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“El nostre principal mèrit
o virtut ha estat obrir camí
al públic, a la indústria i a
altres festivals. Si se’ns ha
de reconèixer un mèrit,
que sigui aquest.” Jaume
Ripoll reivindica el caràc-
ter pioner del festival en lí-
nia Atlàntida Film Fest i
recorda que fa deu anys,
quan va néixer, ni el públic
ni els propietaris dels
drets dels films estaven
acostumats al consum per
internet. Malgrat les difi-
cultats provocades per la
pandèmia, se celebrarà en
la doble edició que fa des
del 2016: un festival en lí-
nia amb 110 pel·lícules,
disponibles a través de la
plataforma de continguts
en línia Filmin (del 27 de
juliol al 27 d’agost) i una
versió presencial i gratuïta
a Palma amb 50 títols (del
27 de juliol al 2 d’agost).

Jaume RipoConll, di-
rector de l’Atlàntida Film
Fest i cofundador de Fil-
min, destaca d’aquesta
edició, en primer lloc, “po-
der fer l’edició presencial a
Mallorca”, malgrat les difi-
cultats provocades pel co-
ronavirus. I en segon lloc,
remarca el fet d’“haver ar-
ribat fins aquí sent un fes-

tival que va néixer en línia,
en un lloc com Espanya o
Catalunya on no era fàcil
obrir-se camí”. Hi arriben,
a més, “amb l’edició més
ambiciosa de la nostra his-
tòria, tenim moltes estre-
nes exclusives a l’Estat.”
Jaume Ripoll destaca el
nombre de títols: “Dupli-
quem els que tenien el D’A
o el Docs, i no és per menys-
tenir-los, sinó per valorar
que fem una programació
molt ambiciosa. Tot el que
havíem somiat és aquí.”

Europa, Europa
Europa tornarà a ser l’eix
vertebrador de la progra-
mació. “Amb aquesta cri-
si, que encara afecta molt
Amèrica i Àsia, la mirada
segueix estant a Europa.
S’ha vist la necessitat polí-
tica de poder sostenir
aquesta estructura i el ci-
nema en parla, com parla
també de la gent jove que
no sap ben bé quina Euro-

pa es trobarà d’aquí a deu
anys.” Jaume Ripoll tam-
bé destaca que “veurem
una Europa que parla de la
singularitat de cada un
dels estats que la formen;
una de les principals vir-
tuts d’aquest festival és
que estén ponts”. A Super-
nova, per exemple, “des-
cobrim la idiosincràsia
d’un país com Bulgària”.
Un altre tema important
d’enguany és el periodis-
me, que és tractat en pel·lí-
cules com Sympathy for
the devil o La mafia ya no

es lo que era. Altres títols
destacats pel director del
festival són Surge, amb el
qual Ben Whishaw ha gua-
nyat el premi d’interpreta-
ció de Sundance; La pin-
tora y el ladrón, “un docu-
mental extraordinari”
premiat també a Sundan-
ce; Last and first men, de-
but com a director del mú-
sic Jóhann Jóhannsson,
que va morir després de
rodar-lo, i la retrospectiva
del polifacètic cineasta rus
Aleksey Balabánov
(1959-2013).

L’abonament del festi-
val en línia costa 15 euros
–gairebé tota la programa-
ció és de franc per als abo-
nats de Filmin–. A Mallor-
ca, el festival és gratuït i es
fa en espais com CineCiu-
tat, Ses Voltes, el Museu
de Mallorca i el pati de la
Misericòrdia, amb les nor-
mes de seguretat perti-
nents (mascareta, afora-
ment del 50%...). També
s’han programat diversos
concerts –com el de María
José Llergo–, sessions in-
fantils, conferències... ■

Atlàntida,
10 anys i
110 films

El festival de cinema virtual, que també
té versió presencial a Palma, celebra
una edició ambiciosa per l’aniversari

Bernat Salvà
BARCELONA

L’actor Ben Wishaw va rebre un premi a Sundance per ‘Surge’, i el músic i cineasta Jóhann Jóhannsson

un Globus d’Or per ‘Last and first men’. Tots dos es veuran a l’Atlàntida ■ ROOKS NEST / ZIK ZAK

“El nostre
principal mèrit
ha estat obrir
camí al públic, a
la indústria i a
altres festivals”

El Festival Grec homenat-
ja el músic Xavier Cugat
(Girona, 1900 – Barcelo-
na, 1990), considerat un
dels catalans més univer-
sals, amb l’espectacle de
teatre musical I sing a

song about bananas (una
nit tropical amb Xavier
Cugat), dimarts, 28 de ju-
liol, al Teatre Grec. El festi-
val l’ha produït amb el Ta-
ller de Músics, qui aporta
l’Original Jazz Orquestra
dirigida per David Pastor
per posar els ritmes en es-
cena. Amb la direcció d’Es-
ter Nadal i la dramatúrgia
d’Helena Tornero, l’obra
indaga en la trajectòria po-
lifacètica del músic per
bastir un espectacle més

enllà de la imatge de “su-
perficialitat” i “lleugeresa”
pròpia de Hollywood que
ha arribat als nostres dies
sobre la figura de Cugat. A
més de la vessant de difu-
sor de la música llatina i
afrocubana als Estats
Units, l’obra es fixa en les
dones que van acompa-
nyar la seva trajectòria,
veus femenines que prota-
gonitza l’actriu Anna Moli-
ner. Per la seva part, Xa-
vier Ruano interpreta Cu-

gat. L’obra s’endinsa més
enllà del glamur, de les
amistats amb Dalí i Sina-
tra, i del personatge “dar-
rere de les dones que hi
van passant, i que les uti-
litza, com elles a ell”. Anna
Moliner es posa a la pell de
dones com Rita Monta-
ner, Carmen Miranda o Ri-
ta Hayworth, “dones que
eren per si mateixes me-
reixedores d’explicar-ne
una història”, assegura
Tornero. ■

J.C.L.
BARCELONA

L’Original Jazz
Orquestra oferirà les
melodies que va
exportar arreu

El Grec reivindica el Xavier Cugat artista

Xavier Cugat, l’home orquestra ■ ARXIUN
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