennis Grup: SON DE L'HAVANA

