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CULTURES 

JORDI BIEL

Amb Pell A Pell, un espectacle en dos actes (una primera part representada la nit inaugural i una la segona, en la
de cloenda), es tancava diumenge a la nit la primera edició del Festival de Teatre de Petit Format de Manresa, A pell,
celebrat al llarg del mes de juliol al carrer del Balç. Pell A Pell ha estat una producció del festival, que ha signat la
manresanana Núria Hontecillas. L'organització, a càrrec d’Entorn Produccions, ha xifrat en uns 400 espectadors el
públic que ha rebut aquesta primera edició del festival, que ha programat 8 muntatges en 22 funcions i que ha tingut
espectadors «de totes les edats, entre els 23 i els 80 anys».  Igualment, segons els promotors del cicle teatral
manresà, un 37 % dels espectadors han repetit un cop han vist el primer espectacle.



El festival de teatre de petit format A pell tanca la primera edició 

BARBACOA DE AMIGOS
França, 2014. Comèdia. 98 minuts.

Direcció: Eric Lavaine. Guió: Eric Lavaine,
Hector Cabello Reyes. Intèrprets:
Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence
Foresti, Guillaume De Tonquedec, Lionel
Abelanski, Jérôme Commandeu. �
Multicinemes Bages Centre (Manresa)

arbacoa de amigos no
pretén ser ni una pel·lí-
cula original ni una pro-

posta innovadora. Éric Lavaine
ha partit d’una experiència per-
sonal per teixir una narració coral.
El seu protagonista, Antoine, té un
atac de cor quan compleix preci-
sament cinquanta anys. Un pro-
blema de salut que irromp vio-
lentament en l’existència d’un
home que sempre havia tingut
una vida sana i disciplinada.
Aquest episodi impulsa un canvi
decisiu en la seva personalitat i,
així, l’Antoine deixa de ser un és-
ser massa sobri i cautelós i aprèn
a comunicar obertament les seves
emocions. Una barbacoa amb els
seus amics és l’escenari escollit per
presentar a tothom la seva trans-
formació interior.

El guionista i director francès,
que s’ha mogut preferentment
dins de les coordenades de la co-
mèdia menys esmolada –títols
com Incognito i Bienvenue à bord–,
ha treballat en el seu darrer llarg-
metratge els paràmetres d’un sub-

gènere amb una llarga tradició: el
cinema que plasma les trobades de
vells companys. Los amigos de Pe-
ter, Reencuentro i Las invasiones
bárbaras són alguns dels títols
més celebrats d’aquest corrent, i se-
gurament van estar en la ment de
Lavaine a l’hora de concebre el seu
testimoni.

El cineasta gal està, però, molt
lluny creativament dels seus mo-
dels, i ha rodat una comèdia tan
acadèmica com poc incisiva. Un to
excessivament amable i apacible
es carrega qualsevol intencionali-
tat reflexiva mínimament subs-
tancial, i acaba convertint Barba-
coa de amigos en un retaule agre-
dolç massa petit i previsible. Un ar-
tefacte sentimental, que perse-
gueix la fàcil aprovació d’una au-
diència majoritària, només visible
pel seu impecable repartiment i,
sobretot, per la portentosa carac-
terització del gran Lambert Wilson.
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UN RETAULE AGREDOLÇ
MASSA PETIT I PREVISIBLE

Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

«Barbacoa de amigos» és un artefacte sentimental que
persegueix la fàcil aprovació d’una audiència majoritària
amb un impecable repartiment i un portentós Wilson

Breus

La Biblioteca de Sant Joan de Vi-
latorrada proposa als seus usuaris
el concurs «Què llegim avui?»,
que es durà a terme al llarg de l’es-
tiu. Per cada conte o novel·la  que
es llegeixi el participant haurà
d’omplir una butlleta. Hi ha qua-
tre categories: infants, fins a 6
anys; de 7 a 10 anys, i d’11 a 13 anys
i categoria jove. Es pot participar
fins al 10 de setembre.

REDACCIÓ | MANRESA

Concurs de lectura a la
biblioteca de Sant Joan

LLETRES

La primera edició del festival
PAS (Pont a les Arts Sonores) de
Martorell, celebrat al Pont del Dia-
ble, ha abaixat el teló amb  prop de
6.000 espectadors en 7 actuacions.
Promogut per la regidoria de Cul-
tura de Martorell, el certamen tin-
drà continuïtat l'any vinent. El fes-
tival participa al concurs Artsy
Movistar per guanyar-lo pel seu ví-
deo promocional.

REDACCIÓ | MANRESA

El festival PAS es clou
amb 6.000 espectadors

MÚSICA

La Filmoteca de Catalunya pro-
gramarà durant el mes d’agost un
cicle sobre «Billy Wilder i el seu
món»  –considerat un mestre de la
narració cinematogràfica – i un al-
tre sobre la I Guerra Mundial, ti-
tulat «De sang i de fang: 1914-
1918», a més de sessions infantils
i familiars els dissabtes i diumen-
ges, que inclou pel·lícules de Bus-
ter Keaton i Crhis Renaud.

EFE | BARCELONA

Billy Wilder protagonitza
un cicle a la Filmoteca

CINEMA

El subdirector de la Policia Na-
cional Pere Cervantes se suma al
«femicrime» (presència de les do-
nes en les novel·les policíaques
com a autores o personatges de fic-
ció) a No nos dejan ser niños (Edi-
ciones B), on convergeixen una
policia mare primerenca, tres an-
cianes estrangulades i una sogra
amb tots els números per ser in-
criminada per aquestes morts.

EFE | BARCELONA

El policia Pere Cervantes
se suma al «femicrime»

LLETRES

EFE

Un EP digital amb cinc remes-
cles del seu senzill John Michael és
el darrer llançament de l’artista
Russian Red, qui acaba de publi-
car en el Regne Unit el seu disc
Agent Cooper, editat a l’estat el fe-
brer. Delorean, Didi Gudman de
Bralizian Girls, Thalab, Most-Hi y
Eme DJ són els cinc artistes con-
vidats per reinterpretar la cançó de
Russian Red, produïda original-
ment per Joe Chicarelli i que ahir
es posava a la venda. Russian Red
actuarà dijous a Cardona.

EFE | MADRID

Russian Red estrena
EP i treu al Regne
Unit «Agent Cooper»

MÚSICA

Jaum Arnella, «l’últim romancer
en actiu dels Països Catalans»; el
cotitzat saxofonista d’arrels ba-
genques Llibert Fortuny, habitual
dels circuits de jazz a l’estat i a l’es-
tranger; i l’acordionista Carles Bal-
da, com a glosador, seran els con-
vidats de dimecres de  La Cobla Ca-
talana dels Sons Essencials, lide-
rada per Marcel Casellas, que ac-
tua a la terrassa del Museu d’His-
tòria de Catalunya els dimecres
d’estiu (22 h) i fins al 3 de setembre.

En aquests concerts, «Via fora els
adormits!», la Cobla Catalana de
Sons Essencials actua setmanal-
ment com a grup resident i s’a-
companya cada sessió de dos ar-
tistes o grups de diverses discipli-
nes i d’un glosador destacat i expert
en una glosada concreta (demà,
garrotins), tots convidats a parti-
cipar-hi sota la direcció artística de
Marcel Casellas. Integrada per deu
músics, la Cobla Catalana dels
Sons Essencials és una formació
musical que posa sobre l’escenari

tots els instruments de la cobla,
juntament amb les percussions
ètniques i la veu, i que donen com
a resultat un joc de codis de la tra-
dició oral. El seu nou treball es ti-
tula Terra d’Espores.

El cicle el va obrir el 2 de juliol el
solsoní Roger Mas amb els Quicos
i Ferriol Macip Farri, amb glosada
menorquina, i la setmana passada
van actuar Gato-el-Qiman més
Coses amb el glosador berguedà
Francesc Ribera Titot, amb Nya-
cres. Mesclat tancarà el cicle.

REDACCIÓ | BARCELONA

Llibert Fortuny participa en els concerts
d’estiu del Museu d’Història de Catalunya

Lambert Wilson en un fotograma
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