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VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL
PLANETAS
França, 2017. Fantàstic, ciència-ficció.
137 minuts. Direcció: Luc Besson. Guió:
Luc Besson (Cómic: Pierre Christin, Jean-
Claude Mézières). Intèrprets: Dane De-
Haan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan
Hawke, Rihanna,Herbie Hancock, Rutger
Hauer, Kris Wu, Emilie Livingston, Aurelien
Gay. Pantalles: Manresa, i Multicines
Abrera.

Luc Besson és el realitzador
més americà del panorama
europeu. Un autor que gai-

rebé sempre ha optat (amb resul-
tats desiguals) per l’evasió dura i
pura. L’artífex de títols tan emble-
màtics com El gran azul i Nikita

torna a la ciència-ficció (un gène-
re que conreà fa dues dècades a la
fallida El quinto elemento) amb un
dels projectes més ambiciosos
(sincers) de la seva carrera cine-
matogràfica.

Valerian y la ciudad de los mil
planetas suposa la primera adap-
tació que es projecta als cinemes
dels còmics francesos, creats el
1967 pel guionista  Pierre Christin
i el dibuixant Jean-Claude Mé-
zières, que entusiasmaren Besson
quan era un infant. 

El film ens endinsa en la fabu-
losa aventura que emprenen el
segle XXVIII els agents Laureline
i Valerian; la seva missió és evitar
la destrucció d’Alfa, la ciutat flotant
on conviuen totes les civilitzacions
i cultures de l’Univers.

El director de Juana de Arco
ens obsequia amb una fantasia
èpica que es decanta obertament
(i sense cap tipus de complex)
cap a l’espectacle més lúdic. Les
seves connexions (conceptuals i
visuals) amb la franquícia mítica

de Star Wars són més que evidents,
però s’ha de reconèixer que una
de les fonts d’inspiració de George
Lucas fou el treball de Mézières i
Christin. 

El cineasta francès explota el
vessant més psicodèlic de la cièn-
cia-ficció i la seva explosió de
llums i sons,  malgrat un guió
massa confús (un excés de sub-
trames), se’n pot gaudir sense gai-

res problemes si hom es deixa
arrossegar (i captivar) per la màgia
d’unes imatges impactants que
regalimen una nostàlgia confessa
pels somnis infantils.

Cara Delevingne i Dan DeHaan
(dos joves intèrprets en alça) són
la convincent parella que prota-
gonitza aquest film que és un dels
divertiments estiuencs més re-
frescants. 

La pel·lícula titulada «Valerian y la ciudad de los mil
planetas» és un dels divertiments estiuencs més refrescants
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Cara Delevingne i Dan DeHaan fan un bon paper en aquest film

El compte enrere per donar la
benvinguda a la vintena edició de
la fira Mediterrània de Manresa,
que se celebrarà entre el 5 i 8 d’oc-
tubre, ja ha començat. Queda
aproximadament un mes i es van
polint i fent oficial els darrers de-
talls. L’última novetat és la incor-
poració d’una vintena de propos-
tes a la programació artística de la
fira que serveix per gairebé com-
pletar els espectacles que es faran. 

Un dels plats estrella d’aquest
avançament de la programació
serà l’actuació de Brunette Bros,
una companyia danesa que farà
set funcions i que oferirà el seu es-
pectacle basat en un teatre humo-
rístic d’objectes en un vell i atroti-
nat camió. El seu muntatge propo-
sa un ambient de circ decadent
però entranyable, a càrrec de fins
a cinquanta personatges i una colla
de joguines abandonades. 

El teatre Kursaal acollirà l’espec-
tacle De poetes, cançonetes.Aquest
muntatge, que forma part de la
programació del cicle Firaescoles
adreçada a les escoles del Bages,
presenta una maleta màgica plena
de poesia i de cançons infantils fe-
tes amb poemes de grans autors de
la literatura catalana. 

Per altra banda, en l’àmbit mu-
sical, una de les principals novetats
és el concert que els polonesos Vo-
losi oferiran a El Sielu, un xou de
música clàssica que porta al límit
el so dels instruments de corda
dels seus integrants. 

La manacorina Joana Gomila
també serà present a la Mediterrà-
nia. La cantant engega una nova
aventura, un treball sobre el cant
de la sibil·la, i convida el públic a
participar en la creació artística a
través de xerrades i tallers. També
s’incorporen al programa les ac-

tuacions de la Cobla Berga Jove; la
dels balears Galivança, que actua-
ran en el marc de la Nit de Ball Folk
a la Taverna Estrella Damm, al cos-
tat de Dijazzònic Quartet i Bal
O’Gadjo, i els Menace d’éclarcie,
una xaranga de la Bretanya france-
sa que posa els instruments tradi-
cionals al servei del rock-and-roll. 

Tradició i participació
La Mediterrània seguirà apostant
per la cultura popular i tradicional
com a element participatiu, i
d’arrelament al territori. En aquest
sentit, tres noves propostes se su-
men a la programació ja presenta-
da en el marc del Focus Occitània,
que neix arran de la participació en
el projecte Euroregional «Cultures
Populars en Diàleg» i que portarà
a Manresa una mostra del ric pa-
trimoni immaterial d’aquesta àrea
cultural i geogràfica, amb atenció
especial al bestiari festiu, la polifo-
nia, el ball i el joc tradicional. 

Del 5 al 7 d’octubre a la Llotja
Professional (situat al Museu de la
Tècnica) hi estarà ubicada l’expo-
sició «Cultura viva: Fargaires de
Tradicions», una mostra de mites,
contes i llegendes, carnestoltes,
bestiari i esports tradicionals de les
cultures occitana i catalana. Tam-
bé al Focus Occitània, visitaran la
fira dues figures de bestiari festiu
declarades Patrimoni Immaterial
de la Humanitat: el Poulain de Pe-
senàs i la Tarasque de Tarascon. 

Càpsules artístiques
En el vessant més participatiu, la
fira programa la Companyia de
Jocs l’Anònima, que  s’instal·larà a
la plaça Major per fer jugar petits i
grans. Al mateix espai hi haurà un
projecte elaborat per joves d’una
formació d’Ampans que han donat
vida a l’escultura d’un arbre mecà-
nic, mitjançant el disseny i la crea-
ció de peces amb ferro i sensors de
moviment.

Sis artistes configuren la progra-
mació dels showcases, les càpsules
artístiques de 30 minuts que es
presenten a la Llotja Professional.
El 5 d’octubre Tati Cervià presen-
tarà A Secreta veu, un viatge musi-
calment ric en sonoritats i estils. El
mateix dia, Anna Ferrer oferirà al
públic Tel·lúria, un projecte de
cançons pròpies. 

El divendres 6 d’octubre serà el
torn dels Inxa Impro Quintet, for-
mació que obre espais d’improvi-
sació als gèneres de ball d’arrel tra-
dicional. A la tarda, hi haurà l’acor-
dionista Guillem Anguera. Per aca-
bar, la Llotja acollirà el dissabte les
actuacions de Les Anxovetes, grup
d’havaneres de veus femenines, i
la rumba en estat pur de Mucha-
cho & Los Sobrinos, que, a part del
showcase, també actuarà el 8 d’oc-
tubre a la Taverna Estrella Damm.  

Dins de la Mediterrània, també
hi haurà espai per presenciar les
actuacions dels Grups de Teatre
Amateur de la Catalunya Central,
com per exemple Boeing, Boeing
de l’Agrupació Teatral i Cultural de
Castellbell, Mentiders a càrrec de
Cul-i-Seu, Les amargues llàgrimes
de Petra Von Kant del Grup de Tea-
tre del Centre Parroquial de Mon-
sitrol de Calders, Pels camins de la
mentida del Grup Escènic Navàs i
Tot assajant un clàssicde Qolluna-
ka Grup de Teatre.
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Una vintena de propostes s’afegeixen a
la programació de la fira Mediterrània
La companyia danesa Brunette Bros, amb teatre humorístic d’objectes, és un dels plats forts de la mostra
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La companyia danesa Brunette Bros actuarà a la Mediterrània

Entre les incorporacions
musicals destaquen els
polonesos Volosi i la
manacorina Joana Gomila 

El Focus Occitània presentarà
una àmplia mostra del ric
patrimoni d’aquesta àrea
cultural i geogràfica

Els grups de neandertals que fa
uns 60.000 anys van ocupar el ni-
vell Q de l’abric Romaní de Cape-
llades van deixar importants tes-
timonis de les seves activitats quo-
tidianes. Així es demostra amb els
treballs d’excavació que ha dut a
terme l’Institut Català de Paleoe-
cologia Humana i Evolució Social
(IPHES).

Aquests treballs s’han desenvo-
lupat a partir del 8 d’agost i han
significat la 35a campanya ar-
queològica sota la direcció de l’ar-
queòleg Eudald Carbonell, una
tasca en codirecció amb Palmira
Saladié i Gema Chacón, tots
membres de l’IPHES. En total, al
nivell Q es va aconseguir més de
12.000 restes arqueològiques, en-
tre fauna i eines de pedra, després
d’haver intervingut en els últims
anys més d’una trentena de fo-
gars, en una extensió de 250 me-
tres quadrats.

Les eines de pedra es caracte-
ritzen per estar produïdes en dife-
rents matèries, com el sílex, el
quars i la calcària. «De les que
hem obtingut aquest any, moltes
estan relacionades amb les diver-
ses activitats domèstiques realit-
zades a la cabana per part dels
neandertals», va explicar Chacón.
«La fauna recuperada és producte
de les activitat de caça dels nean-
dertals per a la seva alimentació i
està formada per ossos de cavalls,
cérvols i cabres», va assenyalar Sa-
ladié.

L’abric Romaní és un jaciment
que destaca per la presència de fo-
gars ben conservats. «Els més de
30 fogars excavats aquesta cam-
panya ens permetran reconstruir
l’espai domèstic del que fou un
grup familiar neandertal», va as-
segurar Carbonell. 
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L’abric Romaní
aporta més de
12.000 restes 
de fauna i eines 
de fa 60.000 anys
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