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El realitzador i director de
cinema rus Aleksandr
Manzúrov va presentar
ahir el seu film Pedralta,
que va rodar l’any passat a
Sant Feliu de Guíxols, en
bona part, i altres munici-
pis de la demarcació. La
primera projecció del film,
rodat íntegrament en ca-
talà i amb actors autòc-
tons, va servir de preestre-
na ahir a la tarda als cine-
mes Ocine de Platja d’Aro.

Pedralta és un drama
filosòfic sobre la vida i
l’amor, en l’estil de thriller
místic. Sobre la força de
l’ésser humà, les seves
possibilitats, l’amor a la lli-
bertat i la independència.

Al llarg de la trama hi ha di-
ferents al·legories, com
ara de la llegenda de Pere
Porter o Pere Botero, ben
coneguda a la zona, rela-
cionada amb l’entrada a
l’inframon i l’infern.

En el repartiment de la
producció destaquen els
noms de Núria Florensa,
Ivana Miño, Antoni Lluís
Reyes i Franc Capdet, a

més d’alguns actors de
l’agrupació teatral local
Benet Escriba, com ara
Roser Descayre i Antònia
Garcia. 

El film s’estrenarà en
català aquest any, per bé
que encara no hi ha data
definitiva. La intenció és
presentar-la en tres o qua-
tre festivals, subtitulada a
l’anglès i altres idiomes. ■

a El repartiment de la
producció, centrada a
Sant Feliu de Guíxols i
altres pobles gironins,
l’encapçalen Núria
Florensa i Ivana Miño

Preestrenen ‘Pedralta’,
el film d’un cineasta rus
rodat a la demarcació

E. Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L’equip d’actrius i actors  catalans que encapçalen el
repartiment de ‘Pedralta’, de producció russa ■ ACN

El teatre religiós tornarà a
la Catedral de Girona dis-
sabte vinent amb la repre-
sentació en dues funcions
(19.30 i 22 h) de la Con-
sueta de Sant Jordi, un
text anònim d’origen ma-
llorquí, datat al segle XVI,
que relata una de les nom-
broses llegendes sobre el
patró de Catalunya que
van circular durant l’èpo-
ca medieval. L’obra, d’uns
cinquanta minuts de du-
rada, serà portada a esce-
na a la nau de la Catedral
per un elenc d’actors diri-
gits per Martí Peraferrer,
amb la supervisió històri-
ca del filòleg Pep Vila i mú-
sica en directe interpreta-
da a l’orgue per Pau Riuró.
El Capítol va voler donar

ahir, en la presentació de
la peça al claustre de la ma-
teixa Catedral, un caràc-
ter de gran esdeveniment,
coincidint amb els actes
del 600 aniversari de la de-
cisió de construir la nau
única a la seu gironina i en
vigílies de la diada de Sant
Jordi. I això encara que el
bisbe, Francesc Pardo, va
admetre que tornar el tea-
tre als espais sagrats és un
acte de valentia. “Avui, per

divulgar ideologies o de-
terminades formes de vi-
da, es roden sèries televisi-
ves”, va dir, però va confiar

que la Consueta desperti
prou interès perquè es pu-
gui repetir l’experiència.
No serà pas, però, fent

concessions al públic, tal
com va advertir Perafer-
rer, que ha estat fidel a l’es-
perit ingenu i doctrinal del

text, sense aplicar-hi “cap
mà de pintura actual”, i
respectant-ne les rimes i el
vocabulari. Tot i aquest
treball de “pura arqueolo-
gia”, com el va definir, els
actors s’hi han acabat
comprometent fins a fer-
se seva una història sobre
la lluita entre el bé i el mal
ambientada a Líbia, amb
moltes similituds amb la
tragèdia grega i en què, al
final, “sant Jordi no es ca-
sa amb la princesa”. Sí que
hi haurà, però, entre al-
tres “sorpreses visuals”
que no va voler desvelar, el
drac tradicional, construït
per l’artista Nuxu Perpi-
nyà i que s’incorporarà a
partir d’ara a l’imaginari
de la ciutat amb el patroci-
ni de l’Ajuntament. Vila va
recordar que la recupera-
ció d’aquest misteri dra-
màtic es deu a la transcrip-
ció que va divulgar-ne
l’any 1957 l’erudit Josep
Romeu i Figueras, de qui
aquest any es commemo-
ra el centenari. Fins ara,
l’obra només havia estat
representada al Saló del
Tinell de Barcelona el
1962. L’espectacle és gra-
tuït, però cal reservar en-
trada a la Llibreria Dioce-
sana de la plaça del Vi en-
tre avui i divendres. ■

a El 22 d’abril s’hi representarà la ‘Consueta de Sant Jordi’ dins els actes del 600 aniversari de la
nau única a L’obra, d’origen mallorquí i datada al segle XVI, és dirigida per Martí Peraferrer

E.V.
GIRONA

El Capítol gironí reprèn el
teatre religiós a la Catedral
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La xifra

398
versos  té aquesta obra anò-
nima del segle XVI que va
transcriure l’erudit Josep Ro-
meu i Figueras (1917-2004).

El bisbe, Francesc Pardo, al mig, envoltat dels actors de l’obra; el director, els representants
institucionals, i l’assessor literari, Pep Vila, ahir al claustre de la Catedral ■ QUIM PUIG


