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EL DOCUMENTAL DEL MES

Paral·lel 40 i Cineclub Manre-
sa presenten avui (20
h), a l’auditori de la
Plana de l’Om, el nou
Documental del

mes, Grècia: Reinven-
tar-se per sobreviure, una

producció que es va exhibir a la
darrera edició del festival Docs-
Barcelona.

Com es pot reaccionar da-
vant d’una crisi  demolidora que
ha devastat el teu sistema de
vida? Hi ha una alternativa? Exis-
teix el futur?  L’opera prima d’E-
lena Zervopoulou intenta res-
pondre aquests tres interrogants
amb una panoràmica realista
però alhora esperançadora sobre
els efectes funestos del dalta-
baix econòmic que ha sumit la
societat grega en una depressió
col·lectiva. El film es concentra en
les trajectòries de tres ciutadans
helens que es resisteixen a clau-
dicar. L’Ilias es compromet amb
el «moviment de la patata» i s’ha
adherit a una lluita civil contra els

grans monopolis que controlen
el sector de l’alimentació. El
Grigoris ha decidit deixar la
ciutat i s’ha embrancat amb la

seva família en una aven-
tura incerta i apassionant
en el camp. I, d’altra ban-
da, en Giorgos és un sen-
se sostre que malda per
recuperar la dignitat per-

duda.
La càmera de la realitza-

dora grega segueix els itineraris
d’aquests tres rebels anònims   i
plasma la lluita quotidiana d’uns
éssers humils però orgullosos
que reivindiquen, en una època
farcida d’adversitats, la supervi-
vència de la integritat moral i del
compromís cívic. Zervopoulou
ha assumit amb una honestedat
insubornable un projecte modest
(l’autora s’ha encarregat també
de la fotografia i del so) que
aconsegueix copsar sense estri-
dències formals ni discursos re-
tòrics la resistència d’una vella
Europa que no vol perdre el tren
de la història. Un document col-
pidor, gratificant i necessari, ro-
dat per una creadora que sempre
ha exhibit una sensibilitat espe-
cial pels desheretats.

JORDI BORDAS | MANRESA

Grècia: itinerari
humà d’una
crisi i d’una lluita 
LA PEL·LÍCULA

TÍTOL: «Grècia: reinventar-se per
sobreviure».  DIRECCIÓ: Elena
Zervopoulou.  LLOC: Plana de l’Om
 HORA: 20 h  PREU: gratuït

Oriol Garriga s’ha tret el nas de
pallasso, el que feia servir el seu al-
ter ego dels contes, Kino Tupé. Però
en conserva l’esperit. Garriga, mem-
bre fundador de l’associació de
circ La Crica i integrant dels vete-
rans Sherpah, estrena aquest cap de
setmana a Navarcles (divendres) i
Sant Vicenç (dissabte) el muntatge
La Girafa, el Pelicà i jo, basat en el
llibre de Roald Dahl (1916-1990) i
pensat per a sessions de biblioteca
i sales petites. 

Que enguany se celebri el cen-
tenari d’un clàssic de la literatura de
tots els temps ha estat  clau perquè
Garriga decidís afrontar un projecte
més personal (sense nas de pallasso
i amb el seu nom) servint-se de les
escenes gairebé surrealistes de La
Girafa, el Pelicà i jo (1982). Tot, des-
prés d’haver-se empassat els lli-
bres de Dalh que va trobar a les bi-
blioteques de Navarcles i d’Artés. Ex-
plica Garriga que el format de l’Ho-
ra del Conte de les biblioteques el
fa sentit còmode per la «proximitat»
amb els petits espectadors. Allunyat
del contacontes més tradicional,
Garriga busca «dinamisme» i «fer
participar» la quitxalla. El nou es-
pectacle (que es veurà a Manresa el
8 d’abril) té la col·laboració del

músic Raül Benéitez, que ha creat
i enregistrat la música per a 9 ver-
sets/cançons que formen el conte
de l’autor de Matilda. Després del
circuit de biblioteques, la idea és
que el muntatge, amb Benéitez a
l’escenari, «faci el salt a les sales pe-
tites». Per a Garriga, Dalh és «un
autor increïble», amb
un punt «boig», i la in-
tenció és fer casar
l’«excentricitat del
conte amb la meva
pròpia». Uns animals
netejafinestres i un nen
que vol ser confiter do-
nen per a molt. 

SUSANA PAZ | MANRESA

Oriol Garriga
s’inspira en 
Roald Dahl

L’artista estrena «La Girafa, el Pelicà i jo»
a les biblioteques de Navarcles i Sant Vicenç


SENSE NAS DE PALLASSO Deixa
Kino Tupé i fa emergir Oriol Garriga. Això
sí, mantenint l’esperit de clown per portar a
escena una adaptació d’un clàssic infantil 
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Membre fundador del col·lectiu
Circ de Manresa, de La Crica, on

imparteix formació, i creador d’espec-
tacles com el Cabaret de casa.

<

ORIOL GARRIGA
MANRESA, 1982

EL PROTAGONISTA

EL PALAUET ALBÉNIZ VA
ACOLLIR AHIR la tradicional
recepció i foto de família amb els
nominats dels Premis Gaudí (entre
els quals el director manresà David
Victori) i els nous Membres d'Honor
de l'Acadèmia del Cinema Català:
Narcís Agustí, la manresana
Asunción Balaguer, Jaume Figueras,
Elisenda Nadal i Leopoldo Pomés. 



Els Gaudí sumen
nominats i
nous acadèmics
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