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El vídeo experimental «Alo-
ne», de l’igualadí Gerard Freixes
Ribera, ha resultat mereixedor
del tercer lloc al palmarés de
l’International Kansk Festival,
celebrat la setmana passada a la
ciutat de Kansk, a Rússia. 

«Alone» es una videocreació
que, com «Aislado», l’obra pre-
cedent de Freixes, explora la so-
ledat. En aquest cas, però, no se
centra en l’anonimat, sinó en el
concepte d’individualisme. Per
expressar-ho, el realitzador fa ús
d’imatges d’arxiu de diferents
sèries de televisió i pel·lícules de-
gudament retocades mitjançant
processos digitals.  

L’obra igualadina ha compartit
podi amb la mexicana «Reality
Show», de Federico Schmucler, i
«Surprise», de Fabrice Maruca.
Un altre realitzador espanyol,
Cristian Pozo, ha merescut la
menció especial del jurat per

«Anonymous». «Once upon a ti-
me there was Zina», d’Alexander
Belobokov, ha estat considerat el
millor film rús d’aquest festival,
dedicat especialment a la inno-
vació audiovisual. 

D’altra banda, el Festival Vi-
deomedeja ha escollit el treball
«Aislado», de Freixes, com a part

d’una mostra itinerant d’obres.
La mostra es titula «Found Foo-
tage–Moving Images as a meta-
source for the next generations
of moving images». La selecció
es pot veure des del 6 de setem-
bre al Festival Waterpieces, Fes-
tival internacional de Vídeo i Art
Contemporani de Riga.

Gerard Freixes obté el tercer
premi del Festival de Kansk
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Fotograma d’«Alone», vídeo premiat al certamen rus

CRÍTICA / Toni Mata i Riu
Teatre / «El llibertí»

El poder de la paraula

Direcció: Joan Lluís Bozzo. Intèrprets: Ramon Madaula, Laura Conejero, Nausicaa
Bonnín. Paula Vives, Rosa Renom i Jofre Borràs.

Despullat de tot artifici, al
teatre sempre li quedarà
la paraula. I al filòsof, el

juganer per antonomàsia, l’e-
quívoc i el dubte. L’il·lustrat
Denis Diderot va passar per la
garjola per creure en la parau-
la lliure, per enfrontar-se amb
el verb a Església i Monarquia.
En la França de la primera
meitat del XVIII, l’ingent tas-
ca d’alçar la voluminosa Enci-
clopèdia va ser una empresa
colossal (hi van arribar a treba-
llar un miler de tipògrafs, im-
pressors, enquadernadors...),
no exempta de perills. Al Di-
derot d’«El llibertí», però, no
l’emprenya el poder sinó quel-
com molt més astut, les dones i
les contradiccions.

Amb Ramon Madaula al
capdavant, Calaf va poder veu-
re diumenge un dels grans
èxits de la temporada passada
a Barcelona. «El llibertí», un
text del brillant Eric-Emma-
nuel Schmitt, del qual el popu-
lar actor va quedar pres fa set
anys, va triomfar al casal calafí,

com no podia ser d’altra mane-
ra. Madaula s’ha fet seu un Di-
derot que sap equilibrar per-
què un vodevil amb certes pre-
tensions filosòfiques no davalli
cap a la comicitat histriònica.
L’obra no ho demana perquè
la paraula és protagonista du-
rant cent minuts, fins el punt
que una conjugació del verb és
l’última de les paraules (i val-
gui la redundància) del mun-
tatge teatral.

Parlar dels límits de la lliber-
tat individual i dels camins de
la felicitat pot ser pedanteria o
vulgaritat si no es troba el to
precís. La principal virtut d’«El
llibertí» no és tant el gest com
la paraula, uns diàlegs engi-
nyosos que transiten dels grans
conceptes a l’evidència de la
quotidianitat de les petites mi-
sèries particulars. Una comè-
dia on res no és previsible i que
no perd pes a l’escenari amb el
canvi de Laura Conejero per
Montse Guallar. Un consell: si
no la van veure a Calaf, consul-
ti’n la gira i no se la perdin.

TEATRENET

Una escena de l’obra amb Ramon Madaula i Nausicaa Bonnín

L’art del gravat penja a Casa Bas
Dissabte passat al vespre es va inaugurar a la sala d’exposicions

Casa Bas de Capellades una nova mostra, que es podrà visitar en els
horaris habituals fins al proper 21 de setembre. Es tracta d’una se-
lecció de les obres que han participat en la IV Biennal Internacional
del Gravat Contratalla, junt amb una selecció de les millors peces
de les tres edicions anteriors. 
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Els Moixiganguers
conviden a tothom
a la festa de TV3

Els Moixiganguers d’Iguala-
da participaran a la festa dels
25 anys de Televisió de Catalu-
nya, que es retransmetrà avui
al vespre des de diferents in-
drets del territori català. La co-
lla castellera serà a la munta-
nya del Tibidabo de Barcelona,
on aixecarà un castell que serà
retransmès en directe per TV3.
Per aquest motiu, els morats
conviden tothom a acompa-
nyar-los en aquest especial
desplaçament. L’autocar mar-
xarà a les 8 del vespre i només
s’ha de dur un entrepà. Per
apuntar-se, cal trucar al telèfon
666 167 688 o bé al 636 532 399. 


