
«Només són dones» obre temporada al TNC amb el relat
encreuat de cinc dones empresonades pel règim vencedor
de la guerra espanyola amb una Míriam Iscla superba
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CULTURES

L’exemple de superació personal
d’una noia cega, sorda i muda a qui
cuiden i instrueixen unes monges
va obrir ahir la Mostra de Cinema
Humanisme i Religió de Manresa.
La projecció de la pel·lícula La
història de Marie Heurtin al com-
plex multicines Bages Centre de
Manresa va aplegar al voltant de
dos centenars i mig d’especta-
dors, que van donar el tret de sor-
tida a un certamen organitzat per
la Fundació de la Cova de Sant Ig-
nasi  i continuarà fins al 19 de no-
vembre amb cinc títols més.

«Dins el cinema religiós hi ha di-
ferents línies temàtiques», va ex-
plicar el crític i professor univer-
sitari José Enrique Monterde, que
va presentar el cicle al final de la
sessió inaugural. L’especialista va
destacar el nivell dels llargmetrat-
ges seleccionats, qualificant-lo

d’«antologia» del gènere: Ordet
(1955), de Carl Theodor Dreyer (3
de novembre, en l’horari comú per
a totes les sessions de les 19.30 h);
Francesco, Juglar de Dios (1950), de
Roberto Rossellini (dia 5); Los co-
mulgantes (1963), d’Ingmar Berg-
man (dia 10); Diario de un cura de
aldea (1951), de Robert Bresson
(dia 12); i L’Evangeli segons Sant
Mateu (1964), de Pier Paolo Paso-
lini (dia 19).

Després de cada sessió, que
tindrà lloc a la Casa d’Exercicis Es-
pirituals de la Cova, es farà  un
col·loqui amb el teòleg Peio Sán-
chez, l’historiador Àngel Quinta-

na, el director Lluís Maria Güell,
l’escriptor Lluís Calderer i el teòleg
Pep Marià, respectivament. Per
assistir a les projeccions, obertes a
tothom, es demanarà com a en-
trada un donatiu de 5 euros.

Joan Barbé, membre de la co-
missió organitzadora, va explicar
que «el cicle neix amb la voluntat
d’oferir cinema de qualitat i amb la
vista posada en l’horitzó de Man-
resa 2022», amb referència a la
commemoració del cinquè cen-
tenari de l’estada d’Ignasi de Loiola
a la ciutat de Manresa. Monterde,
per la seva part, també va dir que
«la relació entre cinema i religió ha
generat un material molt interes-
sant. Tret de l’Evangeli de Pasoli-
ni, la resta de títols escollits són re-
flexions sobre el fet religiós». Pa-
trocinat per Mútuacat, el cicle té
la col·laboració de Bages Centre i
de Regió7.
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El cicle de cinema religiós de
la Cova arrenca amb una
bona assistència de públic

La sessió inaugural va aplegar dos centenars i mig d’espectadors a
Bages Centre amb la projecció del film «La història de Marie Heurtin»


La sala del multicines Bages Centre on es va fer la projecció va presentar una bona entrada

SALVADOR REDÓ

Anabel, la pel·lícula dirigida per
Antonio Trashorras, protagonit-
zada per Ana de Armas i amb la
banda sonora del manresà Mi-
quel Coll, és la guanyadora d’A-
bycine Indie 2015, categoria prin-
cipal del Festival Internacional de
Cine de Albacete. Anabel, que ja va
ser premiada al darrer festival de
Sitges, ha estat, també, el debut del
compositor manresà en el llarg-
metratge.  En aquesta categoria, el
jurat ha atorgat una menció espe-
cial a Techo y comida, de Juan

Miguel del Castillo, que coincideix,
també, amb el veredicte del Jurat
Jove. La música de Coll participa-
va a l’Abycine amb una segona pro-
ducció, el curt Burned, amb guió i
direcció de Jaime Valdueza. En
aquest cas, però, el treball pre-
miat ha estat Lost village, de Geor-
ge Todria, i el segon premi se l’ha
endut Nadie Baila, de Javier Loar-
te. La gala de clausura del festival
se celebarà avui amb la presència
dels premiats i acompanyats de
Natalia de Molina, Premi Trajec-
tòria Jove.
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«Anabel», amb música
del manresà Miquel Coll,
guanya al festival Abycine

La Cova acollirà cinc sessions
durant el mes de novembre
amb col·loqui posterior i les
entrades a cinc euros

Miquel Coll participava amb dues produccions al festival d’Albacete
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NOMÉS SÓN DONES
Directora: Carme Portacelli. Autora:

Carmen Domingo. Intèrprets: Míriam Is-
cla, Maika Makowski i Sol Picó / Xaro
Campo. Teatre Nacional de Catalunya
(sala petita). Plaça de les Arts, 1. Barce-
lona. Fins al 8 de novembre. De dime-
cres a dissabte, a les 20 h; diumenge, a
les 18 h. Durada: 80 minuts. Entrades:
23 euros. www.tnc.cat.

a memòria és selectiva,
traïdora i sospitosa. Una
trista placa recorda a l’e-

difici d’El Corte Inglés de la Dia-
gonal de Barcelona que allí s’hi al-
çava temps enrere una presó de
dones. Ser desafecte per al règim
franquista era un mal negoci, però
si s’hi afegia la condició femenina
podia passar que fins i tot la his-
tòria mirés cap a una altra banda.  

El TNC ha obert la temporada

amb un espectacle impagable que
entrellaça cinc relats de dones
que van ser fetes presoneres per
l’Espanya que va guanyar la guer-
ra. La sempre solvent Carme Por-
tacelli (La nostra classe, El presi-
dent) empra la fórmula d’unir una
actriu (Míriam Iscla), una can-
tant (Maika Makowski) i una ba-
llarina (Sol Picó / Xaro Campo) per
escenificar la insondable crueltat
de la repressió que van patir tant
les derrotades a l’avantguarda com
les milicianes combatents.

El muntatge aconsegueix calar
com una pluja fina en l’ànim del
públic, i assoleix cotes màximes
d’indignitat amb la història d’una
rea que va ser batejada contra la
seva voluntat en l’última hora d’a-
gonia de la seva vida. La versatili-
tat escènica d’Iscla, la violència
gestual de Picó i les músiques fos-
ques, gairebé tenebroses, de Ma-
kowski dibuixen sobre la fusta de
la sala petita del TNC una mirada
profundament colpidora a un epi-
sodi de la biografia hispana que
vincula l’horror inadmissible de la
guerra a l’oblit del patiment sofert
per milers i milers de dones que
van quedar orfes de gairebé tot.
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TRES ROSES D’UN ROIG
ENCÈS INTENS I INDIGNAT

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

L’associació La Crica de Manre-
sa és una de les cinc escoles de circ
de Catalunya que participaran el
cap de setmana dels dies 7 i 8 de
novembre en una nova sessió de
Circ en Família. Les activitats tin-
dran lloc al local de l’entitat, a
l’interior del teatre Conservatori, el
diumenge dia 8, d’11 a 13 h, amb
un preu de 2 euros per persona.

Aquesta iniciativa s’adreça a les
famílies per tal d’introduir els pe-
tits de la casa en el món del circ, a

més de desenvolupar les seves
capacitats físiques i expressives. Les
altres ciutats que també participen
en el projecte, organitzat per la Xar-
xa d’Espais de Creació en Circ, són
Mataró, Sabadell, Sant Celoni,
Barcelona i Vilanova i la Geltrú.
Des del febrer del 2013 s’han ce-
lebrat set caps de setmana de Circ
en Família, amb l’assistència d’u-
nes dues mil persones arreu del
país. La Xarxa aplega disset espais
dedicats al circ d’arreu de les co-
marques catalanes.
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Matinal de Circ en Família a Manresa

Imatge de la matinal de l’abril
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