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PUBLICITAT

INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-alta.cat Ajuntament de

SALT

Organitzadors: Amb el suport especial de:

temporada alta FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT De l’1 d’octubre a l’11 de desembre de 2009

Patrons:

RATERA
De Roger Bernat / FFF

SALA LA PLANETA (sala cafè-teatre)
Dv 13 nov > 22 h / Ds 14 nov > 20 h

ESTRENA

PLATZ MANGEL
(Manca d’espai)
De Christoph
Marthaler

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dv 13 nov > 21 h / Ds 14 nov > 21 h

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

The San Quentin Drama Workshop
KRAPP’S LAST TAPE
Escrit i dirigit per Samuel Beckett

Amb Rick Cluchey

SALA LA PLANETA
Ds 14 nov > 22 h

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

Teatr Polski
LES PRESIDENTES
De Werner Schwab

Dir. Krystian Lupa

TEATRE DE SALT
Ds 14 nov > 21 h / Dg 15 nov > 19 h

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

LA EXCEPCIÓN
La Verdad más Verdadera
Presentació de nou disc

LA MIRONA
Dv 13 nov > 23 h
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DRETS I 
DEURES DELS 
ESTRANGERS 
A LA NOSTRA 
SOCIETAT 
CONFERÈNCIA A CÀRREC 
DE DAVID MOYA

Dijous 12
de novembre
Aula Magna

20 h
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«L’acció de la meva pri-
mera pel·lícula, The birth-
day, passava íntegrament
en un hotel de Baltimore,
durant una nit del 1987, i
això vist des d’ara ja és
una pel·lícula d’època»,
explica en una petita pausa
del rodatge l’hiperactiu
Eugenio Mira, tot simpatia
i amabilitat enmig del caos
controlat que és un rodatge
d’aquestes dimensions. En
tot cas, Agnosia sí que és
una pel·lícula cent per cent
d’època, amb gust de gran
producció, múltiples esce-
naris –també s’ha rodat a
la plaça Sant Jaume de
Barcelona i al Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes– i un
gran desplegament tècnic i
de personal.

Ahir al vespre, l’esglé-
sia de Sant Lluc, al costat
de la plaça de la catedral,
bullia d’activitat: hi tenien
lloc  les proves de vestuari
i els encarregats de perru-
queria i maquillatge treba-
llaven «a 2.000 per hora»,
segons un crit llançat entre
la multitud, mentre altres
reclamaven atenció: «Em
cau el bigoti!»; «tinc un
botó trencat!»... Ja vestits
com senyors o pobres del
1899, els extres eren con-
centrats al pàrquing del
Col·legi d’Arquitectes, on
esperaven el seu torn per
participar en alguna de les
escenes previstes a les es-
cales de la catedral, però
filmades d’esquenes al
temple. La previsió era

que les escenes més multi-
tudinàries no arribarien
fins a la mitjanit i que el ro-
datge podria durar fins a
les 5 de la matinada.

Segons Mira, aquesta és
la primera vegada que el
cinema tracta la malaltia
de l’agnòsia –«Si més no,
com el vertigen centrava el
clàssic de Hitchcock»–,
que incapacita l’afectat
per reconèixer el que ja ha
après o les persones que ha

conegut, com una amnèsia
de «la biblioteca del conei-
xement». La protagonista
d’Agnosia té la malaltia i
alguns intenten aprofitar-
ho per enganyar-la.

Mira roda aquest guió
d’Antonio Trashorras per
a Tele 5 amb un planteja-
ment que vol copsar
«l’austeritat de L’home
elefant de David Lynch i el
preciosisme de Visconti»,
per tal de mostrar «violèn-

cia i sexe sense deixar de
ser elegant i clàssic, com
ho era L’últim tango a Pa-
rís; és a dir, una pel·lícula
formalment molt clàssica,
però amb un interior molt
dur». A més d’Eduardo
Noriega, també hi actuen
Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Sergi Mateu i
Martina Gedeck. La previ-
sió del director és que el
film es pugui estrenar des-
prés de l’estiu del 2010.

Eugenio Mira roda «Agnosia» a
Celrà i Girona, on mobilitza 250

extres a les escales de la catedral
El film, protagonitzat per Eduardo Noriega, és un thriller ambientat el 1899

● El director alacantí Eugenio Mira
(1977) està rodant des d’ahir al ves-
pre i fins demà, a les escales de la ca-
tedral de Girona, una «escena clau»

Imatges del rodatge. A baix, a l’esquerra, Eugenio Mira dirigint una escena. / MANEL LLADÓ

XAVIER CASTILLÓN / Girona del seu segon llargmetratge, Agno-
sia, una història ambientada en la
Barcelona del 1899 que també s’ha
rodat, en part, a Calonge i a la Fàbri-
ca de Celrà, on l’equip va fer la set-

mana passada maratonianes sessions
de rodatge. Ahir, uns 250 extres acu-
radament vestits d’època es passeja-
ven pel Barri Vell, al costat d’Eduar-
do Noriega i els altres protagonistes.

● Cassà de la Selva. El govern espanyol ha inclòs, en el
pressupost general de l’Estat, una partida de 300.000
euros per a la construcció del centre d’arts escèniques
de Cassà, que estarà situat a l’actual pavelló poliva-
lent. ERC va presentar una esmena al respecte, en què
proposava que la dotació fos d’un milió d’euros, la
qual finalment, gràcies a la intervenció del PSC, va ser
rebaixada a menys d’una tercera part –300.000 eu-
ros–, després d’una transacció dels grups d’ERC i el
PSC negociada pels diputats gironins Francesc Canet
i Àlex Sáez. El projecte també disposa de 37.000 eu-
ros de subvenció de la secretaria general de Joventut i
421.000 euros del pla únic d’obres i serveis de Catalu-
nya (PUOSC). / EL PUNT

CASSÀ DE LA SELVA
El govern espanyol destinarà 300.000 euros
al nou centre d’arts escèniques

● Figueres. El relat fantàstic Segunda oportunidad és
el punt de partida d’El oculto, el curtmetratge dirigit
per David Ruiz que s’estrena dissabte (18 h) al Mu-
seu de l’Empordà de Figueres. El oculto és la història
de David H. Durant, un jove escriptor i dibuixant que
veu visions estranyes des que un cotxe el va atrope-
llar i va passar un temps en coma, i que sent que un
home ocult l’assetja. El filmet, que és el resultat d’un
projecte que va obtenir el 2007 una beca de creació
artística que atorgava l’Ajuntament de Figueres, ha
estat escrit i dirigit per David Ruiz i protagonitzat per
David Merino, Susanna Riera i Ignasi Tomàs, actor,
dramaturg i director del Grup de Teatre de Ro-
ses. / EL PUNT

FIGUERES
David Ruiz presenta el curtmetratge «El
oculto» al Museu de l’Empordà


