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CULTURES 

Un còmic que es podrà adquirir
a partir de la setmana vinent expli-
ca com es va desenvolupar la dar-
rera batalla que va guanyar l’exèr-
cit català durant la guerra de Suc-
cessió, els dies 13 i 14 d’agost del
1714 a Talamanca. El llibre, que sig-
nen Galdric Sala (il·lustració), Rosa
Camprubí (text) i Pep Creus (dis-
seny), és una edició de l’Ajunta-
ment de la localitat bagenca, la Di-
putació de Barcelona i la Comissió
del Tricentenari.

Poc menys d’un mes abans de
la victòria definitiva, l’exèrcit bor-
bònic va tenir un contratemps a
Talamanca que el conte explica en
clau de ficció. «Els catalans s’esta-
ven al castell i els enemics a la ma-
sia de la Mussarra, a l’altra banda
de la vall», explica Sala, i va afegir
que «els catalans van guanyar grà-
cies al coneixement del terreny».

Els autors van fer una edició li-
mitada i signada de 25 exemplars
amb enquadernació manual que
es va exhaurir el dia de Sant Jordi.
El conte, en el format habitual, es
podrà adquirir els dies 3 i 4 de maig
a l’Equitrobada que tindrà lloc a
Talamanca i, a partir d’aleshores,
estarà disponible a les llibreries. El
llibre se suma a la llarga llista de tí-
tols que estan apareixent en els
darrers mesos amb motiu de la
commemoració dels tres-cents
anys de la derrota catalana en la
guerra que va consolidar Felip V en
el tron de la corona castellana.
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El triomf català a la batalla
de Talamanca del 1714
adopta format de còmic

Els fruitosencs Galdric Sala, Rosa Camprubí i Pep Creus publiquen un
conte il·lustrat que narra la darrera victòria pàtria abans de la desfeta


La companyia moianesa La Fura
dels Baus inaugurarà el 30 de juny
el festival Grec de Barcelona amb
el muntatge M.U.R.S., en el qual
1.500 espectadors interactuaran
amb l’obra a partir d’una aplicació
de mòbil i sense parlar. El certa-
men se celebrarà de l’1 al 31 de ju-
liol amb un pressupost que es
manté en els 3 milions d’euros i
una vuitantena d’espectacles. 

El director del Grec, Ramon
Simó, va avançar ahir que el mun-
tatge de la Fura, encara en prepa-
ració i que estarà en cartell fins al
5 de juliol, funcionarà amb una
xarxa sense fils, d’accés restringit,
al recinte del castell de Montjuïc,
on el públic es trobarà, en un pri-
mer moment, amb «un món feliç»,
que es transformarà en un explo-
siu atemptat. Els sis creadors de la
Fura tornen a inventar un espec-
tacle «revolucionari», un «gran
experiment ciutadà», que és una
coproducció internacional que
també servirà perquè, des de la
Universitat, es recullin dades d’es-
pectadors voluntaris sobre les se-
ves «reaccions biomètriques en
una situació d’estrès repetit».

Encara que Ramon Simó no va
avançar gaires detalls, va deixar
caure que durant l’espectacle el pú-
blic passarà d’una situació en la
qual es podrà moure lliurement a
«estar condicionat per informa-

cions contradictòries, i amb el
mòbil adquirint una gran impor-
tància». Simó va afegir que «hi
haurà qui podrà apuntar-se a la re-
volució o articular un discurs con-
tra una altra part del públic. Es veu-
rà què ocorre en una situació d’as-
setjament, amb gent que estarà a
favor i altres en contra, i també hi
haurà una zona VIP».

David Pintó & Guinovart
El manresà David Pintó és el res-
ponsable de la direcció escènica
d’un concert dedicat a l’obra per a
teatre musical del compositor i
pianista Albert Guinovart que tin-
drà lloc el 13 de juliol al Teatre Grec
amb coproducció del festival i la re-
vista digital d’arts escèniques Tea-
tralnet. Nit de musicals presenta-
rà temes d’obres com Mar i Cel,
Flor de nit, La vampira del Raval,
Desconcerto Grosso, Gaudí, Para-
dís i l’inèdit Crim i Càstig. La Ban-
da Municipal de Barcelona i Gui-
novart posaran música a una vet-
llada on cantaran Daniel Anglès,
Ivan Labanda, Mone Teruel, Ele-
na Gadel, Toni Viñals, Xavier Fer-
nández, Nina i el grup Deudeveu.

Marina Rossell, Mayte Martín,
el grup nord-americà Gallim Dan-
ce, la pianista japonesa Hiromi,
Bobby McFerrin, Els Amics de les
Arts, Joan Chamorro i Andrea Mo-
tis i Anoushka Shankar, entre altres,
seran algunes estrelles del Grec.
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La Fura dels Baus
obrirà el Grec amb
el públic i els mòbils
com a protagonistes

El grup moianès presentarà «M.U.R.S.» del
30 de juny al 5 de juliol amb ganes d’innovar


er a mi, la benvolguda figura d’en Charlot va in-
destriablement unida a la persona del meu avi,
que fou qui me la va fer apreciar des de la in-
fantesa. L’avi Pepet era un home que cantava cu-

plets de Josep Santpere i feia jocs d’escamotejar cartes men-
tre s’estava morint. Quan anàvem al cine, acostumava a aclo-
far-se sota la butaca per fumar un cigarret primíssim em-
bolicat amb el tabac que s’anomenava caldo. Segur que va
ser ell qui em va portar a l’antic Kursaal –llavors un atroti-
nat casalot de quasi dos mil seients que grinyolaven–, a veu-
re Temps moderns. Jo hi vaig anar atret per l’altra pel·lícu-
la del programa doble, una d’aventures en colors que ja he
oblidat, però vaig restar bocabadat davant les peripècies de
l’obrer d’una cadena de producció i d’una pobra òrfena del

carrer en plena depressió econòmica dels anys trenta del
segle passat. 

Temps moderns fou el darrer cop que Chaplin apare-
gué en pantalla en el personatge de Charlot. Tenia 46 anys,
es trobava en una envejable forma física i estava enamo-
rat de Paulette Godard. Fundador de la United Artists en
companyia de Fairbanks, Griffith i la Pickford, el crac de la
borsa del 1929 no l’havia agafat desprevingut, perquè –mur-
ri i ben aconsellat a cau d’orella– havia convertit en líquid
les seves accions i participacions abans de la caiguda, sen-
se perdre-hi gairebé res. Sembla mentida que un home acu-
sat de comunisme per la comissió de l’infaust McCarthy,
vagi estar definit per en Samuel Goldwyn com «el capita-
lista més autèntic que he conegut mai».

Admiro profundament la picardia d’El vailet, la tendre-
sa de Llums de la ciutat, el discurs final d’El gran dictador,
l’humor negre de Monsieur Verdoux, i el número clàssic de
pallassos entre Chaplin i Keaton a Llums d’escena, però, si
haig de triar, em quedo amb Temps moderns, sobretot per
les seves genials escenes a la fàbrica –en particular el mo-
ment en el qual Charlot és dins l’engranatge d’una ma-
quinota–, els sentiments nuats amb la noia desvalguda, la
graciosíssima confusió com a líder d’una manifestació co-
munista i per la cançó que es veu obligat a improvisar en
un idioma inventat, un poti-poti entre italià, francès i cas-
tellà, en el restaurant on treballa de cambrer. Per cert que

Chaplin s’havia plantejat un desenllaç diferent de la història.
Charlot està ingressat en un hospital a causa d’un col·lap-
se nerviós i el visita una monja, que en realitat és o sembla
ser la noia a qui ell ha ajudat i estima. Potser aquest final
resultava massa estrany i amarg, per això va optar per fer
caminar els protagonistes per una carretera solitària vers
l’horitzó als acords de Smile, una de les melodies romàn-
tiques compostes pel mateix Chaplin.

Se’l va acusar de plagiar idees i escenes del film A nous
la liberté, de René Clair, i la productora va entaular dos pro-
cessos contra Chaplin, malgrat que Clair es va declarar ad-
mirador seu i no va voler participar en la baralla. Si com-
parem ambdues obres, veurem que el que coincideix és la
crítica de la mecanització del treball en la cursa i el desgavell
pel trencament del ritme a la cadena de muntatge. És ben
possible que Chaplin s’inspirés en Clair en aquest punt, però
això no minva la qualitat i la força satírica de tota una pel·lí-
cula, que no abandona el personatge del rodamón espa-
vilat que venia de feia vint anys, dels temps de la Keysto-
ne de Mack Sennett.

A partir d’aquí, Chaplin va fer de caricatura de Hitler, d’as-
sassí sentimental, de pallasso veterà, de rei destronat, fins
i tot es va acomiadar en el paper breu d’un cambrer de vai-
xell. Però la seva imatge de Charlot, amb el seu frac, el bar-
ret fort i el bastonet de canya sempre serà una de les grans
icones del cinema.    
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LES PEL·LÍCULES DE
LA MEVA VIDA

Crític de cinema
Manuel Quinto

«Temps moderns»

Portada de l’edició especial que es va vendre per Sant Jordi

Imatge interior en què es pot veure l’aspecte de les il·lustracions


