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PUBLICITAT

CANTADES D’HAVANERES

del 12 al 18 de setembre
12-09-08 21:30 CALELLA - Maresme - Barcelona Plaça de Catalunya MORRALLA

12-09-08 22:00 L’ESCALA - Alt Empordà - Girona Platja de Riells MONTJUÏC

12-09-08 22:30 CASTELLAR DEL VALLÈS - Vallès Occidental - Barcelona Plaça Callissó PESCADORS DE L’ESCALA

13-09-08 17:00 BANYOLES - Pla de l’Estany - Girona XXV Trobada Hav. Parc Draga DIVERSOS GRUPS

13-09-08 19:00 ALELLA - Maresme - Barcelona Plaça Ajuntament MAR ENDINS

13-09-08 21:00 TORREDEMBARRA - Tarragonès - Tarragona Plaça del Peix PORT VELL

13-09-08 22:00 FIGUERES - Alt Empordà - Girona Centre Cívic M.R. Immbert TERRA ENDINS

13-09-08 22:00 LES CABANYES - Alt Penedès - Barcelona Plaça XATÓ

14-09-08 16:00 LLANÇÀ - Alt Empordà - Girona Pineda del Port MAR I VENT

14-09-08 20:00 SABADELL - Vallès Occidental - Barcelona Carrer Urals TELA MARINERA

14-09-08 21:00 BARCELONA - Barcelonès - Barcelona Carrer l’Amistat (Poble Nou) ULTRAMAR

15-09-08 19:00 MALGRAT DE MAR - Maresme - Barcelona Can Campassol BERGANTÍ

16-09-08 22:00 BARCELONA - Barcelonès - Barcelona Espronceda /Gran Via / Perú HAVANA XICA

17-09-08 20:00 BARCELONA - Barcelonès - Barcelona Avinguda Estatut (Horta) LA TAVERNA

18-09-08 22:00 BARCELONA - Barcelonès - Barcelona Poble Nou PEIX FREGIT
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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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Amb diversos premis en
festivals de renom com ara
els de Canes o Locarno,
l’obra de Tony Gatlif gau-
deix d’un ampli reconeixe-
ment internacional. La se-
va relació amb el cinema va
començar després d’una
etapa difícil en què vivia
com a vagabund pels car-
rers de París. Va ser apadri-
nat per l’actor Michel Si-
mon, el qual el va animar i
ajudar a fer el salt al món
del teatre. Més endavant
començaria a escriure, i
l’any 1975 va dirigir La tête
en ruine. El seu primer film
sobre la cultura gitana va
ser Corre, gitano, rodat a
l’Estat espanyol ja a co-
mençaments dels anys 80.
Després arribaria Mondo,
el film que el va donar a co-
nèixer a la crítica, i molts
d’altres, entre els quals des-
taquen els premiats Exils i
Latcho Drom. Les seves
pel·lícules de ficció s’acos-
ten sovint al documental, ja
que acostuma a optar per
uns actors no professionals
que reflecteixen sempre
l’heterogeneïtat del poble
gitano.

Un altre dels cicles més
suggeridors de les seccions
paral·leles serà el dedicat
als germans Taviani, con-
temporanis de cineastes
com ara Fellini, Pasolini i
Ferreri, en l’època daurada
del cinema italià dels anys
seixanta. Des que van de-
butar en la direcció, Paolo i
Vittorio van fer un cinema

amb un notable compromís
polític. La creixent impor-
tància del documental es
farà evident amb la presèn-
cia d’Andres Veiel, un dels
grans creadors alemanys de
l’actualitat que, tot i tenir
una obra curta, ha esdevin-
gut un referent. «És un ci-
neasta molt sòlid que vol
trencar els límits del docu-
mental i la ficció però tam-
bé del públic i el privat, del
teatre i el cinema, etcètera.
Per això li hem demanat
que faci una masterclass en
la qual qüestionarà la lli-
bertat d’acció en el camp
del documental i en valora-

rà els seus límits ètics», ex-
plica Margarita Magure-
gui, cap visible de l’equip
directiu del festival.

Pel que fa a la competi-
ció oficial, un total de 80 tí-
tols, procedents de 34 paï-
sos d’arreu del món, con-
correran a concurs entre el
14 i el 22 de novembre.
Maguregui remarca l’alt
nivell de les pel·lícules pre-
sentades –la tria s’ha fet
d’entre 2.200 de presenta-
des–, amb temàtiques molt
diverses, tot i que hi predo-
minen els temes com ara la
immigració. Igual que en
altres edicions, la progra-

mació començarà al Centre
de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) i
l’espectador que vulgui co-
nèixer films aliens tindrà
ocasió de seguir els circuits
comercials fins a les seus
corresponents: els cinemes
Maldà, la FNAC-Triangle,
l’Institut Francès, la Casa
Amèrica i, per primer cop,
l’Auditori del MACBA. El
premi més dotat serà per al
millor llargmetratge (6.000
euros); després el de millor
documental (4.000 euros) i
els de millor curtmetratge i
millor animació (2.000 eu-
ros cadascun).

L’Alternativa mostrarà l’obra del
peculiar Tony Gatlif, referent

de la cultura gitana en el cinema
El festival de cinema independent tindrà 80 films en les seccions oficials

Fotograma d’un dels films del documentalista alemany Andres Veiel, que es podrà veure a
l’Alternativa el pròxim novembre. / EL PUNT

● Tony Gatlif, una de les veus més
representatives de la cultura romaní
en l’àmbit del cinema, serà un dels
grans protagonistes de la pròxima

XAVI AGUILAR / Barcelona edició de l’Alternativa, el festival de
cinema independent de Barcelona.
Del 14 al 22 de novembre es podrà
revisar l’obra d’aquest polifacètic
director, guionista, músic i actor de

passat tèrbol i origen algerià que s’ha
distingit per fer un retrat de la cultura
i la cosmovisió del poble gitano en
una obra que ha estat reconeguda
pels millors festivals.

● De la gran pantalla a les
fustes de l’escenari. El dra-
maturg Jordi Galceran ha
adaptat per al teatre la pel-
lícula Conversaciones con
mamá, de Santiago Caros
Oves. Converses amb la
mama concentra tant la co-
micitat com l’emoció entre
els dos protagonistes: una
àvia de 80 anys amb il·lusió
per viure (Mercè Comes) i
un fill de 50, en plena crisi

vital, desenganyat de tot
(Miquel Gelabert). El di-
rector Josep Maria Mestres
adverteix que la comèdia
dramàtica pot provocar el
plor al públic: «Potser va
sent hora que reivindiquem
la tendresa, una sensació
titllada de cursi en aquesta
societat frívola en què vi-
vim.»

Converses amb la mama
s’estrena dimarts a la Sala 1
del club Capítol de Barce-

lona, tot i que ja se n’estan
fent prèvies des del 5 de se-
tembre. La producció no té
ara per ara data de sortida.
Mestres, que confessa sen-
se pudor que també li ha
caigut alguna llàgrima du-
rant el procés dels assaigs,
celebra la tesi de l’obra,
que trenca el tòpic, i sen-
tencia que «es pot ser més
progressista amb 80 anys
que el teu fill que en té 50.»
Galceran, autor de grans

èxits tals com El mètode
Grönholm i Paraules enca-
denades, i que prepara una
estrena al Borràs amb Can-
cun, ha tocat els ressorts
que permeten la identifica-
ció dels personatges amb
persones de l’entorn fami-
liar dels espectadors. De
fet, comenta el director, «el
cent per cent de la gent sap
què és tenir mare i un per-
centatge molt elevat sap
què vol dir tenir un fill».

Galceran transforma el film «Converses
amb la mama» en una tendra escena

J.B. / Barcelona


