
Teatre, música, circ i dansa són al-
gunes de les propostes que les 17 
companyies que participaran en 
la 27a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa ‘Fono’ portaran 
al Teatre Municipal de l’Escorxa-
dor a l’octubre i el desembre. El 
públic que així ho vulgui ja pot 
adquirir les entrades –oscil·len 

entre els 5 i els 11 euros– a les 
taquilles de l’equipament muni-
cipal. 

Enguany, dels 17 espectacles 
que es podran veure en el marc 
d’aquesta iniciativa,  creada l’any 
1992 i que homenatja el que fora 
director del grup AEM-Belles Arts 
Teatre i dinamitzador cultural del 

La Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa, amb 17 
companyies i 10 estrenes

Per dissetè any, l’Escola de 
Música Pons Roselló realitza 
aquest curs de petits músics 
per a nadons de 0 a 2 anys 
que té com a objectiu 
desenvolupar al màxim el 
potencial musical dels més 
petits.

Lleida
REDACCIÓ 
Per tal de donar a conèixer aquest 
curs, pel qual ja han passat més 
de 475 bebès, i on els pares po-
den gaudir conjuntament de la 
música i de l’aprenentatge dels 
seus fills, l’Escola de Música Pons 
Roselló, de la mà de la seva direc-
tora, Maylos Pons, va organitzar 
ahir una jornada de portes ober-
tes per explicar com treballen la 
música i la metodologia que uti-
litzen.

El curs s’iniciarà de forma ofi-
cial el proper 1 d’octubre i les 
sessions, de mitja hora de dura-
ció, es realitzaran els dilluns, di-

marts, dimecres i dijous de 18.00 
a 18.30 hores. Música per a be-
bès és un curs que imparteix la 
mateixa Maylos Pons, especialis-
ta amb nens i Doctora per la Uni-
versitat de Barcelona en Educació 
Musical, i que ajuda a desenvolu-
par al màxim el potencial musical 
dels infants i al desenvolupament 

integral del nadó mitjançant el 
joc i la interactuació amb els pa-
res i mares. 

Des de la direcció asseguren 
que la música “és el primer llen-
guatge universal” i afegeixen que 
“està especialment pensat per a 
gaudir en família mitjançant la 
sorpresa, l’afectivitat i el joc”.
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El curs Música per a bebès 
de l’Escola Pons Roselló 
s’inicia amb portes obertes
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Cercle de Belles Arts de Lleida, cal 
destacar que deu són estrenes. 

Els espectacles que es podran 
veure són: Y nos quedamos sin 
palabras, Tic-Toc, Tot és mentida, 
Dones, El malalt imaginari, Tem-
po, Don Juan Tenorio, Festival 
Flamenco, Penyats i emprenyats, 
Hombres, Jaque Mate. Escape de 
la realidad, L’esperit de la màgia, 
C’est la vie, Benvinguts a bord, 
El Trencanous, Cançó de Nadal 
i aSTOP. Aquesta cita vol servir 
com a plataforma d’exhibició tant 
a les companyies amateurs com 
professionals de Lleida.

CRITICA CINEMA

La història. Venado Tuerto, 
Argentina, ara. Setembre 
1978, Juan Pérez, nen de 12 

anys, és abduït per un ovni, que 
el traumatitza durant 40 anys, 
el documentalista Alan Stivel-
man s’interessa pel cas. 
Les formes.  El  debat sobre 
l’existència del controvertit fe-
nomen Ovni va i ve durant dè-
cades. Entre la ciència-ficció 
i l’experiència paranormal, el 
‘misteri aliení-
gena’ ens fas-
cina quan l ’as-
tronomia par-
la dels milions 
d e  g a l à x i e s 
q u e  c o n f o r -
men l’Univers. 
¿Només el pla-
neta Terra gau-
deix de vida in-
t e l · l i g e n t?  E l 
documentalista 
argentí Alan Sti-
velman (Buenos 
Aires, 1986) dó-
na per fet que 
hi ha vida en al-
gun l loc i  que 
els extraterrestres ens visiten. 
‘Testigo de otro mundo’ n’és 
la prova. Amb format de do-
cumental de ficció dramàtica 
(¿quin no ho és?), Stivelman en-
trevista un introvertit i lacònic 
Juan Pérez, isolat en un territo-
ri erm. El film és el pulcre, ho-
nest procés que viu el nen ab-
duït, avui ja un home que, da-
vant els records d’aquell dia, 
plora gairebé com un nen. Amb 
voluntat d’explicitar dramàtica-
ment l’encontre alienígena de 
Pérez en la primera fase, Sti-
velman visualitza el fenomen 
no a lo Spielberg, sinó qual pe-

l·li de ciència-ficció sèrie B. Per 
dotar de credibilitat al relat, fa 
acte de presència l’escriptor, 
astrònom i prestigiós ufòleg 
Jacques Valleé, que aporta el 
contrapunt teòric a les espi-
rituals i esotèriques interven-
cions dels indis guaranís. Així, 
‘Testigo de otro mundo’ bascu-
la entre el documental psicolo-
gista i la crònica antropològi-
ca. El cineasta Stivelman voreja 

en tot moment, 
dels 78 minuts 
del f ilm, el pe-
rill de caure en 
ref lexions me-
tafísiques i aní-
miques de difí-
cil païment. Ho 
evita amb el to 
v isual  int imis-
ta i el subratllat 
musical atmos-
fèr ic  que ape-
l·len a la compli-
citat i bon rotllo 
de l’espectador, 
i m m e r s  e n  e l 
‘miracle’ de sa-
nar psicològica-

ment una persona, Juan Pérez, 
nen segrestat just quan estava 
formant-se com a individu. 
El fons. La infantesa és l’única 
pàtria de l’home i de la dona. 
Les altres, pàtries impostades. 
La imatge. Juan Pérez adult no 
podent assecar les llàgrimes 
que li ragen dels ulls. 
La frase. ‘Somos algo peque-
ño en un mundo grande que 
no comprendemos’, adverteix 
el director Stivelman. Humilitat 
és la paraula. 
La recomanació.  Reservat a 
ufòlegs convençuts i cinèfils es-
pirituals.
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Estel·lar encontre traumàtic

Testigo de 
otro mundo
Director: Alan 

Stivelman. 
Intervenen: 
Juan Pérez, 

Alan Stivelman, 
Hernán 

Abraham. 
Argentina, 
2018. 78’. 

Funatic Lleida.


