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Molts ja veien un cert aire de fi-
lòsof a Gerard Quintana des que
cantava lletres com «me gusta el
sexo, por delante y por detrás»,
però ha hagut d’esperar uns quants
anys per veure reconegudes les se-
ves aptituds. Encara que sigui en la
ficció. El cantant gironí és el pro-
tagonista de Diògenes el gos, un
nou curtmetratge del periodista de
Caldes de Malavella Mateu Ciu-
rana que va començar a rodar-se
ahir justament en paratges d’a-
questa localitat. El cantant dóna
vida precisament a un modern
Diògenes, el cínic de qui es diu que
voltava amb un fanal buscant un
home honest. Tasca difícil la de
Quintana, ja que si ja era difícil tro-
bar tal excepció humana en la
Grècia clàssica, avui ha de ser del
tot impossible.

El director Mateu Ciurana no va
fer cas de la pluja que va caure du-
rant tot el dia i va rodar tal com es-
tava programat. I les previsions són
continuar avui, caigui el que caigui
del cel, no en va Diògenes des-
preciava tots els béns materials,
passant calor quan feia sol i mu-
llant-se quan plovia.

Diògenes i Alexandre
El nou projecte cinematogràfic de
Mateu Ciurana gira al voltant de
Diògenes i de la seva cèlebre tro-
bada amb el jove Alexandre Mag-
ne. Tot i això, el curtmetratge està
ambientat en una àgora dels nos-
tres dies, localitzada al Parc de

les Termes de Caldes de Malave-
lla. Avui, en canvi, està previst que
el rodatge tingui lloc en ple centre
de la població.

A més de Quintana, completen
el repartiment els actors Eudald
Font, que interpretarà Alexandre
Magne; Paco Moreno, Jordi Ange-
lats Peipetit, Ruth Sánchez, el lli-
breter gironí Guillem Terribas i
un grapat d’actors de repartiment.

Un equip format per una dot-
zena de tècnics, majoritàriament
sortits de l'Escola Universitària

ERAM, adscrita a la Universitat de
Girona, completen l'equip del
curtmetratge, que es rodarà en
només dos dies.

Com en l'anterior curt de Mateu
Ciurana, el finançament s’ha po-
gut dur a terme a base de petites
aportacions de micromecenatge,
que rebran un DVD amb el curt,
entrades per a l'estrena i veuran el
seu nom a la pantalla. L'estrena és
prevista a Caldes el mes d'octubre.

Segons el mateix Mateu Ciura-
na, «es tracta d'un projecte perso-
nal que d'alguna manera segueix
la idea del meu curt anterior Llàt-
zer de passar al cinema temes que
m'interessen». «La pel·lícula està
ambientada en l'època moderna
per ressaltar l'actualitat del pen-
sament del protagonista», va re-
calcar fa uns dies el cineasta de
Caldes.

El curtmetratge de Ciurana re-
trata –o deforma lleugerament– l’e-
pisodi on segons la llegenda Ale-
xandre el Magne li va dir a Diòge-
nes que li demanés tot el que vol-
gués, ja que ell era l’home més po-
derós del món i el complauria. El
filòsof li va demanar que s’apartés,
ja que li feia ombra.

L’anterior film de Mateu Ciura-
na, Llàtzer, té com a protagonistes
Martí Peraferrer i Mariona Ginés.
És una reflexió irònica i tendra
sobre la vida i la mort alhora que
una paròdia del clàssic de Berg-
man El setè segell. Com en aquella
ocasió, el mateix Ciurana és tam-
bé el guionista Diògenes.
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Gerard Quintana busca un home honest
El músic gironí dóna vida a Diògenes en el nou curtmetratge del cineasta de Caldes de Malavella Mateu Ciurana

Düsseldorf rebrà una dotzena de 
companyies de dansa catalanes

Una dotzena de companyies,
empreses i institucions catalanes
participaran entre el 27 i el 30 d'a-
gost a la Internationale Tanzmes-
se de Düsseldorf (Alemanya), una
fira biennal de referència per al
sector de la dansa. Hi participaran
les companyies Agente 129, Cia.
Sònia Sànchez, Cobosmika, Fani
Benages Arts Escèniques, La Ve-

ronal, Pere Faura, Sol Picó, Los-
corderos.sc i Thomas Noone.

La fira reunirà el món de la dan-
sa al NRW-Forum Kultur und Wirt-
schaft, on s'establiran 160 estands,
que representen més de 400 com-
panyies provinents d'una qua-
rantena de 40 països. El programa
artístic s'ha repartit en onze espais
i teatres de la ciutat i permetrà a
una seixantena de companyies.
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Daniel Burman coproduirà la
propera pel·lícula de Cesc Gay

El cineasta argentí Daniel Bur-
man coproduirà la pel·lícula del di-
rector català Cesc Gay Truman, que
es començarà a rodar a l'octubre i
que el primer ha definit com «un
dels guions més bonics» que ha lle-
git en la seva vida.

Burman es troba a Barcelona per
ultimar detalls de la coproducció
argentí-catalana  entre la seva pro-

ductora Bdcine i Impossible Films
de Marta Esteban. El film, amb guió
del mateix Gai, «s'està assajant per
començar la seva filmació a l'oc-
tubre i potser tingui una petita
part que es rodi a Buenos Aires», va
explicatrBurman. El guió de Tru-
man és de Cesc Gay i del seu ha-
bitual col·laborador Tomás Aragay
i comptarà amb Ricardo Darín i Ja-
vier Cámara.

BARCELONA | EFE El concert de la Barcelona Gospel
Messengers programat per ahir a
Platja d’Aro dins el festival Nits de
Jazz, es va haver d’ajornar a  causa
de la pluja. Segons va informar la or-
ganització, l’actuació tindrà lloc el
dissabte 30 d’agost a les onze de la
nit. L’espectacle de Gospel Groove
és una selecció dels millors temes
forjats en els escenaris d’arreu del
país els darrers cinc anys.
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La pluja ajorna l’actuació
dels Gospel Messengers

PLATJA D’ARO

Gerard Quintana, carcateritzat de modern Diògenes, rodant una de les escenes del film.
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El director Mateu Ciurana, comprovant la qualitat d’una presa.
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