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Anar al cine sense moure’s del sofà
3La mostra ‘on line’ Atlántida Film Fest ofereix 37 pel·lícules inèdites

DESIRÉE DE FEZ
BARCELONA

U
na de les conseqüències 
positives del canvi –en 
curs i inciat fa relativa-
ment poc– en la manera 

de fer i veure cine és l’aparició d’ini-
ciatives per donar visibilitat a una 
sèrie de pel·lícules que, malgrat la 
seva qualitat i per raons conjuntu-
rals (la crisi general i del sector), ho 
tenen complicat per arribar a les sa-

les comercials. Entre elles hi ha els 
portals d’exhibició de pel·lícules a 
internet (com Filmin i Filmotech) i 
els festivals on line, un terreny on 
queda molt per fer i en què destaca 
l’Atlántida Film Fest, que inicia 
avui una tercera edició que durarà 
fins al 22 d’abril. 
 Iniciativa de Filmin, brinda a 
l’espectador l’oportunitat de dis-
frutar des del sofà de 37 llargs inè-
dits a Espanya per un preu més que 

raonable (20 euros tot el festival). 
Estructurat en dos blocs, un apar-
tat oficial format per pel·lícules his-
panoamericanes (amb la desorien-
tació dels joves de 20 i 30 anys com 
a nexe) i la secció paral·lela Atlas, 
oberta a films d’altres nacionalitats 
(molts avalats per premis), la pro-
gramació de l’Atlántida Film Fest 
no té res a envejar a la d’un festival 
tradicional ambiciós.
 Dirigida pel mexicà Carlos 
Reygadas, un dels cineastes més 
personals en actiu, l’estrany somi-
eig Post tenebras lux dóna el tret de 
sortida a una edició que es distin-
geix per la qualitat, la varietat i 
l’obertura a pel·lícules que proven 
coses noves, en què els autors temp-
tegen vies diferents (entre elles Ber-
berian Sound Studio i Wrong, de tipus 
fantàstic). 
 Una part de la programació ve 
firmada per directors consolidats, 
entre els quals hi ha Michel Gondry 
(The we and the I), Sarah Polley (Sto-
ries we tell) i Abbas Kiarostami (Like 
someone in love). L’altra revela el ta-
lent dels nous directors més inte-
ressants, com Alejandro Marzoa i 
Miguel Ángel Blanca (membres de 
Manos de Topo), que juguen amb 
els records en l’experimental Your 
lost memories, i Carlo Padial, que ofe-
reix a Mi loco Erasmus una lucidíssi-
ma reflexió sobre els processos cre-
atius. Tancarà el festival Los ilusos, 
prometedor drama low cost a càrrec 
de Jonás Trueba. H

TERCERA EDICIÓ D’UN FESTIVAL PER INTERNET

33 Miguel Noguera i Dídac Alcaraz, a ‘Mi loco Erasmus’.

DENÚNCIA PATRONAL

Teatre i dansa 
perden el 
31% de públic
Les arts escèniques van perdre arran 
de la pujada de l’IVA al 21% el 31,43% 
d’espectadors i el 33% de la recapta-
ció durant el tercer quadrimestre 
del 2012, segons la Federació Estatal 
d’Associacions d’Empreses de Tea-
tre i Dansa (Faeteda), que creu que el 
sector pateix «un gravíssim deterio-
rament». La patronal demana al Go-
vern que rectifiqui amb un IVA redu-
ït del 10%. A més, Faeteda té previst 
entregar a Cultura un pla de xoc de 
les arts escèniques.

PIANISTA RUS

Stanislav 
Khristenko obté 
el Maria Canals
El pianista rus, de 28 anys, va ser pro-
clamat vencedor de la 59a edició del 
concurs de música Maria Canals, du-
rant la disputada final celebrada di-
mecres a la nit al Palau de la Música. 
Khristenko es va emportar els 20.000 
euros del premi, mentre que el japo-
nès Tomoaki Yoshidi, de 29 anys, va 
aconseguir el premi del públic i un 
altre d’un jurat d’estudiants de mú-
sica. L’altra finalista va ser la corea-
na Heejae Kim, de 25 anys.


