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En aquest moment actual
en què les lluites socials es-
tan a l’ordre del dia i hi ha
una crida per actuar sense
violència, és oportú fer
una mirada enrere i redes-
cobrir un dels moviments
de desobediència civil més
importants viscuts en
l’Europa del segle XX: la
insubmissió a l’Estat espa-
nyol. L’encarregat de fer-
ho és Marc Angelet al cap-
davant d’una obra titulada
Mili KK i que s’estrena
avui en el marc del festival
Temporada Alta, dins el ci-
cle Verbatim, que té lloc a
la sala La Planeta.

Coescrita per Angelet
juntament amb Jumín Er-
ra, Mili KK repassa els
trenta anys d’història
(1971-2001) d’aquell mo-
viment antimilitarista en-
capçalat per insubmisos i
objectors de consciència,
que es va gestar en els úl-
tims anys del règim de
Franco, va tenir l’apogeu
en la dècada dels vuitanta i
va concloure amb l’aboli-
ció del servei militar obli-
gatori el 31 de desembre
del 2001. L’obra, en for-
mat Verbatim –teatre do-
cumental–, s’ha confec-
cionat a partir de testimo-
nis d’aquells objectors de
consciència, insubmisos,
militars, polítics, jutges,
fragments de sentències i
de titulars periodístics, tot
per fer conèixer als espec-

tadors les estratègies, les
pràctiques i les contradic-
cions d’un moviment paci-
fista que va posar fi a la mi-
li i va modificar completa-
ment la relació d’una jove
democràcia amb el seu
anacrònic estament mili-
tar, com destaca Angelet.

Pel director, aquest és
un espectacle “molt inter-
generacional”, ja que “nois
molt joves es plantaven
davant d’un sistema, i és

una manera de fer arribar
aquest moviment a les no-
ves generacions”.

Pel que fa al reparti-
ment, destaquen les ac-
tuacions de Francesc Cué-
llar, Rafa Delacroix i Al-
berto Lozano, aquest úl-
tim d’una gran semblança
física –casualment, com
va destacar Angelet– a Pe-
pe Beunza, considerat el
primer objector de cons-
ciència al servei militar a

l’Estat espanyol de caràc-
ter polític. Mili KK, que
forma part de la progra-
mació del festival Tempo-
rada Alta i clou el cicle Ver-
batim, es podrà veure des
d’avui i fins al 2 de desem-
bre a la sala La Planeta,
amb un total de quatre
funcions.

Recta final del festival
El festival gironí, que ja ha
entrat en la recta final de

la programació, continua
musicalment avui amb el
concert de Sílvia Pérez
Cruz i Marco Mezquida a
l’Auditori, divendres amb
l’actuació de Xebi SF (La
Planeta) i dissabte Clara
Peya (Teatre de Salt). El
petit príncep, dissabte i
diumenge a l’Auditori, i La
resposta dissabte al Tea-
tre Municipal, són només
alguns dels espectacles
més destacats. ■

Història de la puta mili
Temporada Alta estrena ‘Mili KK’, una obra de Marc Angelet que repassa trenta
anys d’història de la insubmissió fins a l’abolició del servei militar obligatori
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Els tres protagonistes del muntatge de Marc Angelet, ahir durant els assajos ■ JORDI CAMPS

L’obra clourà el
cicle Verbatim
amb quatre
funcions des
d’avui i fins
diumenge

Isaki Lacuesta ja s’ha fet
seu el centre cultural
Pompidou de París amb la
inauguració oficial aquest
passat dilluns de l’exposi-
ció retrospectiva de la seva
filmografia i amb la qual
presenta dos instal·la-

cions audiovisuals inèdi-
tes: Les imatges eco i Les
pel·lícules dobles. Ho va
fer acompanyat per una
delegació gironina, encap-
çalada per l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas;
la directora de l’Institut
Ramon Llull, Iolanda Ba-
tallé, i la directora del Bò-
lit, Carmes Sais. També al

lloc on va “formar-se artís-
ticament de ben jove”, tal
com va declarar en una en-
trevista recent a aquest
diari, s’hi pot veure
aquests dies l’exposició Ci-
neastes en correspondèn-
cia, formada per les cartes
fílmiques enviades entre
la cineasta japonesa Nao-
mi Kaase i ell. ■
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Lacuesta, com a casa,
a l’estrena parisenca

Isaki Lacuesta, a la inauguració amb el suport d’una delegació gironina ■ AJUNTAMENT DE GIRONA


