va plasmació visual per
part dels creadors.
Aquesta complexitat
conforma el fil de l’exposició Els altres noucentistes, comissariada per Minguet i Romero, i que ha iniciat al Museu d’Art de Cerdanyola una itinerància
per diverses ciutats. Coproduïda entre el mateix

Joan M. Minguet, davant la pintura ‘Figura femenina d’esquena’ (1924), de Lola Anglada, exposada a Cerdanyola ■ ANDREU PUIG

España
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d’Ors com a30
ideòleg cultució de Barcelona, la mos- PÁGINAS:
tra “intenta plantejar ral, va ser una institució
930 € de consamb la voluntat
certs dubtes”, diu Min- TARIFA:
guet, al voltant del nou- truir una estructura cul321i CM²
- 30%
tural forta
una societat
centisme visual. “La Man- ÁREA:

FRECUENCIA:
Diario
tegoria estètica, sinó que
culta
a Catalunya –explica
Minguet–. Van fer una tas- és un moviment.”
O.J.D.: 10253
En la mostra, de petit
ca impressionant
de política cultural, però en canvi format però amb una tesi
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visualment
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reserves dels centres, que
d’aquesta manera cobren
un nou valor patrimonial.
Un cop closa a Cerdanyola el pròxim dia 31, la
mostra viatjarà durant un
any i mig a Manresa, Mollet, Sabadell, Caldes de
Montbui, Sant Cugat, Vilafranca del Penedès i Canet de Mar. ■
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Críticamúsica/cinema

Imma Merino
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Una festa al cinema Montgrí
‘El circ’, de Charles
Chaplin
Música: Lluís Vidal i David
Xirgu
Festival de Torroella, 16 d’agost

l rodatge d’El circ
(1928) va ser tan accidentat i tan marcat
per l’escàndol del divorci
entre el còmic i l’actriu Lita
Grey, que Charles Chaplin
va voler oblidar la pel·lícula
i no la va ni esmentar en la
seva autobiografia. Tanmateix, podria dir-se que
el 1970, quan ell ja tenia 80
anys, Chaplin s’hi va reconciliar fent-ne una reedició i afegint-hi una música
composta per ell mateix.
No va interpretar-se, però,

E

la música del còmic en la
projecció d’El circ, dissabte al cinema Montgrí, dins
de la programació del Festival de Torroella. Acompanyat pel bateria David Xirgu, el pianista i jazzman
Lluís Vidal va aportar-hi
una música pròpia, creada
especialment per a la pellícula, que va barrejar amb
fragments de peces inspirades en el món del circ
compostes per Chick Corea, Charles Mingus, Manel
Blancafort, Ígor Stravinski
i Egberto Gismonti.
L’experiència va resultar
feliç (com ho acostumen a
ser les propostes cinematogràfiques d’aquest festival de música) perquè la

comicitat (i a vegades
també la tristesa) dels
films amb Charlot no falla
mai, però també perquè la
música de Vidal, independentment de la creada per
Chaplin amb uns aires
més circenses, va acoblarse a les imatges fent-hi un
comentari personal. En tot
cas, insisteixo, Charlot no
falla mai. El primer quart
d’hora d’El circ és una coreografia caòtica perfectament orquestrada en què,
escapant-se com sempre
de la policia i també d’un
lladre que ha amagat una
cartera robada a la butxaca del rodamón, Charlot es
perd en la seva imatge
multiplicada per diversos

Charles Chaplin a la pantalla i Lluís Vidal i David Xirgu
posant música en directe a la pel·lícula ■ MARTÍ ARTALEJO
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miralls en una barraca de
fira i, per continuar escapant-se, simula que és un
autòmat en una escena
genial. A més de ser un
film autoreflexiu, en què
Chaplin mostra que era
conscient que el seu art
còmic deriva dels espectacles populars i alhora
aporta una diferència a
través del cinema, hi ha altres escenes antològiques
en què la comicitat es barreja amb el suspens, com
ara aquella en què Charlot
és en una gàbia amb un
lleó i una altra en què fa de
funambulista mentre uns
micos anguniosos l’assetgen. En fi, una nova festa al
Montgrí.
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