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La Filmoteca reivindica  
el Welles multidisciplinari

només hi haurà pel·lícules, sinó 
també espectacles teatrals, pre-
sentacions de llibres, exposicions 
fotogràfiques i un programa de rà-
dio en viu. 

L’homenatge de la Filmoteca ar-
rencarà a la seu de la plaça de Salva-
dor Seguí amb la projecció de Ciu-
tadà Kane. Serà el tret de sortida 
d’una retrospectiva de 35 títols que 
passarà revista tant al Welles cine-
asta com a l’actor i que inclourà do-
cumentals i ficcions sobre el direc-
tor i una mostra de la seva produc-
ció inacabada, des de la recentment 
descoberta Too much Johnson fins 
a obres com The deep.  

No hi serà, tanmateix, The other 
side of the wind, el llegendari film in-
acabat en què Welles va treballar du-
rant anys i que fa pocs mesos, supe-
rat un contenciós legal de dècades, 
es va anunciar que s’estrenaria pel 
centenari. “No arribaran a temps”, 
justifica Riambau, que desconfia del 
projecte. “Enllestir una obra que 
Welles va deixar inacabada és una 
temeritat”, sentencia. 

Riambau, multiplicat 
Per a Riambau, un expert en Welles 
reconegut internacionalment, no 
és una retrospectiva més. No no-
més l’obrirà amb una conferència 
sinó que també hi presentarà el lli-
bre Las cosas que hemos visto. 
Welles i Falstaff i firmarà la drama-
túrgia i direcció de l’espectacle tea-
tral Feliç centenari, Mr. Welles. Els 
seus contactes i coneixements han 
sigut claus a l’hora d’organitzar Or-
son Welles. Un artista multimedià-
tic, el seminari internacional que 
tindrà lloc a la Filmoteca els dies 3 
i 4 de juny. Entre els ponents hi 
haurà teòrics com Joseph McBride, 
Luciano Berriatua i Josep Maria 
Català, però els convidats estrella 
seran la filla gran de Welles, Chris 
Welles Feder, que va interpretar un 
petit paper masculí a Macbeth, i 
Keith Baxter, l’actor que va inter-
pretar Campanades de mitjanit al 
cinema i al teatre sota les ordres de 
Welles. Baxter també viatjarà a 
Cardona per presentar la projecció 
especial de Campanades a mitjanit 
a la col·legiata de Cardona, on es va 
rodar una part important de la 
pel·lícula. Les conferències i taules 
rodones, obertes al públic, tindran 
lloc al matí i a primera hora de la 
tarda; a continuació els experts i 
testimonis del seminari presenta-
ran algunes de les pel·lícules de la 
retrospectiva de Welles. 

Segons Riambau l’homenatge 
ofereix una “oportunitat única” per 
veure les pel·lícules en un context 
que permet aprofundir-hi gràcies al 
seminari i la resta d’activitats. Amb 
una carrera intermitent, víctima del 
seu enfrontament amb la indústria, 
la figura de Welles continua sent una 
de les més reverenciades i Ciutadà 
Kane l’obra mestra que encapçala 
més llistes, tot i que el 2012 Vertigen 
li prengués el lloc al capdavant del 
famós rànquing de Sight & Sound. 
“És una pèrdua d’estatus passatgera 
–vaticina Riambau–. Podem discu-
tir si Welles és millor que Hitchcock, 
però Vertigen no em sembla un con-
trincant prou fort”.e

Una de les imatges de l’exposició Orson Welles a Cardona, que reunirà 21 fotografies que 
Colita va fer durant el rodatge de Campanades a mitjanit. COLITA / FILMOTECA DE CATALUNYA

Un seminari i un cicle celebren el centenari del cineasta

CINEMA

El 6 de maig es compliran 100 anys 
del naixement d’Orson Welles i la 
Filmoteca de Catalunya s’està pre-
parant per tirar la casa per la fines-
tra. “Com que Welles és més que 
un cineasta, li dedicarem més que 
una retrospectiva –explicava ahir 
el seu director, Esteve Riambau–. 
Serà un reconeixement global a 
una obra monumental que inclou 
el cinema però també el teatre, la 
literatura i fins i tot la màgia”. Per 
tant, entre el ventall d’activitats no 
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Activitats

Campanades a Cardona 
Cardona, que el 1964 va acollir el 
rodatge de Campanades a mitjanit, 
celebrarà el 5 de juny els 50 anys 
del film amb una projecció a la 
col·legiata de Sant Vicenç de Car-
dona, un dels escenaris del film. 
L’exposició Orson Welles a Cardo-
na reunirà a la Filmoteca les fotos 
d’aquell rodatge que va fer Colita.

Un xou de ràdio en viu 
El 25 de juny s’emetrà en directe 
des de la Filmoteca el programa 
Vicis de Filmoteca de Radio 3 RNE, 
un monogràfic sobre Welles que 
inclourà lectures dramatitzades de 
La guerra dels mons i altres textos. 

Al teatre amb Welles 
El Romea acollirà l’1 de juny Feliç 
centenari, Mr. Welles, que esceni-
ficarà una falsa entrevista entre 
Welles (Josep Maria Pou) i un pre-
sentador (Carles Canut), amb dra-
matúrgia d’Esteve Riambau. 

Presentacions de llibres 
La Filmoteca acollirà el 21 de maig 
la presentació de la novel·la d’Or-
son Welles Mr. Arkadin i el llibre 
d’entrevistes entre Henry Jaglom 
i Welles Conversaciones con Orson 
Welles. L’endemà es presentarà 
Welles i Falstaff, d’Esteve Riam-
bau, sobre les versions al teatre i al 
cinema de Campanades a mitjanit.


