
■ Diari de Girona DIMECRES, 18 DE FEBRER DE 2015 37

Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

Raquel Welch en el rodatge de «Myra Breckinridge», l’any 1970 a Los Angeles.

DdG

A la primerenca edat de 21 anys
ja s’havia iontroduït a l’efervescent
nit londinenca. Va aconseguir una
de les imatges més buscades dels
aleshores emergents The Beatles
que va esgotar les edicions de la
premsa de l’endemà i això li va
marcar el camí a seguir. 

Terry O’Neill (Londres, 1938),
una llegenda viva de la fotografia
de les celebritats, exposa al Museu
del Cinema de Girona les imatges
dels actors i les actrius més famo-
sos del segle XX.

O’Neill va aconseguir captar
com qui no vol la cosa, ja que ell
mateix d’alguna manera va esde-
venir celebritat a partir del casa-
ment amb l’actriu i símbol sexual
dels 60 i 70 Faye Dunaway.

L’exposició que ahir va quedar
inaugurada a Girona mostra una
quarantena d’imatges summa-
ment glamuroses però també te-
nen l’afegit especial de la marca
O’Neill: mostren algun aspecte de
la intimitat i de la psicologia dels
retratats, cosa a la qual no tenien
accés la resta de fotògrafs.

Il·lustra bé aquesta característica
la fotografia de la seva esposa l’en-
demà de rebre el premi Oscar a mi-
llor actriu per Network. Lluny de la
Faye Dunaway exultant de la gala
de la nit anterior, se la veu en ho-
res de ressaca, derrotada i voltada

de diaris a plena llum del dia en
una luxosa terrassa amb esmorzar
i piscina.

I qui té per esposa Dunaway té
accés als ambients de les celebri-
tats i aconsegueix convertir-se en
un més de la família i disparar la
seva discreta càmera de 35 mm.
mentre les celebritats evolucio-
nen al seus domicilis familiars,
en descansos dels rodatges o a les
festes i actes culturals.

Així és com Terry O’Neill va
aconseguir unes personalíssimes
instantànies de Clint Eastwood,
Brigitte Bardot, Mia Farrow, Mic-
hael Caine, Paul Newman, Ro-
bert Redford, Orson Welles, Audrey
Hepburn, Raquel Welch, Sean
Connery o Frank Sinatra, per citar
només alguns dels actors presents
fins el promer dia 31 de maig a les
sales d’exposicions del Museu del
Cinema.

Laura Fernández, de la Funda-
ción Telefónica, que ha produït
l’exposició, va participar ahir a
l’acte de presentació a Girona, al
costat de l’alcalde, Carles Puigde-
mont, i del director del Museu
del Cinema, Jordi Pons.

L’exposició ha estat comissa-
riada per Cristina Carrillo a partir
de la col·lecció de fotografies de la
Fundación Telefónica, que atresora
més de 1.500 obres d’art entre
pintura i fotografia. 
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El fotògraf de
les celebritats
exposa a Girona
El Museu del Cinema inaugura la mostra de

Terry O’Neill de la Fundación Telefónica


El glamur i la intimitat de Brigitte Bardot,
Michael Caine, Paul Newman o Robert Redford


La Pegatina, Aspencat, els fran-
cesos Babylon Circus o els suecs
Hoffmaestro són alguns dels grups
que participaran els dies 26 i 27 de
juny en la segona edició del festi-
val Clownia, organitzat pels Txa-
rango a Sant Joan de les Abades-
ses, va informar ahir la banda de
música del Ripollès en una roda de
premsa.

En els tres escenaris que s'aixe-
caran durant l'esdeveniment, que
combina música, circ i altres arts
escèniques, Txarango exercirà
d'amfitrió i durà a terme una de les
poques actuacions a Catalunya
aquest estiu, mentre que La Pe-
gatina presentarà les cançons del
seu cinquè disc.

Els francesos Babylon Circus
mostraran el seu mestissatge, molt

relacionat amb l'imaginari del circ,
i els suecs Hoffmaestro oferiran
una festiva proposta amb ska,
soul, hip hop, reggae i punk.

Els valencians Aspencat com-
pleten un cartell en el qual també
es troben Gertrudis, que celebra-
ran el seu quinzè aniversari, El
Niño de la Hipoteca, Los Ratones
i els Zoo. A més, acudiran fins a la
població del Ripollès el pallasso

Leo Bassi, Catastrofer, Cia Vol de
Ment i Cia En Diciembre.

Altres grups seran Cybee, El
Son de la Chama, les veus negres
de les Sey Sisters, l'Orquestra Di-
versions, Amparo Sánchez, Zulu
9.30 i Randellaires.

Festival solidari
També Clownia tornarà a invitar
una associació o col·lectiu solida-
ri que treballa per a una població
oprimida.

En aquesta ocasió, Pallassos en
Rebel·lia agafa el relleu de Pallas-
sos Sense Fronteres i rebran un
percentatge dels beneficis de la

moneda del festival, el Clown.
Clownia vol ser durant dos dies

una ciutat que engloba l'imagina-
ri de Txarango, «un lloc efímer en
què tot és possible, on la música,
l'art, la diversió i la reflexió van del
braç en un espai tan especial com
és Sant Joan de les Abadesses».

L'any passat van assistir als di-
ferents concerts i actes organitzats
unes 5.000 persones.

Els abonaments per als dos dies
de festival, més la zona d'acam-
pada de Clownia, ja es poden ad-
quirir a la pàgina www.clownia-
festival.cat al preu de 37 euros,
segons es va anunciar ahir. 
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El Festival Clownia tindrà Txarango,
La Pegatina, Aspencat i Babylon Circus


