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critica cinema

L a història. París, 1884. feli-
cia, escapada d’un orfenat 
de la bretanya en companyia 

del seu amic víctor, ingressa de 
manera fraudulenta a l’escola de 
dansa de l’Òpera de París per fer 
realitat el somni de convertir-se 
en ballarina.
La pel·lícula. ¿Hi ha vida animada 
enllà de Walt disney, Pixar, Ghibli, 
Aardman? rotundament sí, de-
mostra el tàndem dels Éric Wa-
rin & Éric sum-
mer, realitzadors 
francesos de Ba-
llerina. Per de-
mostrar-ho de 
manera evident, 
animen el guió 
de Laurent Zel-
ton i Carol noble 
sobre una ne-
na tocada per la 
passió de la dan-
sa, una dèria ali-
m e n t a d a  d e s 
dels murs d’un 
orfenat més es-
tricte que terri-
ble. d’alguna ma-
nera híbrida, el 
relat resultant té el bon regust a 
La Cenicienta (1950) disney i Las 
zapatillas rojas (1948) dels Mi-
chael Powell & emeric Pressbur-
ger, així com efluvis del fulletó de-
cimonònic Oliver Twist de Charles 
dickens. Amb semblant amanida 
argumental de base, els Éric Wa-
rin i summer s’apliquen a fer vo-
lar els protagonistes felicia i víc-
tor per les taulades i els cels de 
París qual surfistes desbocats. És 
a dir, del que es tracta és de de-
mostrar que el cinema d’animació 

europeu res ha d’envejar als dels 
ianquis i japonesos. Per tant, des 
de la direcció, guió i la producció, 
Ballerina queda amb el tutú enlai-
re pel que respecta a l’eficàcia cò-
mica d’uns gags fàcils. seguim? És 
allò tan bàsic com respondre a la 
pregunta: què fa bona a una pe-
l·lícula? La qualitat dels personat-
ges secundaris. sinó la pel·li, qual 
taula, trontolla. Convé falcar-la. 
si més no, els animadors digitals 

del film recupe-
ren el savoir fai-
re de quan el Pa-
rís de la revolució 
industrial aixeca-
va la Torre eiffel i 
l’estàtua de la Lli-
bertat. Tot un vir-
tuosisme audio-
visual que els es-
pectadors adults 
agraeixen: poden 
dictar una master 
class d’Història als 
alumnes de la fa-
mília. 
El tema. només 
amb la  pass ió 
s ’acons egueix 

conquerir els somnis.
La imatge. felicia enfrontant-se 
a la malvada Madame que la vol 
sotmetre al capdamunt de l’està-
tua de la Llibertat. 
La frase. “Cuando llega el ago-
tamiento, es cuando se progre-
sa”, adverteix la ballarina coixa. 
no confondre, però, esgotament 
amb avorriment, senyores i sen-
yors de la política. 
La recomanació. Temptador per 
a famílies amb gust pel cinema 
d’animació europeu.
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Birdie és un espectacle multimè-
dia amb vídeo en directe, objec-
tes, Els ocells de Hitchcock revi-
sitats, maquetes, 2.000 animals 
en miniatura, guerres, traficants 
de persones, una migració mas-
siva i tres performers manipu-
lant aquest món embrollat amb 
humor, sentit crític i compromís 
amb l’ésser humà.

Avui a les 9 del vespre a la 
sala 2 de l’Escorxador, la Agru-
pación señor Serrano presenta 
aquest original espectacle.

Aquesta companyia teatral, 
undada per Àlex Serrano a Bar-
celona el 2006, crea espectacles 
originals basats en històries que 
emergeixen del món contem-
porani. La companyia explota 
la riquesa de recursos tant in-
novadors com vintage per tal 
d’estendre els límits del seu tea-
tre. Basant-se en col·laboracions 
creatives, les seves produccions 
barregen performance, text, ví-
deo, so i maquetes per escenifi-
car històries actuals.

‘Agrupación señor 
Serrano’ presenta ‘Birdie’ 
al Teatre de l’Escorxador

La Fundació Teatre de La Llotja 
ofereix a les 8 del vespre la setena 
edició del taller Un tastet d’Òpe-
ra. Se centrarà en l’òpera Manon 
Lescaut i els seus personantges, 
que es podrà vure el 23 de març 
al Teatre de la Llotja. 

La iniciativa, que cada cop té 
més èxit entre el públic, pretén 
ajudar els espectadors a esdeve-
nir oients informats. Es parlarà de 
l’argument de l’òpera, del compo-

Obertes les inscripcions 
per a la 7a edició ‘Un tastet 
d’Òpera’, al Teatre de la Llotja

Impartirà el 
taller Maria 

Pilar Saiz Vela

‘Fila 7, cinemes amb 
història’, l’exposició 
sobre sales de cinema
L’autor, el fotògraf valencià Juan Plasencia 
organitzada per l’ajuntament de Lleida i l’ie i representada 
per l’agència Zoom, la mostra ha itinerat per ciutats com 
madrid, castelló o Barcelona.

Lleida
redACCió
Del 27 de març al 29 d’abril, l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de Llei-
da, acollirà l’exposició Fila 7, cine-
mes amb història, un reportatge 
del fotògraf documentalista Juan 
Plasencia, representat per l’agèn-
cia Zoom, en el marc de la 23a 
Mostra de Cinema Llatinoameri-
cà de Catalunya. Organitzada per 
l’Ajuntament de Lleida i el Centre 
Llatinoamericà de Lleida, aquesta 

exposició ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs. Aquesta exposició 
ha itinerat per diverses ciutats de 
l’estat com Madrid, Castelló i Bar-
celona. També es va estrenar un 
curt (5’) en els 43 cinemes de sala 
única coincidint amb la inaugura-
ció del Festival de Cinema de Sant 
Sebastià.

Fila 7, cinemes amb història 
és un reportatge que reuneix els 
testimonis de persones que estan 

al capdavant dels 43 cinemes de 
sala única que hi ha a Espanya. 
Alguns d’aquests cinemes porten 
més de dos segles a l’esquena. 
Ara, aquestes llegendàries sales 
lluiten per no tancar.

Per a la realització d’aquest 
treball documental únic, el fo-
tògraf Juan Plasencia (Valèn-
cia, 1975) ha recorregut més de 
20.000 quilòmetres per tota la 
geografia espanyola documen-
tant aquests llocs de memòria 
únics i coneixent les persones 
que treballen dia i nit per asse-
gurar-nos que “l’espectacle ha de 
continuar”.

FOTO: Mostra de Cinema Llatinoamericà / Una de les fotografies que formen part de l’exposició de Plasencia

sitor i del context històric i també 
es podran veure i legir les àries i 
fragments més importants.
El taller està adreçat a qui vulgui 

conèixer amb més detall l’òpe-
ra i vulgui saber què veurà quan 
s’assegui a la butaca del Teatre a 
escoltar Puccini. L’objectiu és en-
grescarla gent a anar a l’Òpera, 
desmuntar-ne alguns tòpics i pas-
sar una bona estona de música.

La persona que impartirà el 
taller i impulsora de la inciciativa 
Un tastet d’òipera, serà Maria Pi-
lar Saiz Vela, professora de piano 
i guanyadora de la beca Sebastià 
Serrano 2010 de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Lleida, amb el tre-
ball L’opera ti canta: divertiti e 
impara con me! 

El taller és gratuït amb afora-
ment limitat. Es farà a La Llotja 
amb una durada d’uns 90 min.


