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ui no recorda tarzan,
un personatge meitat
mico meitat persona,

plenament adaptat a la salvatgia
de la jungla però massa innocent
per entendre les regles de la ci-
vilització. Doncs bé, el protago-
nista d'Una altra pel·lícula, l'a-
daptació de David Mamet que
Julio Manrique ha estrenat al
festival temporada Alta, és un
tarzan, però a la seva manera.

És en Bob Gould (David Sel-
vas), un executiu acabat d'as-
cendir a cap de producció d'un
estudi de Hollywood a qui li ar-
riba una oportunitat única quan
el seu vell company Charlie Fox
(Julio Manrique) li proposa rodar

un film d'acció amb una gran es-
trella. Mentre els dos yup-
pies –dos cretins que porten
nàutiques i mengen xiclet soro-
llosament– es munten el seu
propi conte de la lletera i espe-
culen amb tot el que els donarà
la pel·lícula, una ingènua secre-
tària, la Karen (Mireia Aixalà),
posa en perill el projecte amb
una proposta que fa trontollar tot
allò en què creu en Bob.

Amb diàlegs ràpids i dards
enverinats sobre l'enveja, l'am-
bició i el companyerisme, el
triangle de personatges va dis-
seccionant el món del cinema i
el negoci que l'envolta. Els tres
actors juguen bé les seves cartes
per posar, cadascun a una ban-
da de la balança, el desig de l'è-
xit i la puresa de l'art, dues idees
difícils de conjugar en el que els
personatges anomenen «Pel·li-
culàndia».

«Per a què ha de servir el ci-
nema? Som aquí per guanyar
diners o per alguna cosa més?»,
es pregunta el personatge inter-
pretat per Selvas, que ha de de-
cidir si quedar-se a la seva jungla,
la de la indústria, o sortir de la
zona de confort i aventurar-se a
viure en un món desconegut
per ell, el dels ideals. El dilema no
és nou: la bossa o la vida.

Q



TARZAN A PEL·LICULÀNDIA

Alba Carmona

TEATRE CRÍTICA

Cultura i Societat

Diari de Girona ■DiuMEnGE, 25 D’oCtuBrE DE 201554

El Museu d’Art de Girona acull
des d’ahir Primeres impressions.
Xilografies gironines s. XVII-XX, l’ex-
posició més gran que s'ha fet fins
ara sobre el fons de l'antiga im-
premta Carreras amb prop de 800
objectes procedents del mateix
fons del museu, de la Biblioteca de
Catalunya, del Museu Frederic Ma-
rès, de la Biblioteca del seminari
diocesà de Girona, de l'Arxiu Mu-
nicipal de Girona, i del Fons Joan
Amades. És la primera vegada que
aquesta col·lecció, adquirida l’any
1986 per la Diputació de Girona,
s’exposa amb una representació
important del total de més de 2000
matrius que la conformen junt
amb els gravats originals d’època
que van il·lustrar.

La mostra, que es podrà visitar
fins l’abril de l’any vinent, esdevé
pretext per explorar transversal-
ment la història de la impremta a la
ciutat de Girona i l’ús de la xilogra-
fia com a eina per excel·lència en la
il·lustració de llibres i document

quasi fins ben arribat el segle XX,
malgrat d’introducció de noves
tècniques.  El conjunt, extens i molt
variat, és representatiu de la imat-
geria popular catalana, que al llarg
de tres-cents anys va il·lustrar un
ampli ventall de documents.

Amb aquesta mostra, el Museu
d’Art s’adhereix al conjunt d’actes

que s’estan duent a terme aquest
2015 per commemorar el 125è ani-
versari del naixement del folklorista
Joan Amades qui l’any 1947, junta-
ment amb Jordi Carreras i Josep
Maria Gironella, va realitzar els
dos volums de Xilografies Gironines,
l’obra de referència i punt de parti-
da per a l’estudi d’aquest fons.
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El Museu d’Art exposa prop
de 800 xilografies gironines

És la mostra més gran que s'ha fet sobre el fons de la impremta Carreras

La mostra explora la història de la impremta a la ciutat de Girona.
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