
CRITICA CINEMA

L
a història. Lyon, avui. Alice, 
professora de filosofia i inte-
l·lectual orgànica, entra a for-

mar de l’equip assessor de Paul 
Théraneau, alcalde socialista de 
la ciutat que pateix una preo-
cupant manca d’idees, és a dir, 
d’ideologia esquerrana.
Les formes. El darrer president 
socialista de la Va. República 
Francesa va ser François Hollan-
de, un “president normal”, com 
ell  es def inia. 
Ara Nicolas Pari-
ser (París, 35 an-
ys) maquina una 
comèdia prete-
sament política 
sobre un alcalde 
socialista a Lyon, 
la tercera ciu-
tat més pobla-
da del país veí. 
‘Los consejos de 
Alice’ (Alice et 
le maire, Alicia 
i l’alcalde) s’en-
treté esventrant 
l’ínfima psicolo-
gia d’un alcalde 
també “normal” 
com Hollande. A l’alcalde li passa 
allò que al personatge del conte, 
“Cuando despertó, el dinosau-
rio todavía estaba allí”. Només 
que el dinosaure és ell mateix. 
És un dels problemes seculars 
dels polítics professionals que es 
perpetuen en el càrrec: dèficit 
d’idees i superàvit de supèrbia. 
Per fer-lo aterrar, el cineasta Ni-
colas Pariser s’inventa l’Alice, me-
na de Pepito Grillo femení. Per 
tant, ‘Los consejos de Alice’ re-
sulta tot un empatx de retòrica 

pseudo-política. També exhibeix 
l’anomenada “cuina del poder”, 
o quan l’exèrcit d’assessors va de 
cul per atendre els desitjos del Lí-
der, i tanca files davant l’arriba-
da d’un nou expert en comunica-
ció. Per si aquest arsenal temàtic 
no fos prou explosiu, Pariser pre-
tén fer humana la setciències Ali-
ce, que es debat entre la simpatia 
pel solitari alcalde i la seva buida 
vida, mancada d’afectes. ¿Dues 

animetes besso-
nes? Total, que 
la comèdia polí-
tico-sentimental 
queda més des-
equilibrada que 
una taula coixa. 
En el tercer ac-
te, deriva al me-
lodrama domès-
tic, llibresc, far-
cit de cultura i 
d’àpats, tant del 
gust “tres jolie” 
francès, i afran-
cesat. Encarnant 
l’alcalde ensopit, 
un Fabrice Luchi-
ni vegetatiu, com 

mig perduda Alice en Terra de 
Retòriques, la dubitativa Anais 
Demoustier.
El fons. Compte amb els efectes 
col·laterals de la Política.
La imatge. El dinar de l’alcalde 
amb els assessors comunicant 
deixa la política.
La frase. ‘Sembla que la políti-
ca em faci tornar imbècil’, sosté 
l’Alice. És el que té servir de criat 
de les politiqueries idiotes.
La recomanació. Interessats en 
la política feta comèdia.
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La intel·lectual i l’alcalde

Los consejos 
de Alice

Director: 
Nicolas Pariser. 

Intèrprets: Anais 
Demoustier, 

Fabrice Luchini, 
Nora Hamzawi, 

Thomas Chabrol. 
França-Bèlgica, 

2019. 103’. 
Funatic Lleida.

Un anunci publicitari Col·legi 

Oicial d’Òpics Optometristes 
de Catalunya (COOOC) per a 

combatre la miopia s’està pro-

jectant en 200 cinemes de Cata-

lunya des del 30 de gener ins al 
15 de febrer de 2020.

El president del COOOC, Al-

fons Bielsa, explicava que aques-

ta campanya publicitària, itula-

da Objeciu Miopia, ofereix els 

consells necessaris per a frenar 

aquesta malalia i ha comptat 
amb la col·laboració de la Fa-

cultat d’Òpica i Optometria de 
la Universitat Politècnica de Ca-

talunya, a Terrassa (FOOT-UPC). 

En aquest senit, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) ha 

declarat la miopia com la pandè-

mia del segle XXI, ja que més del 

50% de la població serà miop al 

voltant de l’any 2050. Bielsa va 

dir que el COOOC té la intenció 

“d’informar dels perjudicis de la 

uilització abusiva de les panta-

lles” i fomentar el seu “ús racio-

nal i l’acivitat a l’aire lliure”.

Els cinemes de Catalunya 
projecten una campanya 
per combatre la miopia

La Saleta acollirà aquesta setma-

na una doble proposta teatral. 

Dijous (21.00 hores), la compan-

yia valenciana La Galopante pre-

sentarà l’espectacle Cachi Baci, 
mentre que el diumenge (18.00 

hores), la companyia A Galet i 

Mai Tant Teatre de Tremp ofereix 

el seu premiat espectacle El loco 
de la camisa.

La Galopante 
i A Galet i Mai 
Tant Teatre, a 
l’espai La Saleta

‘Escena i música’, eix 
de la XXIII Setmana 
Musical de l’escola 
lleidatana L’Intèrpret
Antoni Tolmos i Jorge Afranchino 
seran alguns dels protagonistes
L’escola de música 
lleidatana celebra des d’ahir 
i ins divendres la 23a edició 
de la Setmana Musical, que 
comptarà amb diverses 
acivitats com projeccions, 
concerts, xerrades o tallers.

Lleida
REDACCIÓ

Com cada any, durant la Setma-

na Musical es treballa de mane-

ra intensiva i transversal un tema 

relacionat amb la música, que 

en aquesta edició serà Escena i 

Música. A parir de diferents ac-

ivitats que subsitueixen aquesta 
setmana a les classes, es relexio-

narà al voltant de l’escenari, el 

lloc on majoritàriament es com-

parteix la música –tant si es un 

teatre, una sala de concerts o a 

casa davant dels amics–. Els ta-

llers, que seran més d’una cin-

quantena, faran que els alumnes 

s’apropin, es familiaritzin i apren-

guin sobre el moment de pujar 

a un escenari, que cal gesionar 
tant ísica com emocionalment.

A més dels tallers per als alum-

nes, el programa inclou una sèrie 

d’acivitats obertes al públic, que 
van iniciar-se ahir amb la projec-

ció i el comentari del documental 

Glenn Gould, que gira al voltant 

de la igura del pianista cana-

denc. Avui dimarts, a parir de les 
20.00 hores, el pianista i compo-

sitor lleidatà Antoni Tolmos orfe-

rirà la xerrada I a part d’estudiar, 
què més puc fer? Gesió de la por 
escènica; el dimecres dia 5 (20.00 

hores) serà el torn del taller L’ex-
pressió escènica per a músics, a 

càrrec del director escènic Jorge 

Afranchino.

El dijous dia 6 (20.00 hores) 

es farà la jam session Música Ex-

press, mentre que el divendres 

dia 7 hi haurà una doble propos-

ta. A les 19.00 hores l’alumnat de 

música de cambra de grau profes-

sional ofereirà un concert i a les 

20.00 hores es projectarà el do-

cumental El concierto, que comp-

tarà amb un comentari posterior.

FOTO: L’Intèrpret / Els alumnes gaudiran de més de 50 tallers

FOTO: A.Sambeat / La Galopante presentarà ‘Cachi Baci’
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