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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Busques
una casa

 amb jardí ?

� En una iniciativa sense
precedents, el Centre de
Fotografia Documental de
Barcelona –associació co-
neguda també com a Lafo-
tobcn– convertirà el Cen-
tre de Cultura Contempo-
rània (CCCB), del 21 al 28
d’octubre, en el punt de
trobada de fotògrafs, col-
lectius de gestió, produc-
ció i difusió fotogràfica i
amants de la fotografia de
la ciutat. Participaran en la
iniciativa –d’entrada lliu-
re– uns 60 fotògrafs i les
prop de 50 associacions i
institucions barcelonines
que treballen amb la foto-
grafia. Lafotobcn ha bate-
jat aquesta experiència fo-
togràfica amb el nom de
Tràfic, i té el repte de pro-
moure l’intercanvi entre
els mateixos fotògrafs i
entre els fotògrafs i el pú-
blic en general.

Tràfic, sota el lema que
la fotografia s’adapta i re-
sisteix als nous mitjans
tecnològics, desplegarà tot
el potencial fotogràfic de
Barcelona en un programa
intens d’activitats, en què

sobresurten diverses ses-
sions de projeccions, algu-
nes amb la presència dels
mateixos autors, d’altres
en format non stop. També
es visionaran dossiers de
presentació de fotògrafs
joves o novells, que tin-
dran l’oportunitat de mos-
trar un projecte a recone-
guts professionals de la
imatge, i es faran tallers di-
rigits a fotògrafs de nivell
avançat, instal·lacions ar-
tístiques, una festa popular
amb discjòqueis i videojò-
queis, i un mini cicle de ci-
nema que inclou títols so-
bre les paradoxes i els as-
pectes més incòmodes de
la fotografia.

L’acte central de Tràfic
serà la trobada professio-
nal Who is who (dijous, 25,
18.00 h), en què la intenció
és, justament, descobrir
qui és qui en el sector de la
fotografia a Barcelona.

Tràfic coincideix amb
l’exposició World press
photo, la mostra itinerant
de fotoperiodisme més
important del món, oberta
al públic, al CCCB, fins a
l’11 de novembre.

El Centre de Fotografia
Documental de Barcelona
reuneix el sector al CCCB

M.P. / Barcelona

Les étourdis són, segons
Jérôme Deschamps, «un
grup d’adults que treba-
llen en una oficina, amb
una actitud aparentment
molt seriosa i eficaç, però
que en realitat es compor-
ten com nens de tres anys
que s’entretenen amb tot
tipus d’automatismes i
tots volen ser el cap; i això,
que pot semblar un joc de
rol, existeix realment».
Per a Deschamps, home de
llarga experiència teatral
que actualment dirigeix
l’Òpera Còmica de París,
«encara que aquest deliri
pugui semblar divertit, és
perillós comportar-se com
un nen, i aquest és el gran
problema que tenim ac-
tualment: hi ha massa gent
que es casa i té nens i pren
tot tipus de decisions sense
cap reflexió prèvia. I crec
sincerament que el teatre

pot servir per ajudar el pú-
blic a reflexionar sobre la
condició humana i la difi-
cultat de viure. Cap dels
personatges de Les étour-
dis ha triat la seva vida, ni

tan sols el gos.»
Sobretot pel que fa a la

seva relació primària amb
les màquines que aparent-
ment fan més fàcil la nos-
tra existència, aquests

étourdis poden recordar
alguns films de Tati, com
ara Mon oncle (1958). «És
cert que tenim una preocu-
pació comuna per determi-
nats temes», diu el nebot.

Deschamps: «El gos de ‘Les étourdis’
tampoc no ha triat la seva vida»

El Festival Temporada Alta ha programat avui a Girona la seva estrena estatal

Un instant de l’espectacle Les etourdis./ AGENCE ENGUERAND

� Estrenada el 2003, Les étourdis
s’ha representat unes 150 vegades
als escenaris francesos, i avui fa el
seu debut a l’Estat espanyol, al Tea-

XAVIER CASTILLÓN / Girona tre Municipal de Girona, dins del
Festival Temporada Alta. Les étour-
dis és un espectacle de la companyia
de Jérôme Deschamps i Macha Ma-
keïeff, protagonitzat per set actors,

dos músics i un gos. Deschamps, ne-
bot de Jacques Tati, parla dels seus
étourdis (eixelebrats, irreflexius,
folls) com adults que es comporten
com nens i no han triat la seva vida.




