
El Festival Memorimage de
Reus, festival dedicat als «films
d’avui amb imatges d’ahir», re-
alitzats amb imatges d’arxiu, ha
atorgat el premi al millor video-
clip a l’obra «Crossing Ganges»,
un vídeo realitzat per l’igualadí
Gerard Freixes Ribera per a la
formació Mizrab Project del
músic també igualadí Bernat
Roca.

«Crossing Ganges» és una re-
creació d’imatges i sons folklò-
rics del llunyà orient remesclats
des d’un punt de vista modern
que donen lloc a imatges sem-
blants a mandales. La concessió
del trofeu es va dur a terme el
dissabte 14 de novembre dins els
actes del Festival Memorimage,
en una cerimònia al Teatre Bar-
tina de Reus, amb l’assistència

del mateix director anoienc per
recollir el premi.

El certamen, dedicat a pel·lícu-
les que facin un nou ús d’imat-
ges preexistents o d’arxiu, tam-
bé va premiar com a millor llarg-
metratge la pel·lícula «Llach, la
revolta permanent», de Lluís
Danès, i «L’home que va desple-
gar mil cors», de Daniel Resines,
com a millor producció televisi-
va. La música que ha estat el
punt de partida de l’èxit de Frei-
xes és la creació musical «Les
hordes d’Àsia» de Bernat Roca,
que explica que «era una peça
musical d’inspiració oriental,
amb una base electrònica sobre la
qual s’improvisava. A partir d’a-
quí, ell va convertir la cançó en
un vídeo, ajudant-se d’imatges de
pel·lícules en blanc i negre inspi-
rades en Orient».

Demà, dissabte, 22 de novem-
bre, tindrà lloc al Casal de Calaf el
sopar de la cloenda del Concurs
de Teatre Vila de Calaf, un certa-
men teatral amateur que ha arri-
bat enguany a l’onzena edició.

Durant el sopar es farà el lliura-
ment dels premis, en els diferents
apartats, als participants i a les
companyies que en aquestes dar-
reres set setmanes han passat per
l’escenari del Casal de Calaf, des
de «Dissabte, diumenge, dilluns»,
fins a «Txèkhov sempre Txèk-
hov». L’acte tindrà la presència de
Daniel Anglès, director teatral del
programa televisiu «Objectiu
Pastorets» –on trauran el cap
molts calafins–, director resident
del musical «Mamma Mia» –un
èxit que ha estat tot un any a la
cartellera– i director també de la
companyia El Musical més Petit.

També l’alcaldessa de la vila, Ma-
ria Antònia Trullàs, i la regidora
de l’àrea de Cultura, Imma Sants,
seran presents en aquesta gala de
cloenda.

Miquel Colom, responsable del
concurs, s’ha tornat a felicitar pel
nivell que ha assolit enguany el
certamen. Durant la cerimònia es
lliuraran vuit guardons, el que
surt de la votació popular (del ju-
rat que també serà present a l’ac-
te), el relatiu a la millor esceno-
grafia, actor i actriu protagonistes,
actor i actriu secundaris, el premi
a la millor direcció i, sobretot, el
que es donarà al final i el més sig-

nificatiu, el de la millor obra. Co-
lom apunta en tres direccions que
podria anar, al seu parer, el guar-
dó principal. Es tracta del «grup
de Joventut la Faràndula, per ‘Ca-
fè’; Quatre per Quatre de Grano-
llers, per ‘La tempesta’, i Pierrot
Teatre, per ‘Dissabte, diumenge,
dilluns’, però tot estarà bastant re-
partit pel que fa als altres premis».
El fet que al final «La Rambla de
les Floristes» no es pogués pre-
sentar al concurs ha condicionat
el guardó a la millor actriu, ja que
«no hi ha hagut gaires actrius prin-
cipals, sinó un ventall de secundà-
ries, que gairebé podrien equiparar
el rol amb una de protagonista».
Pel que fa al paper masculí, Co-
lom assenyala d’una manera es-
pecial Jordi Rodríguez, membre
de Punt i Seguit Teatre de Terras-
sa, en el paper que interpreta a
l’obra «El visitant», d’Eric-Manu-
el Schmitt. 
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«Cafè» va sorprendre per la sòlida interpretació de Joventut la Faràndula

ARXIU/CCALAF

Calaf guardona demà els millors
del Concurs de Teatre d’enguany

TEATRE

Una altra obra en què tots els actors van ser convincents: «El visitant»
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MÚSICA/Roger Mas 

D’home a elefant
Mar Martí

La veu més bonica que ha do-
nat la cançó», així és com ha
estat considerat el convidat

que va rebre la biblioteca d’Igua-
lada divendres al vespre. Roger
Mas, solsoní amb més de 20 anys
de carrera musical i una veu que,
indubtablement, va sorprendre el
públic igualadí. 

La seva passió per la poesia i els
poetes catalans fa que els versos
que musica s’escampin delicada-
ment i ens apropin, de manera
senzilla i directa, a allò que ama-
guen els seus mots. Un Martí i Pol
que ens parla d’amor i desig, un
Espriu que explica una rondalla
de princeses dolentes o un Verda-
guer que ens deixa entreveure la
seva cara més romàntica, tots ob-
servats des de la particular mira-
da de Roger Mas. A banda de ver-
sionar poetes clàssics i moderns,
Mas també aporta la seva poesia
íntima, la que elabora ell mateix,
acompanyada d’uns acords que
encaixen al mil·límetre amb cada
lletra, cada paraula i cada frase.

Cançons tel·lúriques, poètiques,
enigmàtiques i que donen impuls
a la cançó feta a casa. Des de la
música d’arrel fins a les músiques
més modernes, passant per sons
ancestrals del món. «L’home i l’e-
lefant», «Oda a Francesc Pujols» i
«Volant» són algunes de les can-
çons que Roger Mas va oferir al
públic d’Igualada. La sala, en si-
lenci absolut, va quedar captivada
pel joc que fa el cantautor amb la
seva veu; els colors que li dóna; els
silencis i les pauses que hi enca-
beix; i la força que tenen els mots
que projecta, com si de la força
d’un home passés a tenir la d’un
elefant. Amb sis discos al mercat,
Roger Mas va iniciar la seva car-
rera com a cantautor l’any 1996,
després d’obtenir el premi Èxit de
Catalunya Ràdio. Per cada nou
treball ha rebut diversos guar-
dons, i l’últim ha estat el premi
Puig-Porret al millor disc de l’any
per «Les cançons tel·lúriques»,
que ha vist la llum el mes de se-
tembre d’enguany. 
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Roger Mas, un veterà en els petits circuits de cantautors

AUDIOVISUALS 

Gerard Freixes guanya el
Memorimage amb un
videoclip de ressò oriental

Imatges d’inspiració oriental van valer el premi Memorimage a Freixes
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La cerimònia d’entrega
de premis tindrà la
presència de Daniel
Anglès, vinculat a
«Operació Pastorets»

Últims dies per al
Concurs de Contes
a Vilanova del Camí

Ràdio Nova ha organitzat
una nova edició del Concurs
de Contes a la Ràdio. El certa-
men literari, que és obert tant a
escolars com a adults, arriba
aquest any a l’onzena edició i
manté els canvis incorporats
l’any del desè aniversari. D’u-
na banda, hi haurà tres premis
en la categoria infantil, en for-
ma de vals de compra de 50 eu-
ros. D’altra banda, es mantin-
dran els dos premis per al jo-
vent, dotats amb 80 euros ca-
dascun, per tal de motivar la
seva participació. I, finalment,
el premi per als majors de 18
anys, que serà de 150 euros en
efectiu. Podran participar al
concurs totes aquelles narra-
cions, escrites en català o caste-
llà, d’una extensió que no su-
peri les cinc pàgines. La data lí-
mit per a la presentació dels
contes és el dia 28 de novem-
bre, a Ràdio Nova.

Xavier Roig
presentarà el seu
llibre a l’Ateneu

Aquest dissabte, 22 de novem-
bre, a 2/4 de 7 del vespre, a la bi-
blioteca de l’Ateneu, Llegim...?
presenta el llibre «La dictadura
de la incompetència», que ha
estat escrit per Xavier Roig i
editat per La Campana. La pre-
sentació tindrà la presència de
l’autor del llibre i presentarà
l’acte l’economista Jordi Bal-
cells. Es tracta d’un llibre que
«vol apel·lar a la consciència de
cada ciutadà i de cada empresa
per tal que siguin més exigents
amb ells mateixos».
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