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CINE 3 EXPOSICIÓ

Girona rendeix homenatge a
la primera joguina multimèdia
b

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

El Museu del
Cinema recorda l’auge
i el declivi del Cine NIC

Molts anys abans que sorgís la pri-
mera consola i que la Playstation
deixés absorts els més petits, els
nens de la primera meitat del segle
passat ja tenien bronques amb els
seus pares per culpa d’una joguina
multimèdia. Era el Cine NIC, un pro-
jector infantil de dibuixos animats

patentat a Barcelona el 1931 pels
germans Nicolau que, en poc temps,
es va popularitzar entre els nens del
món sencer. El Museu del Cinema
de Girona inaugura avui una exposi-
ció dedicada a aquest fantàstic in-
vent, que va convertir el cine en un
gran joc.

El projector NIC era un aparell de
gran simplicitat però alhora molt
enginyós, que permetia retrocedir,
congelar la imatge o afegir-hi banda
sonora. Els nens podien adquirir les
pel.lícules ja confeccionades o dibui-
xar-les ells mateixos a través de per-

sonatges que només tenien dos mo-
viments. Va ser una joguina que va
permetre fer cine a diverses genera-
cions, fins que l’arribada de la televi-
sió la va arraconar. Al llarg de 40
anys, l’empresa Proyector Cine NIC
va patentar uns 20 models diferents
d’aquesta joguina, i en va arribar a
fabricar centenars de milers. L’expo-
sició exhibeix 47 projectors de Cine
NIC, documentació de la companyia
dels germans Nicolau i 58 pel.lícules
confeccionades per a aquests apa-
rells, tres d’elles fetes en català du-
rant la guerra civil.H

temsí

Cayetano Rivera,
greu per una
altra cornada
TOROS 3 El torero va haver de
ser traslladat ahir a la clínica El
Rosario, d’Albacete, amb pronòs-
tic greu després de ser intervin-
gut d’urgència a la mateixa plaça
on havia patit una agafada du-
rant la lídia del primer toro. El
comunicat mèdic fet públic pel
facultatiu de la plaça va assenya-
lar que el torero presentava «una
cornada a la cara interna de la
cuixa dreta amb orifici d’entrada
de 7 centímetres i trajectòria de
15, trencament de fibres muscu-
lars, secció de la vena safena i
contusió del fèmur».

Take That trasllada
al Sant Jordi el seu
concert de BCN
MÚSICA 3 El grup de Manches-
ter de pop, que va causar furor
durant els anys 90, actuarà al po-
liesportiu de Montjuïc el 20 d’oc-
tubre vinent, en lloc del Pavelló
Olímpic de Badalona, davant la
gran demanda d’entrades del
concert, segons va informar ahir
la promotora Gamerco. Aquest
recital a Barcelona serà l’únic a
Espanya que el conjunt oferirà en
la seva actual gira de presentació
del seu disc de retorn, Beautiful
world. Les entrades ja venudes per
al xou seran vàlides per al Palau
Sant Jordi.

El Prado dedica la
seva ampliació a
la pintura del XIX
ART 3 El Museu del Prado inau-
gurarà l’ampliació més ambicio-
sa de la seva història amb una ex-
posició antològica dedicada als
mestres de la pintura espanyola
del segle XIX, de Goya a Picasso.
Aquesta mostra, patrocinada pel
BBVA, s’obrirà el 30 d’octubre
amb un conjunt de 95 pintures i
12 escultures. A més, hi haurà
una secció dedicada a dibuixos de
Goya protagonitzada per Toro
amb ales, obra que es mostra al
públic per primera vegada des-
prés del seu ingrés a les col.lec-
cions del Museu l’any passat.

El públic de
Tàrrega premia
‘El circ de Sara’
TEATRE 3 L’espectacle de l’Ate-
neu Popular 9 Barris i Amour a
mère, un muntatge de carrer so-
bre experiències familiars de la
companyia francesa À petit pas
van ser els més valorats pel
públic que va assistir a la 27a Fira
del teatre al carrer. El premi s’ad-
judica per votació a través de pa-
peretes que el públic omple des-
prés de la funció. Aquesta edició
es van emetre un total de 7.548
vots. Altres propostes de sala
molt votades van ser Secrets, del
Mag Lari, i Pagagnini, d’Yllana.

París obre el museu més gran
del món sobre arquitectura

PATRIMONI 3 INAUGURACIÓ
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ELIANNE ROS
PARÍS

L’edifici, situat
davant de la Torre
Eiffel, ocupa 23.000
metres quadrats

El centre proposa
un recorregut que va
des de l’edat mitjana
fins als nostres dies

D
esprés d’un part que ha
durat 13 anys d’obres i de
debats conceptuals, ahir
va veure la llum al Palau

Chaillot, davant de la torre Eiffel, la
nova Cité de l’Arquitectura i el Patri-
moni. Es tracta d’un museu únic,
tant per les dimensions que té l’edi-
fici –23.000 metres quadrats– com
pel seu contingut, ja que cap centre
dedicat a l’arquitectura havia ofert
fins ara un recorregut tan extens:
des de l’edat mitjana fins als nostres
dies.

Casar el patrimoni antic de
França amb la creació moderna ha
estat justament el repte de la Cité,
instal.lada al palau construït per Ga-
briel Davioud per a l’Exposició Uni-
versal del 1878 i que, després de di-
verses ampliacions, ha estat renovat
a fons per l’arquitecte Jean-François
Bodin. «Comptem a provocar un
efecte d’estupefacció», admet el pre-
sident del centre, François Mazières.
L’efecte és certament xocant.

CAPELLES DE DIMENSIONS NATURALS /
Per un costat, hi ha les reproduc-
cions fetes a mida natural de cape-
lles romàniques, de frescos de cate-
drals gòtiques; per l’altre, les ma-
quetes més agosarades d’arquitec-
tes d’avui com Renzo Piano, Jean
Nouvel i Norman Foster. Al mig, es
passa per la que el museu anomena
l’edat de ferro –gran maqueta de
l’Estació del Nord (1866)– i l’edat

del betum –Església de Notre-Dame
de la Consolation (1923)–, fins a ar-
ribar al segle XX. D’aquesta època
hi destaquen les obres de Le Corbu-
sier, com la Cité radieuse (1952) de
Marsella , i una reproducció a mida
natural d’una de les seves vivendes;
no obstant, el recorregut ja no és
cronològic sinó temàtic: la indus-
trialització, la recerca del gratacel
més alt, l’arquitectura de l’esport i
de l’oci, els edificis del poder, la vi-
venda...

L’evolució de París abans i des-
prés de Haussmann, l’ideòleg de les
grans avingudes, també queda re-
flectida en dues grans maquetes. El
museu va ser inaugurat amb gran
pompa pel president Nicolas Sar-
kozy en presència de 14 dels arqui-
tectes més famosos, com Foster,
Shigem Ban, Jacques Herzog, Rem
Koolhaas, Haha Hadid, Thom May-
ne i Richard Rodgers.H

TRES MOSTRES SOBRE PICASSO

EXPOSICIONS A FRANÇA I L’HOSPITALET

< El Museu Picasso de París
celebrarà el centenari d’una de les
obres més emblemàtiques del
pintor, Les senyoretes d’Avinyó, i
els 70 anys del seu quadro més
famós, Guernica, amb dues
exposicions. Les mostres Picasso
cubista, que ha reunit 350 obres, i
1937 Guernica 2007 mostren el
procés de treball de l’artista
malagueny al voltant de dos
quadros que van revolucionar el
llenguatge pictòric. Les dues
exposicions s’inauguraran avui i
estaran obertes fins al 7 de gener.
«Que el quadro sigui aquí o no no
té importància, ja que estem
parlant de Picasso i la seva obra»,
va indicar la directora del museu,

Anna Baldassari. Les senyoretes
d’Avinyó és al MoMA de Nova
York i Guernica, al Reina Sofia de
Madrid.

< Per la seva part, el Museu
d’Història de l’Hospitalet de
Llobregat inaugura avui Picasso
pinta el Guernica, una mostra
itinerant promoguda per la
Fundació Palau i la Diputació de
Barcelona que recull el procés
creatiu de l’obra més famosa del
pintor malagueny i la seva
condició de símbol. L’exposició
presenta nombroses
reproduccions dels dibuixos
preparatoris del quadro i
fotografies de l’època.

REUTERS / ERIC FEFERBERG

33 El president de França, Nicolas Sarkozy, rep explicacions durant la seva visita al museu, ahir.

33 Un cartell del projector, ahir.




