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Ja fa 23 anys que L’Alterna-
tiva, el Festival Independent
de Barcelona, ens apropa el
cinema més arriscat i difí-
cil de veure, al marge de les
convencions de la cartellera
comercial. Enguany, la secció
oficial ens presenta 10 llarg-
metratges i 17 curts de ficció
i documental, entre els quals
es poden trobar obres tan sor-
prenents i agosarades com
Mimosas, d’Oliver Laxe, un
particular “western oriental
minimalista” inspirat pels vi-
atges del seu director i la seva
immersió en el sufisme, o Be-
hemoth, de Zhao Liang, una
pertorbadora reflexió sobre
les contradiccions de la nostra
societat que ens mostra l’acti-
vitat incessant en unes mines
de les quals s’extreu sense pa-
rar carbó i minerals per por-
tar-los a les fàbriques.

Després de sis setmanes en
cartellera, el noumusical de
LaCubana segueix arrasant a
les taquilles del Teatre Colise-
um de Barcelona. En aquesta
ocasió, la mítica companyia ha
decidit canviar els típics Sond-
heims i Disneys, que sovint te-
nim a les cartelleres d’arreu,
per buscar la inspiració crea-
tiva tornant a les arrels.
Gente bien és unamolt perso-

nal i imaginativa adaptació del
famós sainet signat per San-
tiago Rusiñol, estrenat ara fa
cent anys a casa nostra, que en
aquesta ocasió es transforma
en una brillant opereta musi-
cal. Malgrat la seva antiguitat,
l’obra sorprèn sobretot per la
seva vigència. Alguns dels te-
mes principals que tracta, com
els conflictes idiomàtics entre
el català i el castellà o la neces-
sitat d’aparentar socialment

Recordant Pialat
La secció paral·lelaPanorama
projecta fins diumenge un to-
tal de 22 films nacionals, men-
tre queL’AlternativaHall

del CCCB posa el focus en els
perills associats al turisme de
masses, amb una extensa pro-
gramació gratuïta dedicada a
aquesta problemàtica.

La programació paral·lela del
festival inclou també una ex-
tensa retrospectiva de l’obra
deMaurice Pialat, cineasta
francès posterior a l’esclat de la
Nouvelle Vague que, en obres
inoblidables comNosaltres no
envellirem junts (1972) i Sota
el sol de Satanàs, va abordar el
cantómés tèrbol de la natura-
lesa humana amb una sensibi-
litat esfereïdora. La seva vídua,
Sylvie Pialat, és l’encarregada
de presentar la retrospectiva,
a més d’oferir-nos una selecció
de títols de la seva productora,
Les Films duWorso.

Activitats per a tothom
També cal destacar la secció
CinemaExpandit, que vin-
cula els aspectes performatius
del cinema amb altres discipli-
nes com lamúsica, la pintura,
la performance o la posada en

per prosperar en el món dels
negocis, semblen estar especi-
alment d’actualitat.

Talent sitgetà
Com els seus creadors s’en-
carreguen d’explicar-nos, “és
clar que un dia o altre Ru-
siñol i La Cubana ens haví-
em de trobar… Els estels han
decidit que ara era el moment
adequat”. I afegeixen: “Com
que som de Sitges, hemma-
mat Rusiñol des de petits,
l’hem olorat i quasi l’hem to-
cat”. Efectivament, a Gen-
te Bien podreu olorar i tocar
l’univers social caracteritzat
pel famós dramaturg i pintor
en una deliciosa sàtira que, en
mans de La Cubana, ens pro-
posa un viatge en el temps a
través de quatre èpoques que
s’assemblen molt més del que
creiem. Les corrupteles polí-

tiques, les misèries morals i
l’ambició dels arribistes de
1917, 1951, 1980 i 2017 desfi-
len davant els nostres ulls en
aquest luxós espectacle amb
molt sentit de l’humor i un

agosarat missatge que us fa-
rà rumiar una bona estona un
cop acabada la funció.

Gran posada en escena
La Cubana ens sorprèn
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LA 23A EDICIÓ DEL FESTIVAL ALTERNATIVA DEDICA UNA RETROSPECTIVA AL DIRECTOR FRANCÈS MAURICE PIALAT

LA CUBANA PROPOSA UNA AGOSARADA I ESPECTACULAR ADAPTACIÓ DE ‘GENTE BIEN’ AMBIENTADA EN QUATRE ÈPOQUES

Cinema almarge de les convencions

Rusiñol viatja en el temps

L’ALTERNATIVA

MONTALEGRE, 5. FINS AL 20
DE NOVEMBRE. ENTRADA: 5€.
ABONAMENT DE 5 TÍTOLS + 1
VISIONAMENT EN LÍNIA A FILMIN:
22€.• Alternativa.cccb.org

‘GENTE BIEN, EL MUSICAL’

TEATRE COLISEUM. GRAN VIA DE LES
CORTS CATALANES, 595. SENSE DATA DE
COMIAT. PREU: 28-39€. HORARI: DC.
I DJ., 21H; DV. I DS., 18 I 21.30H; DG.,
18.30H.• Lacubana.es

escena. Els més petits tam-
bé poden trobar propostes in-
teressants aElMeuPrimer
Festival, amb una acurada
programació familiar i activi-
tats com un taller infantil d’in-
troducció als efectes especials
del cinema fantàstic.
Amés, hi ha activitats pa-

ral·leles com taules rodones
sobre cinema expandit i nous
formats audiovisuals (com els
videoassajos, els gifs o les re-
vistes digitals), conferències a
càrrec de professors d’univer-
sitats i escoles de cinema, i jor-
nades per a professionals.

aquest cop amb una posa-
da en escena que inclou 162
personatges interpretats per
15 actors que realitzen més
de 275 canvis durant la fun-
ció, i més de 180 vestits con-
feccionats expressament per
a l’ocasió, 190 perruques i 30
kg de joies per guarnir els ac-
tors. Jordi Milà és l’encarre-
gat de l’adaptació i la direcció
escènica, que compta a més
amb una partitura escrita
per Joan Vives, interpretada
per una selecció de músics de
L’Auditori i enregistrada a la
sala 2, Oriol Martorell.

‘Mimosas’, d’Oliver Laxe, s’inspira en els viatges del director.

El musical posa 15 actors sobre l’escenari. FOTO: DAVID RUANO


