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La presentació de la part
del rodatge que transcorre
en terres catalanes va cele-
brar-se recentment a Ba-
dalona, amb els principals
actors de la pel·lícula
–Leonor Watling, Adrià
Collado, Verònica Blume i
la jove protagonista, Eva
Gerretsen– i el seu director
i productor, el periodista
Jordi Llompart. A la ciutat
badalonina s’han enregis-
trat algunes escenes inte-
riors del film i, posterior-
ment, l’equip tècnic i artís-
tic tenia previst gravar en
altres localitzacions de
Barcelona, com el Poble-
nou, la platja i l’Hospital
de Sant Pau. El rodatge,
però, va començar al març
en diferents espais de Na-
míbia i de Sud-àfrica, on
es va comptar, a banda de
prop de 400 persones entre
professionals i extres, amb
animals salvatges espe-
cialment entrenats per a la
pel·lícula, com ara ele-
fants, lleons o girafes.

A banda de l’originalitat
de la història, la pel·lícula
destaca per ser el primer
llargmetratge de ficció es-
tatal realitzat íntegrament
en imatge real estereoscò-
pica (3D). Experts i reco-
neguts directors de foto-
grafia com Tomás Plade-
vall i William Reeve, o
l’entès en efectes visuals i
postproducció Josep Ma-
ria Aragonès, són els artí-
fexs de l’aplicació
d’aquest avenç en aquest

treball cinematogràfic, ge-
nerat gràcies a dues càme-
res de filmació simultània,
cada una per reproduir
posteriorment la visió de
cadascun dels ulls. Aques-
ta tècnica, juntament amb
els efectes visuals pels
quals s’afegiran alguns
personatges o es farà par-
lar a alguns animals, fan
necessari un llarg treball
de postproducció, que
obligarà a no poder estre-
nar el film fins a final de
l’any que ve. L’obra, que
té un pressupost de 10 mi-
lions d’euros, es podrà
veure en cinemes de gran
format IMAX però també
en sales digitals i de pro-
jecció convencional.

Jordi Llompart roda entre
Catalunya i Àfrica el primer film
estatal de ficció en imatge 3D

«The Magic Tale» s’estrenarà al 2009 i hi actuen Leonor Watling i Adrià Collado

● El film està inspirat en el conte El cor damunt la
sorra, escrit pel mateix Llompart per dedicar-lo a la
seva filla Jana, morta a Namíbia quan tenia set
anys. The Magic Tale explica la història d’una nena
encuriosida –Eva Gerretsen– que, arran de la seva
trobada a Barcelona amb un nen d’una tribu africa-
na, inicia un viatge imaginari pel desert de Namí-
bia, acompanyada del seu fidel cavall alat. Allà des-
cobreix la natura sorprenent d’alguns animals i po-
bladors exòtics, entre ells Mel, que l’acompanyarà
a conèixer personatges màgics com l’Esperit del
Foc o el Guardià dels Contes. Una fada –Leonor
Watling– ensenyarà a Jana alguns secrets de la vida
i li farà descobrir que el seu cor i la seva imaginació
són vitals per vèncer els obstacles que trobarà al ca-
mí. Els pares de Jana, interpretats per Adrià Colla-
do i Verònica Blume, tractaran d’ancorar-la al món
real. «Saber quin dels escenaris acaba sent el real és
el joc del film», va avançar ahir Llompart.

● El periodista i productor català
Jordi Llompart ultima aquests dies a
Barcelona la realització de The Ma-
gic Tale, el primer llargmetratge de

Leonor Watling, Eva Gerretsen i Verònica Blume, en la presentació del film. / EFE

JOSE G. NAVARRO / Badalona ficció estatal rodat totalment en tres
dimensions. La pel·lícula, que es po-
drà veure en sales IMAX o en cine-
mes digitals i convencionals, compta
en el seu repartiment amb actors com

Leonor Watling, Adrià Collado o
Verònica Blume. El film, rodat tam-
bé a Sud-àfrica i Namíbia, s’estrena-
rà a final del 2009, quan acabi el pro-
cés d’animació i de postproducció.

Imaginació al poder

● El festival de Peralada va obrir amb una adapta-
ció de la comèdia de Shakespeare el Petit Peralada
d’enguany. Es programa altre cop en el pavelló que
habitualment s’utilitza per a casaments del castell
de Peralada, una gran sala amb escenari que dificul-
ta la visibilitat a partir de la cinquena filera. El tea-
tre familiar és una de les marques en la direcció de
Joan Maria Gual del festival d’estiu, que enguany
signa la seva segona edició.

La producció El somni d’una nit d’estiu de la
companyia La Trepa va divertir canalla i pares, grà-
cies a l’experiència del grup resident al Jove Teatre
Regina de Barcelona, amb 30 anys d’història a les
seves espatlles. Peralada permet dignificar el sector
del teatre per a tots els públics, tot facilitant una in-
versió que ajuda a fer un muntatge amb un reparti-
ment més gran. Fins a vuit actors es van arribar a
desdoblar en una quinzena de personatges, dissabte
a la tarda, davant d’una audiència que omplia pràc-
ticament el pati de butaques. L’any passat, es va
triar un treball de Keco Pujol amb Únics Produc-
cions (que també han fet estable la seva temporada

de diumenges al matí al Poliorama): Els Pirats Flo-
tants. Després de la seva estrena a Peralada van ar-
rodonir la temporada a Barcelona amb una reposi-
ció el mateix curs per acollir les famílies que s’ha-
vien quedat fora. Dimecres, un nou llibret de Pujol
(Papanotes) torna a Peralada. Aquest títol va ser,
precisament, el que va saltar del cartell 07/08 del
Poliorama.

Dissabte va ser torn per riure’s de les desgràcies
del cregut Píram (sempre antiheroi Maties Gime-
no). També va ser el moment perquè les fades
enamoressin les espectadores més menudes amb
els seus saltirons i els seus vestits vaporosos. Puck,
el follet entremaliat i distret, per la seva banda, va
ser el que va satisfer més els germanets. La peça,
adreçada a nens a partir de cinc anys, apareix, evi-
dentment, retallada i amb un vocabulari juganer i
entenedor. Però la complexitat de l’argument és un
pèl massa exigent per als més petits. Potser per ai-
xò, els de La Trepa recomanen el muntatge musical
de 80 minuts al Regina per a fills a partir de sis anys.
La directora Maria Agustina Solé ha trobat la com-
plicitat de Peralada, després que el festival Grec ha-
gi decidit redirigir la seva línia de teatre familiar. La
Trepa té una fórmula eficaç. Que funciona com un
rellotge aconseguint fer riure, emoció, sorpresa i un
petit gram de por, fins i tot, si l’adaptació ho reque-
reix. No és el cas en aquest amable Shakespeare
que presenta, fent llengotes, la condició humana.
La Trepa no arrisca i no falla. La vetllada, si no mà-
gica, sí que acompleix l’objectiu de servir una agra-
dable comèdia de tarda d’estiu. La fantasia, la posa-
ran els nens que vulguin, al llit.

Comèdia una tarda
d’estiu

la crònica

JORDI BORDES

Una escena d’El somni d’una nit d’estiu, dissabte a
Peralada. / TOTI FERRER / FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

● Just quan es commemo-
ra el setantè aniversari de
la batalla de l’Ebre, una de
les més decisives de la
Guerra Civil espanyola, El
Punt ha editat un llibre
que, a través de les imat-
ges, dóna una visió dels
tres anys del conflicte bèl-
lic a les comarques tarra-
gonines. En el volum
Imatges de la Guerra Civil
a les comarques tarrago-

nines (1936 - 1939) hi
col·laboren diversos histo-
riadors del territori, com
ara Andreu Mayayo, Josep
Sánchez Cervelló i Jordi
Piqué. L’obra es posa a la
venda demà. A l’obra tam-
bé hi col·laboren altres
historiadors de la demar-
cació: Montserrat Duch,
Camil Sampé, David Tor-
mo, Pere Anguera, Antoni
Gavaldà, Josep Maria
Grau, Isabel Miró, Àlex

Cervelló i Manel Güell.
Cadascun d’ells analitza
un aspecte concret del
conflicte bèl·lic. Els seus
textos permeten entendre
millor les nombroses
imatges que s’inclouen en
el llibre, i que procedeixen
d’arxius locals i comar-
cals, però també d’arxius
de Madrid, Salamanca i
Àvila, i de fora, com ara
l’Arxiu Militar de Roma i
l’arxiu del Corriere della

Sera. «Hem incorporat
imatges que potser no te-
nen una qualitat artística,
però sí que tenen una im-
portància local, per a la
gent dels pobles», segons
Susanna Oliveira, que ha
coordinat l’edició amb
David Tormo. El llibre es-
tarà a la venda a partir de
demà, per 19,50 euros, tot
i que s’ha fixat un preu es-
pecial per als subscriptors
d’El Punt de 8 euros.

Surt a la venda el llibre sobre la Guerra
Civil a les comarques de Tarragona

C. FILELLA / Tarragona


