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Les dents del tauró

És clar que, des de sem-
pre, hi ha hagut films 
que, per la seva temà-
tica, interpretació o pel 
que sigui, criden pode-

rosament l’atenció d’un públic 
que no dubta en omplir les sales 
fosques. També és clar que, ara i 
aquí, podríem fer una llarga llis-
ta de títols que han aconseguit 
aquesta fita espectacular. Jo, al 
llarg dels meus vint-i-sis anys 
com a programador del Cinema 
Retiro (1968-1994), podria fer 
esment de molts que assoliren 

omplir el degà dels cinemes de 
la vila.

Si ara mateix hagués d’es-
mentar el que va batre tota clas-
se de rècords a la vila, m’hau-
ria de traslladar a l’agost de 
1975. Gràcies a les influències i 
l’amistat que mútuament ens 
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primera en recaptació econò-
mica arreu del món. Sitges no 
es va escapar de la febre que 
el film va causar, col·locant-se 
en tercer lloc dels films més 
taquillers de tots els temps. La 
pel·lícula va consolidar Steven 
Spielberg com a Rei Mides del 

cinema. Un fet que reafirmaria 
tot seguit amb la saga d’India-
na Jones o La llista de Schindler. 
Malgrat que passin els anys, 
els qui vam gaudir-la en el seu 
moment sempre tindrem al cap 
aquelles afilades dents de tau-
ró. !

expressàvem amb el que era el 
gerent de la Paramount a Bar-
celona, el senyor Romero, veí 
de Sitges al llarg de molts anys, 
vaig aconseguir que Tiburón, el 
film d’Steven Spielberg que ba-
tia rècords mundials –i just un 
mes després de la seva estrena 
a l’Estat espanyol–, pogués ser 
visionat pel públic sitgetà.

Segur que sereu molts els qui 
encara recordareu aquelles llar-
gues cues, des de la porta del 
Cinema Retiro fins al Cap de la 
Vila. Segons el veïnat, no s’havi-
en vist mai. I és que el film ve-
nia amb l’aurèola de ser un dels 
més terrorífics que s’havien fil-
mat mai. I les afilades dents del 
tauró hi tenien molt a veure, ja 
que el mateix Spielberg reco-
neixia que la va rodar pensant 
amb la por que li havien gene-
rat a ell en una ocasió. 

Tiburón va ser, aquell 1975, la 

Sitges, finalista com a 
Millor Poble Cultural de 
Catalunya
Sitges ha arribat a la final del concurs convocat 
per Prensa Ibérica pel guardó de Millor Poble 
Cultural de Catalunya. 

La distinció, que neix enguany, té com a ob-
jectiu visibilitzar, cuidar i impulsar els municipis 
catalans i l’entorn rural. L’organització cerca re-
conèixer iniciatives destacades de pobles petits 
d’Espanya en diferents àmbits.

La vila competirà pel reconeixement amb Ar-
búcies i Calonge i Sant Antoni. 

Per a arribar fins a la final del concurs, s’ha 
valorat el llegat cultural, el calendari anual d’ac-
tivitats i esdeveniments, i el patrimoni de Sitges.

El concurs conté tres categories més: Millor 
Poble Agrícola (opten Batea, Peralada i Artés), 
Millor Poble Tecnològic (opten Sant Feliu del Llo-
bregat, Vilablareix i Móra la Nova) i Millor Poble 
Marítim (opten Palamós, Tossa de Mar i l’Escala).

Els guanyadors es revelaran a la cerimònia de 
lliurament de premis que es celebrarà el 27 de 
setembre al teatre Kursaal de Manresa, en un 
acte que reunirà representats dels pobles finalis-
tes, autoritats i deferents membres d’empreses 
i associacions. La gala serà oberta al públic i es 
pot reserva la plaça per assistir via online.

La organització ja ha obert les votacions al 
públic. Per participar, només cal entrar a l’enllaç 
www.millorpoble.cat i votar un dels tres muni-
cipis.  !

Imatge panoràmica de Sitges. ("  AJUNTAMENT)

El circuit Revela’T exposa les 
fotografies de Tony Keeler
La mostra repassa la trajectòria del fotògraf, resident a Sitges 
des del 1960 fins a la seva mort

ALEJANDRO SACRISTÁN

L’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya (IEFC) acull des del 
passat 9 de setembre Keelersco-
pe, l’exposició retrospectiva de 
Tony Keeler que s’emmarca al 
Festival Revela’T i que repassa 
la seva trajectòria al llarg de cinc 
dècades, del 1960 al 2010.

Revela’T és el primer festival 

de fotografia analògica del món, 
i enguany celebra el seu desè 
aniversari amb 36 exposicions 
en diferents espais com el Reve-
la’T Circuit.

El fotògraf sitgetà presenta 
un recull d’instants capturats 
al llarg de la seva vida, captant 
el món d’una manera poètica i 
explorant el factor humà dins el 
seu propi entorn.

Tot i haver nascut a Nord-
Amèrica (1933-2016), Keeler por-
ta establert a Sitges des de l’any 
1960. Durant la seva carrera, ha 
experimentat amb diferents 

tura va reconèixer la seva carre-
ra formant part del Diccionario 
de Fotógrafos de España, un do-
cument que recull la història de 
la fotografia estatal des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. A més, al 
present la seva obra està sent 
catalogada i divulgada pels seus 
hereus i curadors.

Tot i que l’exposició es va obrir 
al públic el 9 de setembre, el pas-
sat 14 va tenir lloc la inauguració 
amb la presència dels comissaris 
de l’exposició i hereus de Tony 
Keeler. La mostra estarà disponi-
ble fins el 30 de setembre. !

mitjans i tècniques fotogràfi-
ques que han donat lloc a una 
varietat d’estils i temes molt 
diversos. 

A l’exposició dels seus arxius 
es mostren imatges on preval el 
blanc i negre, amb imatges gra-
nulades i misterioses, i d’altres 
clares i realistes. 

El treball del fotògraf va ad-
quirir notorietat després d’ha-
ver estat exposat a galeries tant 
celebres i icòniques com són Ai-
xelá i Spectrum, o el llibre publi-
cat el 1973 Ibiza a dream. 

Al 2013, el Ministerio de Cul-

Imatge de Tony Keeler amb dos geganters enfaixant-se abans de 
la processó. 

Les cues van 
arribar des del 

Retiro fins al Cap 
de la Vila

Steven Spielberg  
es va coronar,  

amb el film, com el  
Rei Mides del cinema

 La seva obra es 
va incloure al 
Diccionario de 
Fotógrafos de España


