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El Meu Primer Festival arriba a la 
quarta edició amb l’objectiu de 
mostrar als més petits que hi ha un 
cinema infantil innovador i 
alternatiu, alegrar els pares amb 
sessions del cinema que ells veien 
quan encara eren tendres, i oferir 
la possibilitat que els infants se 
sentin més que espectadors: a les 
butaques dels cinemes Girona són 
crítics i jurat.

Les sessions d’aquest festival, 
que vol apropar el cinema d’arreu 
del món i de tots els temps al 
públic menor de 12 anys, no són 
gens convencionals. L’encarregat 
d’introduir cada projecció és el 
director del festival, el Senyor 
Claqueta, amb dos ajudants. Ells 
es prenen seriosament les opinions 
dels petits espectadors. 

En cadascuna de les sessions, 
els assistents poden votar. “Han 
de votar ells, i no els pares!”, 
emfatitza Mireia Manen, una 
de les responsables del 
festival. A més, el jurat està 
conformat per infants i 
adults. “Vam tenir moltes 
sol·licituds, molts nens 
volien formar part del 
jurat, i al final vam haver 
de fer un càsting”, 
assegura Manen. 

El públic d’El Meu 
Primer Festival ha 
anat augmentat al 
llarg dels seus 
quatre anys de 
vida: quan va 
començar va 
tenir 2.500 
espectadors, el 

segon any va doblar la xifra, el 
tercer va arribar als 6.000 i aquest 
any espera superar els 8.000. 

“Hem demostrat que hi ha un 
públic amb ganes de veure 
creacions que no acostumen a 
arribar a les sales comercials”, 
argumenta Manen. Un dels petits 
tresors cinematogràfics, que tan 
sols es podrà veure en aquest 
festival, és una selecció de 
curtmetratges de Letònia. Els 
pares també podran compartir 
amb les criatures aquelles 
pel·lícules que van marcar la seva 
infància. El festival recupera els 
curts clàssics de Chaplin i Max 
Fleisher, que es veuran en una 
sessió de cine-concert amb piano 
en directe, o llargmetratges com 

Fantasia de Disney, un homenatge 
a la música clàssica, o ET, 
l’extraterrestre. 

Un altre imperdible serà La 
Ponyo al penya-segat, de Hayao 
Miyazaki, un cineasta amb una 
gran imaginació i ideologia 

ecologista. “El festival també vol 
apropar els infants a realitats 
d’arreu del món que desconeixen”, 

diu Manen. A la secció Una 
Finestra al Món, es podrà 

veure la pel·lícula Sang 
Woo y su abuela, que 
narra la història d’un 
nen coreà que 
abandona la ciutat 
pel camp, i curts com 
ara el bolivià i danès 
Abuelo grillo, el 
brasiler Tigre, el 
filipí La realitat 
pintada o el 
britànic Assetjat.
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Seieu a la butaca 
i sigueu crítics!
Arrenca El Meu Primer Festival, amb 
grans pel·lícules per a cinèfi ls menors 
de 12 anys. Per Sílvia Marimon

Hi ha un públic 
amb ganes de veure 
creacions que no 
arriben a les sales 
comercials

Companyia Pitx, Potx i Mari 

Cuetes. Música: Xabi Zabala. 

Direcció: Virginia Melgar. Teatre 

Poliorama. Fins al 27 de novembre. 

12 €. A partir de 2 anys.

 
Hi ha pocs espectacles que 
s’adaptin a espectadors de 2 anys i 
que ho facin amb un contingut 
comprensible, atractiu, educatiu, 
com aquesta adaptació del xou 
basc d’èxit Maite Zatut. L’excusa 
és entrar en una mena d’àlbum de 
contes a mig camí dels centres 
d’interès i el divertiment escènic. 
La música n’és una part essencial, 
engrescadora i enganxadissa, un 
best-seller al País Basc. Quan la 
reintroducció de l’ós no era ni tan 
sols imaginable, corria la brama 
que n’hi havia un d’amagat per la 
vall Ferrera. L’espectacle recorda 
aquella llegenda parlant de l’últim 
ós del Pirineu i enllaçant la seva 
presència amb la tradició dels 
nòmades gitanos dels anys 50 que 
venien de l’Europa central amb 
óssos com a atractiu de circ de 
carrer. En aquest cas, el gitano 
Anacleto i la seva néta, una noia 
amb dots de lectura del futur, 
concedeixen que l’ós més petit 
vulgui viure a la muntanya amb la 
mare óssa i no amb la família 
gitana. Rerefons ecològic amb 
voluntat didàctica, però sense que 
es noti la intenció: un rusc 
d’abelles, oi cis mig perduts, una 
castanyera, i molta participació 
entre intèrprets, dos d’ells 
pallassos, i espectadors. 

L’espectacle té un llenguatge 
vigilat al mil·límetre, tant en els 
diàlegs com en les lletres de les 
cançons, i deixa un bon pòsit de 
cançons, coreografies, color, 
imatges i un intent d’aprendre a 
ser feliç aprofitant les petites 
coses. –Andreu Sotorra

Per estimar les petites coses.

T’estimo
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