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Ja fa vint anys que l’Ani-
mac de Lleida s’ha anat
consolidant com una de les
cites més importants del
país –i no només del país–
per als amants i els profes-
sionals de l’animació.
L’edició d’aquest any se ce-
lebrarà del 25 al 28
d’aquest mes a la Llotja i a
CaixaForum Lleida.

El leit motiv d’aquest
any és Futurs femenins,
tal com va explicar ahir la
directora del festival, Ca-
rolina López, en la pre-
sentació que se’n va fer al
CCCB: “Sempre que
triem un tema central
aprofitem per debatre-hi,
i aquest any vam rebre
moltes propostes fetes
per dones. Volíem cele-
brar-ho i també reivindi-
car el paper de la dona en
el cinema d’animació.
Sempre hi ha hagut mol-
tes dones dedicant-s’hi,

però sovint fent feines me-
càniques i invisibles.”

En aquest sentit, la con-
vidada especial de l’Ani-
mac és Regina Pessoa, au-
tora de la trilogia sobre la
infantesa –“no apta per a
nens”, segons López– for-
mada per A noite, Tragic
story with happy ending i
Kali the little vampire. El
premi a la trajectòria pro-
fessional s’atorgarà aquest
any a una altra dona, l’ani-
madora catalana de 87
anys Pepita Pardell, que va
començar la seva carrera
treballant en la pel·lícula
d’Artur Moreno Garbanci-
to de la Mancha (1945).

Aquest any, els llargme-
tratges estrella seran l’es-
trena en primícia de Tout
en haut du monde, de Ré-
my Chayé, i el documental
animat Magic mountain,
d’Anca Damian, una de les
convidades. També es veu-
ran films com Anomalisa,
de Charlie Kaufman i Duke
Johnson, Miss Hokusai, de
Keiichi Hara, i The boy and
the beast, de Mamoru Ho-
soda. I, per descomptat, els
curts, que “segueixen sent
l’ànima de la mostra”. ■

L’animació
també és
femenina
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La mostra Animac
de Lleida celebra la
20a edició del 25 al
28 d’aquest mes

El cartell de l’Animac d’aquest any, que centra bona part
de la seva atenció en les professionals femenines ■ ANIMAC

El director Konrad Zschie-
drich, quan era nen, va
quedar captivat per l’apa-
rició fugaç de Falstaff en la
comèdia Les alegres casa-
des de Windsor. Als 14
anys, mentre llegia Sha-
kespeare, el va redesco-
brir i ja sempre l’ha acom-
panyat. Fa anys que perse-
guia construir una drama-
túrgia sobre aquest perso-
natge de Shakespeare per-
què el protagonitzés un
actor de l’escena alema-
nya. Va ser debades. El di-
rector va aconseguir fer
una primera versió a Pal-
ma, el 2006. Des d’avui, i
fins al 20 de març, al Tea-
tre Akadèmia, Francesc
Orella és aquest Falstaff,
un personatge materialis-
ta, amb uns hàbits total-
ment criticables però que
genera una notable empa-
tia per la seva llibertat, la
voluntat d’actuar amb el
desig egoista d’un nen, en
paraules del director.

La dramatúrgia de Kon-
rad Zschiedrich recús les
trames de Ricard II, Enric
IV i Enric V. Ho fa a través
d’aquest capità de l’exèrcit
que és covard, mentider,
enganya les dones i és molt
sonat amb els vicis. Per-
tany a una aristocràcia de
baixa estofa que, delmats
els seus comtats per la pes-
ta, s’han decantat per ro-
bar pels camins. El direc-
tor manté dues línies ar-
gumentals paral·leles: la

de la trama de la cort, molt
vinculada a la por de per-
dre la cort i de la mort, i la
de la vida, que es produeix
a la taverna. El nexe de les
dues trames és el príncep
Hal (Jordi Sanosa), fill
d’Enric IV, que esdevindrà
l’heroic Enric V, tot i haver
cultivat vicis durant l’èpo-
ca de joventut, “una figura
ambigua”, comenta el di-
rector. A l’escena, la cort
viu en un racó, a les fos-

ques, mentre que la vida i
la festa de la taverna ocu-
paran la part més àmplia
de l’escenari, i ben a tocar
dels espectadors. 

Per Orella, habitual de
produccions de mitjà i
gran format, és una opor-
tunitat poder treballar
amb aquesta proximitat
amb el públic, a més de po-
der gaudir d’un personat-
ge cobejat per a tot intèr-
pret i complir amb el desig

de poder treballar sota la
direcció de Zschiedrich. El
repartiment, a més d’Ore-
lla i el jove Sanosa (fa dos
anys va sortir de l’Institut
del Teatre) es completa
amb Xavier Capdet, Emi-
lià Carilla, Mercè Mana-

guerra, Mingo Ràfols, Ra-
fel Ramis, Jordi Robles i
Teresa Vallicrosa. Pel di-
rector, és indispensable
que en el repartiment hi
hagi un ventall ampli de
generacions d’actors, que
rondin “de la vintena a la
vuitantena” per convertir
el teatre en un fet orgànic i
natural, com ho és la vida
fora de l’escena. 

Shakespeare es va in-
ventar Falstaff als 32
anys, quan Cervantes
s’inventava el Quixot, un
idealista. Eren anys de
canvis, com aquests, en
què aquests personatges
que es miren el món des
de fora del poder convi-
den a un canvi de para-
digma perquè el seu mo-
del ja és caduc. ■

L’actor Francesc Orella protagonitza ‘Falstaff’, una
dramatúrgia sobre Shakespeare al Teatre Akadèmia

Orella, tavernari
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L’actor, caracteritzant Falstaff, el seu personatge ■ RUANO

Per primer
cop, l’intèrpret
treballa en una
sala de petit
format, a tocar
de l’espectador

El Barómetro anual de la
cultura, un informe que
elabora la Fundación Con-
temporánea ha qualificat
Temporada Alta del vuitè
esdeveniment més desta-
cat de l’any 2015 a l’Estat

espanyol. El rànquing, que
ha estat confeccionat a
partir de l’opinió de 173
professionals de la cultu-
ra, situa el Festival de Tar-
dor de Catalunya com el
primer festival d’arts escè-
niques en importància de
l’Estat espanyol.

Al rànquing hi aparei-
xen les quaranta-cinc ins-
titucions o esdeveniments
més importants de l’any
2015. Temporada Alta ha
escalat 7 posicions en un

any. La vuitena posició la
comparteix amb Caixafo-
rum i també amb el Mu-
seu Guggenheim, que han
obtingut la mateixa pun-
tuació que el festival. A
més, Temporada Alta
manté el seu lideratge a
Catalunya, segons l’opi-
nió dels experts.

Al Top 10 del rànquing
d’enguany només hi ha
tres esdeveniments de fo-
ra la capital espanyola: el
Festival de Cine de Sant

Sebastià, el Guggenheim i
Temporada Alta.

En un altre àmbit de
l’informe es valoren dife-
rents ciutats de l’Estat
per la seva oferta cultural.
Girona, seu principal del
Festival Temporada Alta,
hi apareix en novena posi-
ció, amb la mateixa pun-
tuació que Gijón i la Coru-
nya. A l’hora de valorar la
innovació en l’àmbit cul-
tural, Girona apareix en
vuitena posició. ■

El festival de tardor,
entre els 10 millors
esdeveniments en
un rànquing estatal

Temporada Alta, al ‘top ten’
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