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La setzena edició de Fan-
tosfreaks, un festival inter-
nacional de curts fantàs-
tics, torna a Cerdanyola del
Vallès dels dies 13 al 17 de
juliol, al parc del Turonet.
Aquest any s’hi podran
veure 48 curtmetratges

amb opció a premis en les
diferents categories, dels
més de 1.130 que es van re-
bre fins al 17 d’abril, data
de finalització de recepció
dels treballs aspirants.

Aquesta xifra suposa
multiplicar per tres els
curts rebuts. Pel director
de Fantosfreak, Rafa Den-
grà, aquesta edició suposa

la consolidació definitiva
d’un festival únic a l’Estat,
i entre els curts triats hi
ha produccions “de molta
qualitat, amb pressupos-
tos i temàtiques molt va-
riats”. Cada nit, el festival
reunirà més de 1.500
persones, que veuran
una hora i cinquanta mi-
nuts de projecció. El pú-

blic assistent triarà el
premi del públic, i la resta
de categories seran selec-
cionades pel comitè.

Segons Demgrà, “hi ha
obres que s’han quedat fo-
ra de la selecció perquè no
complien amb els precep-
tes d’un curtmetratge
fantàstic i freak que no
superés els vint minuts, i
altres obres que, molt
probablement, només es
projectin durant el Fan-
tosfreak, una cosa lògica
en un festival atípic com el
nostre”. El 2014, el festi-
val va guardonar obres de
directors com Carles Tor-
rens i Borja Cobeaga. ■

El festival dels
curtmetratges ‘freaks’
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Un fragment del cartell del festival que se celebrarà a
Cerdanyola del 13 al 17 de juliol ■ FANTOSFREAK

Acaba de ser presentada
en societat l’editorial Bira-
Biro que es dedicarà a la li-
teratura infantil. Els seus
pares han estat Mireia
Guerola i Oriol González,
ella economista i ell filòleg,
un bon tàndem professio-
nal. La motivació, segons
va explicar González, va
ser “que no trobàvem a les
llibreries catalanes els lli-
bres que ens agradaria
comprar per als nostres
fills (cadascú els seus, que
no en tenim en comú) i
vam decidir fer-los nosal-
tres mateixos guiats per
models anglosaxons i
francesos”. La filosofia de
l’editorial és “publicar lli-
bres que siguin de llegir
per llegir, fomentar el
plaer de la lectura sense
carregar-lo de més preten-
sions”, va afegir González.
Si bé, dins l’editorial hi
haurà una col·lecció, Mo-
taimai, que sí que té una
ambició educativa i com-
promesa socialment, se-
gons va explicar Laura
Huerga, editora de Raig
Verd i persona que durà la
col·lecció fent una mena
de simbiosi entre totes
dues editorials.

De moment podem tro-
bar els quatre primers tí-
tols en català i castellà:
una versió d’El màgic d’Oz
il·lustrada per Andrea Pe-
trlik; Potes enlaire!, de
Catharina Valckx; Qui
Què Qui, d’Olivier Tallec; i
En Tomeu Guineu fa un
amic, de Febe Sillani. I de
la col·lecció Motamai, Els
Malets, de Laia Puig, i La
maga Hula Hoop, d’Al-
bert Arrayás. ■

BiraBiro,
nova editorial
de llibres
infantils
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L’ànima de la companyia
Man Drake, del català es-
tablert a França Tomeo
Vergés, aprofita una histò-
ria familiar prou insòlita
per experimentar en la
descomposició del movi-
ment. Resulta que la seva
àvia, un cop acabada la
guerra i veient que el seu
marit no tornava, el va do-
nar per mort i es va casar
de nou. Al cap d’un temps,
va tornar el pare de les se-
ves dues filles i es va trobar
que algú havia ocupat el
seu lloc. Després de la sor-

presa inicial evident, l’àvia
i els seus dos marits van
acordar viure junts, en
una complexa harmonia.

Aquest ha estat el punt
de partida de Vergés per
construir una trilogia, In-
cisions, que es pot veure
aquests dies al Festival
Grec. Vergés ja aclareix
que cada peça del tríptic és
absolutament indepen-
dent i que, per tant, no és
indispensable veure-les
totes. Acabada d’estrenar
de París, fa estada a la sala
Pina Bausch del Mercat de
les Flors només fins diven-
dres. A Vergés li agrada de-
finir la peça com una auto-

biografia i alhora una au-
toficció perquè en el canvi
del moviment s’hi inclou
una nova mirada a uns fets
que es modifiquen.

Vergés s’inspira en el
treball del cinematògraf
Martin Arnold, que fa pel-
lícules a partir de seqüèn-
cies recuperades. A Ana-
tomia pública apareixen
la dona i els dos homes
d’un instant de la discus-
sió que podria durar cinc
minuts i ho allarga fins al
quart d’hora. A partir de
les repeticions i donant es-
pai a la descomposició del
gest. Vergés ho defineix de
vodevil experimental on

es combinen les rareses,
l’humor i la crueltat. A Ar-
rítmies proposa la reitera-
ció d’una acció domèstica
però reinterpretada a dife-
rents velocitats des del

temps real a passar-la a ve-
locitat ràpida (que hi apor-
ta un aire burlesc) o a velo-
citat lenta (que trasllada
l’acció a un estadi fantàs-
tic, oníric, de somni).

També s’atreveixen a
reproduir l’escena marxa
enrere. És en el visionat
revisitat des de diferents
velocitats que s’hi detec-
ten rastres de l’inconsci-
ent. Finalment, a Síndro-
me amnèsic amb fabula-
cions imagina la relació
dels dos homes. Ho fa des-
doblant els personatges.
Els actors es van canviant
el rol i proposant breus
canvis en el moviment. ■
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Tomeo Vergés indaga al Grec en un fet històric de la seva família i el
desconstrueix en moviment ideant altres veritats o noves ficcions

Autoficció real

Un instant del tríptic coreogràfic ‘Incisions’, que evoca un fet insòlit i històric, a càrrec de la companyia Man Drake ■ AXEL PÉREZ

Una mateixa
acció que està
interpretada en
diferents ritmes
expressa una
veritat canviant


