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Pepa Plana, ahir al vespre, damunt de l’escenari del Teatre Fortuny. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Pepa Plana presenta 

‘Penèlope’ al Teatre Fortuny

■ La pallassa catalana Pepa Pla-
na va presentar ahir al vespre al 
Teatre Fortuny de Reus Penèlo-
pe, el seu darrer espectacle. Al 
llarg de la representació, Pepa 
Plana es va situar damunt de l’es-
cenari esperant el retorn d’un 
marit que  acaba d’abandonar la 
llar per anar-se’n a la guerra. Men-
tre espera, i com a distracció, la 
protagonista disposa d’una mà-
quina de cosir i el fil suficient per 

que cosint pugui oblidar les se-
ves penes i ens faci a nosaltres 
oblidar de pas les nostres. 

El resultat és un entremaliat 
remake  de la Guerra de Troia, 
amb les seves naus, les seves ciu-
tadelles, els seus heroics guer-
rers i, com no, el molt famós ca-
vall que va donar la victòria a les 
tropes d’Ulisses. En resum, un 
muntatge ple d’idees originals i 
molt tendre.
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Tot i que encara s’han de desvet-
llar els detalls més concrets de 
la programació de l’edició del 
festival Memorimage d’enguany, 
la trobada de professionals i  
amants dels films amb imatges 
d’arxiu ja té data: arrencarà a 
Reus el pròxim 3 de novembre i 
acabarà el dia 7.  

En aquesta desena edició i en-
tre les seccions habituals hi ha 
l’Oficial que presentarà la pel·lí-
cula How to change the world (Com 
canviar el món), un documental 
canadenc que explica els inicis 
de la història de Greenpeace a 
través dels seus protagonistes.  

Un grup de periodistes i ci-
entífics que amb les seves  acci-
ons protesta van aconseguir que 
els mitjans de comunicació es 
fessin ressò dels problemes me-
diambientals que tenia el pla-
neta i, per tant i de retruc, van fer 
possible que arribessin a la po-
blació i que aquesta es consci-
enciés. 

Aquesta pel·lícula, a més, for-
marà part, entre d’altres, de la 
Secció MemoriJove, un àmbit 
dedicat a les sessions per a alum-

nes de secundària. I és que el Me-
morimage, un any més, també 
està adreçada als estudiants.  

Dins de la Secció Oficial, els es-
pectadors també trobaran El gran 
vuelo. Un film dirigit per  Caro-
lina Astudillo que va guanyar el 
Premi al Millor Documental al 
Festival de Màlaga. Una pel·lí-
cula que està elaborada comple-
tament amb imatges d’arxiu –la 
majoria de les pel·lícules combi-
nen ambdós tipus d’imatges– i 
que la pròpia organització del 
Memorimage ha qualificat «d’un 
exercici estilístic».  

El film d’Astudillo plasma la 
història de la militant del PSUC 
Clara Pueyo. Una dona condem-
nada a mort que va escapar de la 
presó per la porta principal. 

Històries oblidades 
La finalitat d’utilitzar imatges 
d’arxiu en un treball cinemato-
gràfic és la de recuperar la me-
mòria històrica o casos perso-
nals que sovint no recordem o 
desconeixem.  

És per aquest motiu que el fes-
tival Memorimage donarà a co-
nèixer a Reus una altra de les 
pel·lícules de la secció: Forbid-
den Films.  

Una producció alemanya que 
analitza els films de propagan-
da nazi encara prohibits avui en 
dia. Una reflexió sobre el poder 
de manipulació de les imatges 
sobre els espectadors. 

Una altra secció que no podia 
faltar és la de MemoriXics, un 
àmbit que cada any es dedica al 

públic familiar i que recuperarà 
una pel·lícula dels arxius, en 
aquest cas una peça del còmic 
del cinema mut Buster Keaton. El 
modern Sherlock Holmes en el 
qual viurem les peripècies d’un 
jove projeccionista de cinema 
que vol ser detectiu.  

Tots els interessats podran 
consultar la programació com-
pleta el pròxim dimarts, 20 d’ oc-
tubre.  

A partir de llavors, totes les 
pel·lícules, tallers i activitats di-

verses que es programaran esta-
ran disponibles per a tothom a 
la pròpia web del festival www.me-
morimagefestival.org. 

Recordem que en l’edició de 
l’any passat entre els premiats 
va destacar la pel·lícula 1989, com 
va caure el mur de Berlín, dels di-
rectors Anders Ostergaard i  
Erzsébet Rácz que va rebre el 
premi Ciutat de Reus en la cate-
goria de millor pel·lícula.   
■ ■ ■ 
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El Memorimage 

presentarà la 

història de 

Greenpeace

El Festival 
Internacional de 
Cinema arriba a la 
seva desena edició i ho 
fa amb films nacionals 
i internacionals    

Imatge del film ‘How to change the world’, que estarà dins de la Secció Oficial del Memorimage. FOTO: CEDIDA 

L’activista de Greenpeace Bob Hunter, en un ‘frame’ de la pel·lícula ‘How 
to change the world’ en la primera campanya per les balenes. FOTO: CEDIDA

Aprèn com fer 
un documental 

■ Entre les activitats del Festi-
val Memorimage hi ha el taller 
‘Aprèn com fer un documen-
tal’, dirigit a tot aquell que tin-
gui interès en explicar una his-
tòria pròxima a través d’un do-
cumental. El taller, impartit per 
Àngels Villar, productora execu-
tiva de documentals, es durà a 
terme el pròxim dia 7 de no-
vembre al Cimir.  
L’objectiu d’aquesta iniciativa de 
formació inclosa en el marc del 
Memorimage és proporcionar 
els coneixements i eines neces-
sàries per aprendre a constru-
ir i explicar una història a través 
del gènere del documental. El ta-
ller té un cost d’inscripció de 55 
euros i els interessats es po-
dran apuntar abans del 19 d’oc-
tubre al correu electrònic  mro-
gers@ memorimagefestival.org. 
El taller treballarà el punt de 
partida de les seves idees, l’en-
focament, els punts claus dels 
relats i l’estil de filmació de les 
històries.   
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