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El realitzador de cinema Arcadi
Lozano presenta tres pel·lícules do-
cumentals sobre la litúrgia creati-
va dels artistes Quico Estivil, Josep
Perpinyà i Quim Corominas, en un
cicle a la Casa de Cultura de Giro-
na que va començar el 6 d’octubre
i que inclou films d’altres temàti-
ques, fins a un total de dotze pro-
duccions firmades per Lozano. 

Aquest productor independent
i professional s’ha embrancat en la
producció de films sobre els artis-
tes gironins per a una sèrie d’un to-
tal de 12 capítols dedicada al mon
de l'art amb la intenció de mostrar,
segons explica el realitzador, «les
dues facetes dels artistes, la crea-
tiva i la humana».

Tres d’aquestes pel·lícules es
presenten al cicle Art & World,
dedicat íntegrament al cinema
documental de Lozano. El cicle va
començar el passat 6 d’octubre i
continuarà el 20 i el 27 d’octubre. 

En la sessió del 6 d’octubre es va
veure Retorn al laberint (1992),
Marrakech, «La ciudad roja»
(2009) i Estivill «2013» (2013), so-
bre l’artista que s’ha dedicat al
món del teatre i al de la pintura. 

El proper 20 d’octubre es pro-
jectarà El color dels records (2009),
una visió de la Girona dels anys 50
i 60 del segle passat, a través d’u-
na promoció d’alumnes de l’Escola
La Salle. També es projectarà Lan-
zarote, «blanco sobre negro» (2008),
un homenatge a l’obra de l’artista

César Manrique, que ha convertit
en habitables algunes coves pro-
ducte de la geologia volcànica. La
sessió del dia 20 es tancarà amb
Perpinyà, «un pintor singular»
(2014), un film sobre l’obra pictò-
rica d’un artista que afirma que
«des de la finestra de l'Onyar  veig
un jardí-bosc imprevisible».

La sessió del di 27 té el següent
programa: Paris, c'est si bon! (2015),
un homenatge a la ciutat on Lo-
zano va estudiar cinematografia;
Estado de crisis (2013), sobre els
canvis socials i polítics a Europa i
Espanya des de la Segona Guerra
Mundial, i Corominas «l’art sense
límits» (2014), sobre l’habilitat tèc-
nica i creativa del pintor, gravador,
pedagog i col·leccionista.
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Arcadi Lozano dedica tres
films als pintors Stivill,
Perpinyà i Corominas

El realitzador projecta 12 pel·lícules en un cicle a la Casa de Cultura

Quim Corominas, en els anys de plenitud, un dels símbols de la recuperació dels ajuntaments democràtics. 
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EL PETIT PRÍNCEP, EL MUSICAL
D’Antoine de Saint-Exupéry. Una

proposta d’Àngel Llàcer, Manu Guix i La
Perla 29. � DIES:  Diumenge, 11
d’octubre, Auditori de Girona. Festival
temporada Alta. 

esprés de triomfar a Bar-
celona i, l’estiu passat, a
Peralada, Temporada

Alta ha dut a Girona el musical que
sobre El petit Príncep que propo-

sen Àngel Llàcer i Manu Guix.
Una lectura que hauria de conti-
nuar essent obligada en ple segle
XXI tot i que l’aviador i escriptor
francès Saint-Exupéry la va publi-
car el 1943 per, a partir d’un relat
tendre i poètic, fer profundes re-
flexions sobre el món dels adults,
la mirada dels nens i l’essència dels
valors humans. Amb una posada
en escena espectacular a base de
projeccions, i unes cançons per-
fectament interpretades per l’elenc
(a Girona, Llàcer, que també feia el
paper de narrador-aviador, va dei-
xar pas a Ivan Labanda), el resul-
tat no podia ser cap altre: l’auditori
ple de dalt a baix diumenge en les
dues funcions que es van progra-
mar i el públic aplaudint dret, en-
tregat, al final de l’espectacle.

Durant una hora i mitja l’es-
pectador vola a l’asteroide B-612,
creua el desert i visita el planeta del
Rei o el món del geògraf. I tot
amanit amb cançons i una esce-
nografia de primera que acaba
deixant embadalits grans i petits i
provocant més d’una reflexió quan
s’obren els llums al voltant de què
vol dir fer-se gran. Un espectacle
infantil que, aquesta vegada sí,
pot considerar-se per a tots els
públics. Perquè, desenganyem-
nos, massa sovint sota aquesta
etiqueta es dóna gat per llebre. 

Al muntatge de Llàcer i Guix cal
destacar també la poderosa veu
d’Elena Gadel en el paper de la
rosa, i un petit príncep que des del
primer segon és capaç de ficar-se
l’auditori a la butxaca. Una de-
mostració, al cap i a la fi, que tam-
bé es pot fer teatre comercial de
qualitat dirigit a tots els públics.
Més Petits prínceps fan falta a
l’escena catalana.

D



PER A TOTS ELS PÚBLICS,
SENSE EXCEPCIONS

Jordi Roura

TEATRE CRÍTICA

UBU I LA COMISSIÓ DE LA VERITAT
Direcció: William Kentridge. Text: Yane

Taylor. Intèrprets: Dawid Minaar, Busi
Zokufa. � Diumenge 11 d’octubre.
Festival Temporada Alta.

e Ubu, rei a Ubu, funcio-
nari al servei de l’apart-
heid. El director William

Kentridge va portar diumenge a
Temporada Alta el seu darrer mun-
tatge, Ubu i la Comissió de la Ve-
ritat, que trasllada la sàtira del rei
despòtic a la Sud-àfrica que ha de
fer net després de la discriminació
racial. Aquí, el protagonista viu a
les clavegueres del règim, aprofi-
ta les nits per a cometre els seus

crims i de dia els amaga al tribunal
que jutja els culpables per pro-
moure la reconciliació nacional.

Les declaracions davant de la
Comissió de la Veritat les fan els ti-
telles de la Handspring Puppet,
mentre les aberracions que des-
criuen les víctimes són projectades
en forma d’il·lustració o d’imatges
documentals en una pantalla. Des-
humanitzats els testimonis dels
qui pateixen –per exemple una
mare obligada a presenciar com
cremen el seu fill–, els humans de
l’espectacle són Ubu i la seva es-
posa, que dansen i riuen al ritme
de la seva culpa.

A estones amb problemes de rit-
me i d’altres plantejat amb un dis-
tanciament que fa difícil entrar-hi,
el muntatge no és rodó, però re-
mou la panxa. Rere els putxinel·lis
i la caricatura, el missatge és clar:
sempre hi haurà un Ubu per a
justificar-se convençut i sense ver-
gonya amb frases com «no era
personal, era la guerra». 
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NOMÉS ERA FEINA

Alba Carmona
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Sala 1: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.40

Sala 10: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.40

Sala 6: 4.15 - 6.25 - 8.35
Sala 9: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

Sala 11: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.40
(div., dis., diu.) // 4.15 - 6.30 - 8.45 (dill.
a dij.) Sala 13: VOS 6.30 - 8.30 (div.,
dis. i diu.) // 6.30 - 8.35 (dill. a dij.)

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat


