
L’Orquestra Simfònica Julià Car-
bonell de les Terres de Lleida 
torna a fer valer el seu lema “El 
nostre auditori, el Territori” i 
aquest diumenge dia 15, visitarà 
Térmens, una nova població poc 
acostumada a gaudir de la músi-
ca simfònica en viu i en directe 
en la seva localitat.

L’OJC portarà al Centre Cul-
tural d’aquesta població de la 
Noguera, a les 19.00 hores, la 
seva producció Cordes de cine, 
després de l’èxit d’aquest pro-
grama a Solsona i Vielha. Sota 
la direcció d’Alfons Reverté, s’in-
terpretaran obres d’autors com 
Elgar, Morricone, Herrmann i 
Williams, entre d’altres.

Cal recordar que, en aquesta 
producció, el violí és un element 
primordial gràcies al violinista 
Joan Espina, el qual serà l’enca-
rregat de posar el so protagonis-
ta a les mítiques bandes sonores 
cinematogràfiques que s’inter-
pretaran durant aquest concert.

Es podran escoltar peces ex-
tretes de les bandes sonores de 
Psicosi, La Llista de Schindler o 
El Violinista a la teulada, entre 
d’altres. Joan Espina neix a Mo-
llerussa, on inicia els seus estu-
dis musicals a l’Escola Municipal 
amb Jordi-Agustí Piqué i Màrius 
Bernadó. Ha realitzat nombro-
sos recitals i concerts de cambra 
per tot el territori nacional.

La Julià Carbonell viatja 
a Térmens amb les seves 
‘Cordes de Cine’

L’escriptor de Barcelona Carlos 
Zanón donarà continuïtat a les 
peripècies del mític detectiu Pe-
pe Carvalho, creat pel cèlebre 
escriptor Manuel Vázquez Mon-
talbán.

Segons va avançar ahir el diari 
La Vanguardia, l’editorial Planeta 
i els hereus de Vázquez Montal-
bán han arribat a un acord per-
què Zanón (Barcelona, 1966) do-
ni continuïtat a la serie de l’atípic 

L’escriptor Carlos Zanón 
donarà continuïtat a la serie 
del detectiu Pepe Carvalho

Acord amb 
els hereus de 
Montalbán 

El pallasso Marcel Gros 
transforma unes vocals 
en el seu ‘UniversAri’
Actua demà al Teatre de l’Escorxador
El pallasso Marcel Gros transforma unes immenses 
vocals inflables de color vermell en un edifici on viuen els 
personatges del seu nou espectacle, ‘UniversAri’.

Lleida
AgEnciEs
En el seu nou muntatge, Univer-
sAri, Marcel Gros pren unes im-
menses vocals inflables verme-
lles i les transforma en un edifici 
on viuen els personatges del seu 
imaginari: un mim, un pallasso, 
un showman, un músic, un mag, 
una persona exòtica oriental i un 
astronauta. Aquest espectacle és 
el que portarà demà al Teatre Mu-
nicipal de l’Escorxador de Lleida. 

L’actuació serà a les 18.00 hores i 
té un preu de vuit euros entrada 
general i cinc, reduïda.

Fent una mica de retrospecti-
va, en Marcel qualifica les seves 
produccions com “autèntiques, 
perquè em surten de dins” i molt 
“elementals, perquè s’entenen 
a la primera; tenen una lectura 
molt fàcil que arriba tant a infants 
com grans”. En aquest sentit pun-
tualitza que “els grans, a més, po-
den veure-hi una segona i terce-

ra lectura amb les coses que dic, 
que és una barreja d’elements 
visuals, poètics i prosaics en què 
dono missatges com el poder de 
la imaginació, del riure, del joc…”.

Marcel Gros es defineix com 
un clown, un bufó, un show-
man… en definitiva, tot un pallas-
so. I el 2016 ha fet 25 anys que 
va començar a actuar en solitari. 
Com que l’ocasió s’ho val, va pre-
parar un nou espectacle per cele-
brar-ho. L’espectacle es va estre-
nar al Teatre Kursaal de Manresa, 
la seva ciutat, i va portar en caste-
llà a Gijón, a la Feria Europea de 
Artes Escénicas para Niños.

FOTO: Teatre Municipal de l’Escorxador / Fotograma de l’espectacle, que portarà a Lleida demà a la tarda
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detectiu, tot i que encara no hi 
ha una data prevista de publica-
ció d’un nou llibre protagonitzat 
per aquest personatge tan cone-

gut  i estimat a parts iguals pels  
seus lectors.

L’escriptor Manuel Vázquez 
Montalbán, mort l’any 2003, es 
va servir de Pepe Carvalho, un de-
tectiu d’origen gallec i establert 
a la ciutat de Barcelona, per es-
criure algunes de les seves més 
cèlebres i aplaudides novel·les, 
com Yo maté a Kennedy, Los ma-
res del Sur, Asesinato en el Comité 
Central, Tatuaje o La soledad del 
manager.

Per la seva part, Carlos Zanón 
és un dels autors més destacats 
de la novel·la negra espanyola ac-
tual, amb títols com Tarde, mal y 
nunca, Yo fui Johnny Thunders o 
Marley estaba muerto. 

cinE AbiErTO

D irige Mel gibson su quin-
to largometraje como 
realizador, tras El hombre 

sin rostro, Braveheart, La pasión 
de Cristo, y Apocalypto, empe-
ños que suponen logros sobresa-
lientes: brillante realización, pe-
ricia técnica y profundo calado 
filosófico, que 
sorprende en un 
bello rostro del 
cine, de registros 
interpretativos a 
altas revolucio-
nes. Protagoniza 
Andrew garfield, 
a quien también 
veremos en Si-
lencio (Martin 
scorsese).
SinOPSiS. Un jo-
ven cuyas creen-
cias religiosas le 
impiden empu-
ñar un arma pa-
ra matar a sus 
semejantes, se alista voluntaria-
mente en el ejército con el pro-
pósito de servir como médico 
de campaña, en el marco de la 
ii guerra Mundial y la batalla de 
Okinawa. Durante el asalto al ta-
lud de Maeda, salva la vida de 75 
soldados, arrastrándose sobre la 
tierra quemada de un dantesco 
campo de batalla.
LA cLAVE. Está en el personaje, 
excelente Andrew garfield que se 
mete en la piel de Desmond Doss, 
para contarnos la historia real del 
insólito soldado-objetor de con-

ciencia Medalla de Honor al Valor, 
en lo que es una película pacifis-
ta, por la vía de plasmar el espan-
to de la guerra. 
SU DirEcTOr. Mel gibson no da 
opción a catalogarlo, caracterís-
tica propia de un hombre impre-
visible. El mismo que llevaba diez 

años sin dirigir, 
con una carrera 
herida de muer-
te debido a cierta 
mala racha perso-
nal y su tendencia 
a ser lenguaraz y 
políticamente in-
correcto (pese a 
excelentes carac-
terizaciones re-
cientes: Vacacio-
nes en el infierno 
y Blood Father), 
ha conseguido 
sentarse de nue-
vo en la silla del 
director, firman-

do otra película extraordinaria.
LA MirADA. Película intensa 
emocionalmente, cruda en lo bé-
lico, con guión poderoso y esplén-
dido reparto (batallón con exce-
lentes caracterizaciones), fun-
ciona a muchos niveles: desde 
el plano romántico (historia de 
amor con la joven enfermera: be-
llísima Teresa Palmer), pasando 
por el emocionante episodio legal 
del consejo de guerra tras el du-
ro adiestramiento militar, y culmi-
nando en la épica bélica y de eva-
cuación de heridos.

Miguel bartolomé / @MigEstevez

El espanto de la guerra

Hasta el 
último 

hombre
Lo mejor: Se 
trata de un 

melodrama bélico 
extraordinario. 

Lo peor: No sirve 
para quienes 

tengan ‘El arte 
de la guerra’ por 
texto filosófico 
de cabecera.


