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La segona edició de Fantàstik Granollers s’amplia a tres dies a mitjan desembre

La Mostra de Cinema Fantàstic de 
Granollers torna amb més força

Albert Quer, a l’esquerra, i Ramon Daví, codirectors del Fantàstik, aquest diumenge al Centre Cultural de Granollers

Granollers

Teresa Terradas

Fantàstik Granollers, la Mos-
tra de Cinema Fantàstic i de 
Terror de Granollers, torna 
amb més força que mai des-
prés de la primera edició 
celebrada l’any passat. El 
col·lectiu Fantàstik i l’Asso-
ciació Cultural de Granollers 
han sumat esforços per ofe-
rir un programa molt ampli 
i amb títols de renom, que 
s’allargarà durant tres dies 
(12, 13 i 14 de desembre), en 
comptes dels dos de la pri-
mera edició.

Aquesta és una de les 
novetats de la mostra, jun-
tament amb la sessió prèvia 
a la inauguració oficial que 
han preparat conjuntament 
amb l’Escola de Cinema 
ESCAC, segons ha explicat 
Ramon Daví, un dels orga-
nitzadors. “Serà una sessió 
no oberta al públic, exclusi-
va per als alumnes d’institut 
de primer de batxillerat de 
Granollers”.  En aquesta ses-
sió es presentarà la pel·lícula 
Los inocentes, estrenada al 
Festival de Sitges d’aquest 
any, amb la presència del 
director i els actors, i el curt 
Timothy, també estrenat a 
Sitges. Les dues obres han 
sorgit de l’ESCAC.

Enguany s’ha preparat una 
altra exposició al vestíbul 
del Centre Cultural. “Serà 
una mostra molt interessant, 
formada per obres cedides 
per artistes catalans en què 
fan la seva pròpia interpre-
tació del cinema fantàstic i 
de terror”, ha explicat Daví. 
Les obres estaran a la venda 
i la meitat de la recaptació 
es destinarà a la casa d’aco-

llida El Xiprer. “Amb aques-
ta exposició hem volgut ser 
un aparador de gent jove i 
emprenedora que fa coses 
per a la ciutat”. La majoria 
dels artistes participants són 
de la comarca però també 
n’hi ha de Barcelona i Valèn-
cia.

Les pel·lícules i els curts 
programats en la segona 
edició de la mostra “són un 
mixt de tots els gèneres que 
toca el cinema fantàstic i de 
terror”, ha explicat Daví. Es 
projectaran des de thrillers 
(I saw the devil, Eden Lake) 
fins a pel·lícules de zombies 
(Paranorman), passant per 
slasher (Los inocentes), alie-
nígenes (Attack the block) i 
bruixes (The lords of Salem). 
A diferència de l’edició ante-
rior, en aquesta ocasió no es 

projectarà cap clàssic. “Hem 
optat per produccions actu-
als. No són estrenes, però 
són pel·lícules que no han 
tingut un circuit comercial. 
Nosaltres oferim una bona 
oportunitat per veure-les”, 
comenta Daví.

Daví remarca que tots els 
curts són de producció o 
direcció catalana, amb pre-
mis i reconeixements inter-
nacionals, com Elefante, pre-
mi al millor curt al Festival 
de Sitges 2012. 

II COnCuRs De CuRts

Dins el marc de la Mostra 
també se celebra el Concurs 
de Curtmetratges Fantàstiks 
i de Terror on line, en què 
competeixen 110 curts pro-
cedents de tot el món. Tot-

hom qui vulgui pot entrar 
al web www.fantastik-
granollers.cat i votar, en el 
que serà el Premi del Públic. 
Daví comenta que ja han 
rebut més de 8.000 visites a 
la web. També es concedirà 
el Premi Platillo del Jurat, 
que es desvelarà i projectarà 
els dies de la Mostra.

 Les entrades ja es poden 
comprar de forma anticipa-
da a través de la web, o a les 
taquilles del Centre Cultural 
durant els dies de la Mostra. 

Els organitzadors han tin-
gut la col·laboració de l’esta-
bliment Can 60, que oferiran 
menjar i crispetes durant les 
hores de projecció, i de l’il-
lustrador Andreu Zaragoza, 
amb el qual l’equip de Fan-
tàstik ha format un tàndem 
per a l’elaboració del cartell.

Òmnium Cultural de 
la Garriga homenatja 
Amat-Piniella

La Garriga

La Secció local de la Garriga 
d’Òmnium Cultural va home-
natjar dissabte a la tarda 
l’escriptor Joaquim Amat-
Piniella en el centenari del 
seu naixement. D’una banda, 
va fer la presentació del 
recull de narracions inèdites 
Retaule en gris, publicat per 
Editorial Bromera l’any 2012. 
De l’altra, David Serrano, pro-
fessor de la Facultat Comu-
nicació Blanquerna (URL) va 
fer la xerrada titulada  “Amat-
Piniella (1913-2013): escrip-
tor, supervivent, patriota”. 
També es va fer una lectura 
de textos d’Amat-Piniella. R
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Descobrint 
Espriu a través 
d’un bonic joc 
teatral

Granollers

Josep Barbany

Salvador Espriu, home 
solitari i casolà, que no li 
agradaven ni els premis lite-
raris ni els homenatges. No 
sabem (ni podrem saber) si 
en aquesta afirmació hi havia 
quelcom d’ironia o d’impos-
tada modèstia, però resulta 
curiós saber això immersos 
com estem en l’Any Espriu. 
Està clar que aquesta mena 
d’efemèrides són l’excusa 
perfecta per apropar a tots 
els públics l’obra d’autors de 
casa nostra. Però ens hem 
preguntat què en pensaria 
l’autor de tot plegat?

Aquesta és una de les 
reflexions que Oriol Broggi 
va realitzar divendres pas-
sat a la (desaprofitada) sala 
petita del Teatre Auditori 
de Granollers en l’enriqui-
dor col·loqui amb el públic 
posterior a la representació 
d’Espriu!, un petita funció a 
mig camí entre la lectura i la 
dramatització. Un comentari 
provocatiu, gens estrany per a 
un director que ha demostrat 
que és possible ser alhora 
respectuós i juganer amb els 
autors que estimes i admires.

De fet, Broggi justifica 
l’íntim Espriu! més com una 
excusa per fer teatre amb les 
paraules de l’autor d’Arenys 
de Mar, que no pas com un 
homenatge. I és per això que 
aquest espectacle, nascut a par-
tir d’un recital improvisat, es 
converteix en un bonic joc tea-
tral creat a partir d’un grapat 
de textos, trossos de poemes, 
fragments d’obres de teatre i la 
pròpia vida de l’autor de Ronda 
de Mort a Sinera.

Acompanyats per la dolça 
guitarra de Marc Serra, les 
actrius Màrcia Cisteró i Clara 
Segura i el mateix Oriol Brog-
gi ens apropen amb contun-
dència i humor al particular 
univers d’Espriu. Als no ini-
ciats ens serveix per conèixer 
una mica més l’obra del poe-
ta. Per als qui ja la coneixen, 
és una oportunitat de gaudir-
ne un cop més. La cirereta 
d’aquest meravellós pastisset 
és (sense desmerèixer la res-
ta del repartiment) gaudir 
un cop més de la capacitat de 
transmetre tot tipus d’emoci-
ons d’aquesta immensa actriu 
que és Clara Segura.

‘Espriu!’, amb la companyia 
La Perla 29. Direcció: Oriol 
Broggi. Amb Clara Segura, 
Màrcia Sisteró i Oriol Broggi.
Teatre Auditori de Granollers. 
Divendres, 22 de novembre de 
2013.
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