
4a Mostra de Cinema Amateur de Figueres
PRESENTACIÓ:

Com deïa Jean Cocteau, el qual  
va escriure el 1955 pel Festival 
Internacional de Cinema Ama-
teur de Cannes que “el cineas-
ta amateur és aquell que estima 
el que fa, ser amateur és ser lliu-
re, és poder permetre’s el que es 
vulgui”. Dècades després, la de-
finició del cineasta amateur con-
tinua tenint el mateix esperit per 
nosaltres.

Per tant, l’Associació per a la Cre-
ació i Promoció del Cinema Docu-
mental i de Ficció Amateur (a par-
tir d’ara associació Imago) amb la 
seva vocació de promoure la cre-
ació del cine amateur en tots els 
seus vessants, vol contribuir a po-
tenciar aquests valors mitjançant 
la 4a Mostra de Cinema Amateur 
de Figueres.

DESCRIPCIÓ
El cinema amateur és una obra 

artística que tendeix a l’ostracis-
mo. Fer-lo sortir d’aquest estat 
individualista és part de la funció 
d’aquesta 4a Mostra de Cinema 
Amateur de Figueres. En aquest 
sentit, en les tres edicions anteri-
ors s’ha percebut que a la ciutat 
de Figueres começa a despertar 
per reconèixer/conèixer el cine-
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ma amateur. Aquest any tindrem 
tretze obres videogràfiques ama-
teurs, entre les quals el cinema his-
tòric, fet pel director amateur Jau-
me Simon, és l’element que desta-
ca d’aquesta mostra.

OBJECTIUS GENERALS
1. Promocionar les pel·lícules de 

ficció, animació i documentals re-
alitzades per cineastes amateurs, 
siguin curts o llargmetratges, de 
diferents temes i formats.

2. Fomentar la producció de no-
ves pel·lícules de ficció, animació 
i documental amateur on l’inno-
vació i l’experimentació siguin els 
protagonistes.

3. Crear un referent cultural a ni-
vell de cine amateur a Catalunya, 
tenint la ciutat de Figueres com a 
eix vertebrador.

PROMOCIÓ
La 4a Mostra de Cinema Ama-

teur en Figueres tindrà una durada 
de 2 dies (6 i 7) i es realitzarà du-

rant el mes de novembre de 2015.
Amb la intencionalitat de fer 

d’aquest esdeveniment un marc 
de trobada de cineastes amateurs 
i del públic en general, la 4a Mostra 
de Cinema Amateur de Figueres es 
desenvolupara en dos espais sin-
gulars de la ciutat de Figueres: l’es-
pai cultural Can Met i La Cate.

El dia 6 es farà a Can Met, a par-
tir de les 20.00 hores, i el dia 7, a La 
Cate, a partir de les 19.00 hores. 

Es preveu passar unes catorze  
obres cinematogràfiques ama-
teurs en format DVD.

Hi haurà una petita festa d’inau-
guració, el dia 6 de novembre, a les 
22 hores, a Can Met. 

També, el dia 7 de novembre, 
es comptarà amb l’assistència 
de Jaume Simòn, director de cine 
amateur de Llançà que presentarà 
el seu últim treball, Clarós, una pe-
dra a la sabata de Napoleó.

EXPERIÈNCIA
L’experiència de l’associació 

Imago ve donada per l’organitza-
ció de la 1a, 2a i 3a Mostra de Cine-
ma de Ficció i Documental Ama-
teur de Figueres. Ara per a la 4a 
mostra, canviem el nom pel de 
“La Mostra de Cinema Amateur 
de Figueres”.
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“La gent que surt dels meus 
espectacles diu que ha r ig ut 
molt però no sap ben bé de què”. 
Aquest és, precisament, l’objectiu 
que persegueix el pallasso Marcel 
Tomàs, que porta dotze especta-
cles a les esquenes amb els quals 
ha aconseguit crear un llenguat-
ge propi que fusiona humor, tea-
tre gestual, música i audiovisu-
als.  Un d’aquests espectacles és 
El pillo, estrenat fa just un any a 
la sala La Planeta de Girona, que 
arriba divendres al Teatre Muni-
cipal El Jardí de Figueres. 
L’espectacle parteix de la història 
d’amor d’un cantant de cabaret 
en hores baixes, a qui se li com-
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L’humor gestual i absurd de 
Marcel Tomàs arriba a Figueres
El pallasso gironí se 
serveix de l’audiovisual, 
la música, el gest i el 
teatre per arrencar  el 
riure al públic del Jardí

TEATRE. ‘el pillo’Y

MarCEL toMàs. El pallasso desplega tot el seu repertori de gags i gestos ACN

plica l’actuació quan coneix una 
noia de Perpinyà, la Marie-Pier-
re. A partir d’aquest punt d’inici, 
la música, el gest, l’absurd, l’hu-
mor  abstracte i el teatre d’objec-
tes (un gos de peluix o una nina 
inflable) es mesclen amb l’audio-
visual _que té un paper important 
en l’obra_per fer arrencar el riure 
al públic. 

Amb el bagatge que li han donat 
els anteriors Zirocco i Hotot, El 
pillo permet al clown gironí im-
provisar en directe, exercint com 
a únic mestre de cerimònia. “El 
gran repte no és tant el que es diu, 
perquè al capdavall és una histò-
ria noi-noia amb un tercer en dis-
còrdia, sinó com ho expliques”, 
concreta Tomàs. n

Durant segles, les persones 
s’han interessat per controlar el 
seu entorn. Els aparells i la ma-
quinària resultant en aquesta 
cursa d’aprenentatge i experi-
mentació han viscut una gran 
evolució amb el pas dels segles, 
i avui els podem trobar de forma 
habitual en carrers i places, in-
tegrats en el paisatge urbà. Per 
saber més d’aquests elements, i 
conèixer-ne el seu origen i evo-

A.Ventura l fIGUERES  

nn

lució, la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca de la Generalitat 
ha creat, per al proper 21 de no-
vembre, en el marc de la Setma-
na de la Ciència, la visita guiada 
Figueres, cronologia, metrolo-
gia i climatologia, que permetrà 
descobrir  punts com el campa-
nar de l’església de Sant Pere, el 
rellotge de sol del Teatre-Museu 
Dalí, els instruments de mesura 
i rellotges privats del Museu de la 
Tècnica, o el rellotge públic de la 
Casa Cusí . n

Trobar els rellotges, balances i 
termòmetres amagats
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