Taula de contingut
" L'òpera i el lied són reptes oposats però meravellosos, no me'n cansaré mai"

3

La Vanguardia - Catalán - 10/10/2018

Álvaro Urbano-Ispizua

4

La Vanguardia - Catalán - 10/10/2018

El Cicle de Concerts de Tardor de Cervera celebra el concert d'alumnes graduats

5

La Mañana Diari de Ponent - 10/10/2018

Marcialitat democràtica

6

El Punt Avui - 10/10/2018

El Palau homenajeará a Caballé con una muestra y conciertos

7

El País Cataluña - 10/10/2018

El Palau de la Música dedicará dos conciertos y una muestra a Montserrat Caballé

8

La Voz de Galicia - 10/10/2018

El Palau prepara un homenaje a Caballé

9

20 Minutos Madrid - 10/10/2018

El Palau de la Música dedicará dos conciertos y una exposición a Caballé

10

El Adelantado de Segovia - 10/10/2018

Films de moda desballesteu els maniquins

11

Ara - 10/10/2018

P.2

38 LA VANGUARDIA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 104696

TARIFA: 19698 €

E.G.M.: 612000

ÁREA: 760 CM² - 67%

C U L T U R A SECCIÓN: CULTURA

DIMECRES, 10 OCTUBRE 2018

10 Octubre, 2018
ENTREVISTA

VENDA D’ENTRADES A
entradesdevanguardia.com
20% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

zar tot el meu ésser de manera holística, cosa que et demana l’òpera:
els colors del cos, la concordança de
text i música... I toca temes importants, la injustícia social, la política.
Les cançons son el contrari: detalls
mínims del que és viure, estimar,
perdre, gaudir, tenir fills, no tenirne... tot a una escala individual. Han
compost aquesta joieta i tu has de
portar-la a la llum. Sí, son reptes
oposats però no me’n cansaré mai.
De petit cantava en cors de primerordrecomelStJonesCollege
Cambridge.Compotalgúques’ha
criat sent part del conjunt pensar
en si mateix de jove com a solista?
Bona pregunta. Però no oblidi que
de petit vaig tenir a casa meva un
quartet de corda assajant, tocant i
gravant
Mozart,
Beethoven,
Haydn... El meu pare era violinista
de la Filharmònica i tocava a l’Aeolian Quartet. Però responent a la
pregunta, quan vaig tornar a Cambridge, ja a la universitat per estudiar zoologia, vaig aprendre música
de manera molt diferent, lluny del
cor. Com a solista has d’aprendre a
parlar alt i clar. És una manera de
pensar molt diferent i no tothom
s’hiadaptajaqueeltemperamentés
molt diferent. Cal desenvolupar habilitats per convertir-te en solista.
I també ser ambiciós?
Jo era apassionat, no era ambiciós.
És la passió el que et mou, potser
també l’obsessió. Des del meu punt
de vista, la passió implica alegria, el
gustperferallò,cosaquenoimplica
la definició d’ambició.
La part actoral en òpera pot ser
enemiga de la veu?
Al contrari, la noció “Prima la musicaepoileparole”(eltemadel’òpera
Capriccio de R. Strauss) no significa
primer cantar i després actuar, sinó
actuar amb la música.Quanera jove
tenia un professor italià que sempre
hodeia.Cadacosaaescenaésuncolor: la veu, la posició, l’escenografia,
el volum, el vestuari... Actuar balbotejant pot convertir-se en un enemic, però involucrar-te massa en el
paper frena la veu. S’ha d’aprendre
a trobar el punt.
Cal trobar els colors correctes
en cada personatge d’òpera, diu
vostè. Funciona igual en el lied?
El color és un dels aspectes més interessants de tot el cant. Particularmentenlescançons,perquèlapaleta és més àmplia, no has de lluitar
contra l’acústica, estàs en la intimitat, hi ha més varietat de colors. I
són colors íntims. M’interessa molt
com causar un efecte en el públic
pel so mateix. Passa el mateix quan
parlem; sembla una obvietat però
en la vida real escollim un color per
transmetre una informació.

Viaje con nosotros– que la Moreneta no tenia una intervenció tan estel·lar –sideral o extraterrestre– en
unaficció.Unabrillantgamberrada
que oxigena els prejudicis mentre
l’atzar del carrer, l’autoritat i els noticiaris construeixen un inquietant
pont entre el 1902 i el 2018.
L’hilarant clàssic transvestit en
apoteòsica revista d’un Paral·lel celebrat des de la modernitat. Per al
material parlat, el text de Rusiñol.
Per als generosos números musicals, el ric repertori català de cuplets, tangos, temes kumbaià i sarsuelers,mésalgundecreaciópròpia
amb bitllet d’anada i tornada a Broadway. Un musical “nostrat” que es
presenta amb un pròleg d’aforismes
(selecciógensinnocentdemàximes
i pensaments) i l’estètica d’un capri-

Un altre que fustiga els pecats dels
seusconciutadans ambeldelicat fuet de la música.
Però abans que el públic comenci a arrufar recelós les celles davant
una pedanteria centreeuropea –tot
i que després coli esplèndides picades d’ullet davant el micro-, Prat i
Coll s’apressa a obrir l’aixeta de la
farsa desbordada –petarda, daliniana, cubanera– amb un repartiment en estat de gràcia que ho dona
tot i més a l’escenari. Més ells mateixos que mai. Interpretacions
amb lupes d’augment. Poques vegades Rosa Boladeras, Oriol Genís,
Àngels Gonyalons o Anna Moliner
–quin regal de numeràs final!– es
mostren tan triomfals sense marcar-se límits. El resultat és espectacular i catàrtic. El riure intel·ligent

Simon Keenlyside,

FUNDACIÓ VICTORIA DE LOS ÁNGELES

El baríton anglès Simon Keenlyside actua avui al Life Victoria, dins del cicle Grans Veus del Palau, recital que es dedicarà a Montserrat Caballé
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’

última vegada que
va actuar al Liceu
va ser en recital, fa
un parell d’anys. Simon Keenlyside
tornava a demostrar per què és un
dels barítons més adorats, un cantant ple de matisos, bon gust i actoralment deutor de la tradició anglesa. Però als seus 59 anys, aquest londinenc tenia pendent debutar al
Palau de la Música. El festival Life
Victoria s’ha aliat amb la sala barceloninaperprogramar-loambelpianista Malcolm Martineau dins del
cicle Grans Veus (avui, 20 h), en el
que sens dubte és el gran recital de
lied de la rentrée. Keenlyside va
conversar al telèfon amb La Vanguardia.
Aquest any el Govern de sa majestat l’ha nomenat sir.
Com menys en parlem millor. És un
regal del Govern, una cosa preciosa
quefiquesalabutxacaiten’oblides.
Perquèimagini’s:quèhifaigjoasse-

gut amb gent com la parella que va
desencriptar codis a la Segona
Guerra Mundial i va salvar milers
de vides. Em sentiria molt estúpid.
Si dic Brexit què respon?
Uf, quina vergonya. Soc fonamentalment europeu, no puc suportar
les idioteses de les banderes. I m’he
fet irlandès, és a dir, tinc doble nacionalitat. Estic molt orgullós de continuar sent europeu.
El criden dels principals festivals i sales de lied del món. Com és
d’important el factor Barcelona
per decidir-se?
El factor és que m’encanta la ciutat i
vinc sempre a cantar. Espanya és
part de la meva vida –ja sé que és
Catalunya–, em vaig casar amb una
espanyola i tinc família allí. Tot i
que abans de casar-me ja hi venia.
Aquesta rentrée ha fet La Traviata a Viena i Rigoletto en concert. Però també te la necessitat
de fer lied: avui cantarà Brahms,
Schubert, Ravel i Poulenc.
Sí, geogràficament és un programa
interessant. Tot i que és cert que el
cicle Le travail du travail du peintre

respon més als poemes d’Élouard
que als pintors o les seves obres,
parla d’artistes –Picasso, Chagall,
Braque, Gris, Miró– que floreixen
no gaire lluny d’on era ell.
Vostè és un anglès amb facilitat
per als idiomes. Hi ha una comprensió més epidèrmica del text
cantant en una altra llengua?
Has de conèixer la llengua per gaudir de la música d’un país. Parlem
d’unartinternacionalijosemprehe
cantat per a públic de diferents països, però no puc quedar-me només
amb les cançons angleses. De fet, la
meva carrera va començar amb
Schubert, Poulenc, Ravel. Jo era al
centre d’Europa i aquesta era la millor música local.
Per què són tan importants les
cançons en la seva carrera, sent
com és vostè un animal escènic?
Perquè és una gran música. Hi ha
tres aspectes en la carrera d’un cantant: l’òpera, els concerts i la cançó.
Jo he escollit cançons i òpera, coses
molt diferents. L’òpera és un repte
vocal, és molt dur fer un Rigoletto o
un Macbeth, però m’encanta utilit-

ELS SEUS DOS GÈNERES

“L’òpera i el lied són
reptes oposats però
meravellosos, no
me’n cansaré mai”
ACTUAR I C ANTAR

“Prima la musica e poi
le parole” no és cantar
i després actuar, sinó
actuar amb la música”
BREXIT I DOBLE NACIONALITAT

“Nosuportolaidiotesa
delesbanderes.
M’hefetirlandès,vull
continuarsenteuropeu”

CRÍTICA DE TEATRE

Catarsi catalana
Els Jocs Florals de Canprosa
Autor: Santiago Rusiñol
Guió i adaptació: Jordi Prat i Coll
Direcció musical: Dani Espasa
Intèrprets: Clara Altarriba, David

Anguera, Albert Ausellé, Rosa
Boladeras, Jordi Coll, Ana Domínguez, Francesc Ferrer, Oriol Genís, Àngels Gonyalons, Oriol
Guinart, Jordi Llordella, Anna
Moliner, Albert Mora, Albert
Pérez, Mireia Piferrer, Kathy Sey i
Yolanda Sey
Lloc i data: Teatre Nacional de

JUAN CARLOS OLIVARES

“Comèdia en un acte” va deixar escrit Santiago Rusiñol. La reedició
d’Els Jocs Florals de Canprosa ocupa poc més de 50 pàgines. Lletra i
marges generosos en una quartilla.
A la Sala Gran del Teatre Nacional
de Catalunya aquesta sàtira tan
breu com esmolada sobre els concursos de poesia, amb tota la pompa
i circumstància de la cultura encotillada, es presenta com un grandiós
espectacle de tres hores. Entreacte
inclòs. Un tres i no res. Què ha passat? El responsable de l’irreverent

un dels joves directors ja no tan joves que hibrida més bé la tradició
amb la iconografia contemporània.
Un iconoclasta amb memòria. Un
lliurepensador amb arrels. Un llibertí amb ètica. Burlador sense
acritudimoltafinor,enlalíniaheterodoxa de Xavier Albertí quan concep delicatessen cabareteres (Crónica sentimental de España) o gatades (Assajant Pitarra).
Més que actualitzar l’obra de Rusiñol, reivindica, subratlla i multiplica la seva mirada escèptica sobre
les intocables essències. No salva
de la crema ni el periodista Ramon,
alter ego de Rusiñol. Orquestra una
espectacular desfilada de símbols
eterns de la catalanitat presentats
amb hilarant hipèrbole. Feia dècades –potser des de la seva anatema-
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Álvaro Urbano-Ispizua
HEMATÒLEG DE L’HOSPITAL CLÍNIC

d’espera

d’Hematologia i
 L’Institut
Oncologia de l’hospital Clí-

mor en los tiempos del cólera, “felicitat tan fàcil no
gaire”. Catalunya en Comú-Podem passa a tenir
namental per obtenir majories amb els seus vuit
ris. Les discrepàncies entre JxCat i ERC no són
s’accentuen a mesura que passen els dies. A
o obliden que Roger Torrent no va voler saltar0 de gener per investir Puigdemont i ara des de
urien posat una trampa al president de la Camedinar la seva carrera política.
a catalana no pot ser una franquícia de l’Strateforces que governen han de reconstruir la seva
uscar-ne d’altres que permetin aprovar els presen cas que ni una cosa ni l’altra no sigui possible,
ts a plantejar-se anar
ions sense esperar al
uprem. Un país no
rmanentment a la
a.

nic, que dirigeix Urbano-Ispizua,
ha inaugurat una nova unitat d’assajos clínics per tractaments de càncer
gràciesaunadonació
d’un milió d’euros de
la Fundació Josep
Carreras. PÀGINA 29

Ron Perlman
ACTOR I PRODUCTOR

(68) que va encar L’actor
nar Hellboy ha rebut el pre-

mi Màquina del Temps del festival internacional de cinema de
Sitges, i ha presentat, en estrena mundial, Asher, la pel·lícula en què encarna
un minimalista assassí a sou. PÀGINA 36

Simon Keenlyside
BARÍTON

CULTURA

Literatura combatent

gació
opolitana

mació definitiva
de Badalona avanme: Marina Badancessionària del
definit el disseny
e del ferrocarril
trà la connexió de
acions des de la
ntral de les insportuàries fins al
gable.

etnam
c

nna

en la
ga

zaese.

La Fira del Llibre de Frankfurt,
la més important del món en la
indústria editorial, obre les
portes fent èmfasi en la diversitat i els drets humans, en la
pugna amb els populismes que
avancen a tot Europa i al món i
reivindicant-se com a plataforma de diàleg i llibertat d’expressió. PÀGINA 34
ESPORTS

Camps de Castella
Pablo Machín, l’entrenador del
Sevilla, inesperat líder provisional de Primera Divisió, recorda
la seva infantesa en un petit
poble de Sòria: “Ens passàvem
el dia al carrer, fent alguna malifeta. Els nens d’avui no poden
fer-ho, amb tantes activitats
extraescolars, l’iPad i la
PlayStation”. PÀGINA 48

Simon Keenlyside
 L’anglès
(59), un dels barítons més

aclamats tant de l’escena operística com de la cançó, debuta avui al
Palau de la Música
dins del Festival Life
Victoria, per oferir el
que serà el gran concert de lied de la rentrée. PÀGINA 38

Gustavo González López
DIR. INTEL·LIGÈNCIA VENEÇOLANA

regidor opositor de
 Un
l’Ajuntament de Caracas,

Fernando Albán, va caure dilluns
del desè pis del Sebin, el servei
d’intel·ligència veneçolà, on estava
arrestat des de divendres. L’oposició
culpa Maduro de
l’homicidi. PÀGINA 8

ECONOMIA

Crisi a la vista
L’FMI adverteix del risc d’un
fort ajust desestabilitzador per a
l’economia mundial que pot
tenir l’actual sobrevalorització
especulativa dels mercats financers. PÀGINA 54

PENSEM QUE...

Obres que fan ciutat

Pare Apeles
SACERDOT

Apeles, conegut per
 Ellespare
seves polèmiques inter-

vencions en programes televisius,
es va presentar com a amic al funeral de Montserrat
Caballé i va concelebrar la missa malgrat que ho té prohibit a la diòcesi de
Barcelona. VIURE

EI web de
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Si desea la reseña de su cumpleaños, m a t r i m o n i o o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
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VIDA SOCIAL

El Cicle de Concerts de Tardor de Cervera celebra el concert d'alumnes graduats
El passat diumenge, dins del XXXIè cicle de Tardor de Cervera, va celebrar-se el concert d'alumnes graduats del conservatori, mentre que el proper dissabte (19.00 hores),
el Paranimf de la Universitat acollirà l'actuació del Cor de Noies de l'Orfeó Català i el grup Màdchenchor Hannover.
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L’APUNT

Marcialitat
democràtica
Jaume Vidal

Els francesos tenen la capacitat d’expressar en determinats moments una marcialitat progressista. La
mort d’Aznavour va fer quadrar a tothom perquè els
símbols que estan ancorats en el cor dels ciutadans
demanen unitat d’acció a l’hora de retre’ls homenatge.
A Catalunya, la marcialitat no té matisos positius. Normalment no ens quadrem, sinó que sempre ens han

fet quadrar. Però de tant en tant certa unitat en el gest
és positiva. La mort de Montserrat Caballé ha provocat certa unitat d’acció sense discrepàncies. Tothom
ha reconegut el seu talent i l’orgull de provenir de casa
nostra, malgrat les discrepàncies de sempre. Ahir, el
Palau de la Música anunciava que s’afegia a l’homenatge. En aquests casos, l’excés no és indigest.

10 Octubre, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 13007

TARIFA: 3663 €

E.G.M.: 89000

ÁREA: 373 CM² - 33%

SECCIÓN: CATALUÑA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 64538

TARIFA: 1363 €

E.G.M.: 531000

ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

10 Octubre, 2018

El Palau de la
Música dedicará
dos conciertos y
una muestra a
Montserrat Caballé
BARCELONA / EUROPA PRESS

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música —que expresó su pésame por la muerte de
Montserrat Caballé— le dedicará dos conciertos, además
de organizar una muestra que
reunirá documentos y fotografías de la relación de la soprano con la institución. Según informa el Palau, en los recitales
del barítono Simon Keenlyside
(de hoy) en el ciclo Grans Veus
y Lied del Festival Victoria de
los Ángeles y en el de Cecilia
Bartoli del 26 de octubre habrá un recuerdo para la mítica cantante. La exposición se
podrá ver en el Foyer del Petit
Palau —entre el 19 de noviembre y ﬁnales de enero— y en
la inauguración se proyectará
el ﬁlme documental Caballé,
más allá de la música, que repasa su vida artística. La Fundació Victoria de los Ángeles,
que organiza junto al Palau el
concierto de Keenlyside, subraya que con esta actuación
se quiere reconocer su gran
contribución a la lírica.
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El Palau prepara un
homenaje a Caballé
El Palau de la Música Catalana
dedicará el próximo concierto
lírico de los ciclos Palau Grandes Voces y Palau 100 aMontserrat Caballé, y organizará una
muestra con fotografías.
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4 MÚSICA

El Palau de la
Música dedicará
dos conciertos
y una exposición
a Caballé
E.P. / BARCELONA

La Fundación Orfeó CatalàPalau de la Música expresó
ayer su pésame por la muerte
de la soprano Montserrat Caballé y le dedicará dos conciertos de sus ciclos, además
de organizar una muestra
que reunirá documentos y fotografías de la relación de la
soprano con la institución.
Según informó el Palau de
la Música, en los conciertos
del barítono Simon Keenlyside ayer en el ciclo Palau Grans
Veus y Lied Festival Victoria
de los Ángeles y en el de Cecilia Bartoli del 26 de octubre
en el ciclo Palau 100 habrá un
recuerdo a la soprano fallecida el sábado. Con esta actuación se quiere homenajear su
gran contribución a la lírica.
La exposición se podrá ver
en el Foyer del Petit Palau del
19 de noviembre a finales de
enero de 2019, y el día de la
inauguración se proyectará el
documental ‘Caballé, más
allá de la música’, que repasa
su vida como cantante.
4
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LAURA SANGRÀ
BARCELONA

o és un videoclip, ni un
curtmetratge ni una
editorial de moda, però
té una mica de cada cosa. El film de moda,
més conegut pel concepte anglosaxó de fashion film, és un gènere prou
nou perquè encara tot estigui per fer
i tot sigui possible, i això és el que el
fa efervescent i fascinant: “És un gènere que dona molta llibertat i pots
experimentar-hi molt. Per això n’hi
ha de tota mena, i ens beneficiarà en
el futur. Crec que per als directors
i directores els fashion films avui
són com els videoclips dels anys 90”,
opina Gsus López, director de peces
premiades en múltiples festivals del
gènere, des de Los Angeles fins a
Ciutat del Cap.
L’interès que desperta el format
es pot mesurar pel nombre de festivals que s’hi dediquen en exclusiva. N’hi ha un a cada ciutat important del món i, des de l’any passat,
també a Barcelona: “Berlín, Nova
York, París, Milà... Totes les ciutats
referents del món de la moda tenien un festival de fashion films
menys Barcelona. Això et pot fer
pensar que no existia perquè aquí
no funciona el format, o simplement perquè hi faltava i no s’havia
consolidat encara. Nosaltres crèiem fermament que era la segona
opció, i així es va confirmar en la
primera edició, en què el festival es
va convertir en un punt de trobada essencial per a cineastes, productors, marques, agències i dissenyadors professionals i emergents”, diu Alba Piris, cofundadora
amb Eva Font de LCI Barcelona
Fashion Film Festival.
L’entrega de premis de la segona edició es farà el 25 d’octubre al
Museu del Disseny de Barcelona i
les entrades ja es poden obtenir a la
seva web. Per anar escalfant motors, el 15 d’octubre a la tarda podeu apuntar-vos a una classe que
farà a LCI Barcelona Escola Superior Oficial de Disseny el valencià
Víctor Claramunt, guanyador de
molts premis, entre els qual un el
2015 a Millor Director al Festival
Internacional de La Jolla, el que
serien els Oscars dels fashion films,
amb permís de Pernet.

N

ASVOFF, el festival degà

“El fashion film és un gènere encara en evolució. Hi ha moltes interpretacions de què és i això, al cap i
a la fi, no deixa de ser un problema.
Costa trobar-ne una definició exacta. És per això que el sector ha
d’unir forces per posar les bases
d’aquest format tan innovador que
unifica cinema i moda. Ja ho fa des
de fa 10 anys”, diu Font. La data,
una dècada, la marca el naixement
del que es considera el primer festival internacional que es va dedicar al gènere, anomenat A Shaded
View On Fashion Film (ASVOFF)
per les ulleres de sol que mai es treu
la seva directora, Diane Pernet.

01. Les protagonistes
d’El Manifiesto de Lola.
ASVOFF 02. Un fotograma
de la pel·lícula Not going
out. BFFF 03. Una imatge
de The Hunting x
Palomo Spain. BFFF

Films de moda:
desballesteu els
maniquins

París i Barcelona acullen els pròxims dies
dos festivals de ‘fashion films’, un format en evolució
que uneix la moda, el cinema i la publicitat
Va estudiar cinema i va dedicarse al vestuari cinematogràfic, però Pernet no es va quedar aquí: el
2005 va engegar un dels primers
blogs de moda, A shaded view on
fashion, i a còpia d’analitzar el sector, aquesta pionera va adonar-se
que s’estava gestant un nou format
per promoure la moda, però que no
tenia cap plataforma ni reconeixement. Per això va crear, ara fa deu
anys, l’ASVOFF.
Quan es va estrenar l’ASVOFF, el
primer film de moda de la història ja
feia trenta anys que s’havia rodat: es
considera que és Histoire d’eau, filmat el 1977 per promocionar la primera col·lecció prêt-à-porter de la
casa italiana Fendi. La cinta, de més
de 23 minuts, llarguíssima per als
nostres paràmetres contemporanis,
era dirigida per Jacques de Bascher,

jurat encapçalat per l’actriu Rossy
de Palma i presidit pel dissenyador
Jean-Paul Gaultier.
El director Gsus López, premi al
Millor Fashion Film a l’ASVOFF del
2015, hi torna a participar enguany
amb un meta fashion film: El manifiesto de Lola, una conversa entre
mare i filla sobre què és això dels
films de moda. També hi participen el miravetà Albert Moya, amb
una peça rodada al Palau de la Música Catalana i amb vestuari de Dries Van Noten, i el barceloní Jordi
Estrada, amb una història de desamor hel·lènic vestida per Bottega
Veneta i titulada Words unspoken.
Segons Estrada, el repte i factor
principal a l’hora de plantejar-se la
feina és entendre “quina relació hi
ha entre el personatge i la roba que
porta i per què es vol explicar
aquesta història o concepte més
enllà del factor comercial”: “És un
format molt enriquidor que et permet plantejar des de coses d’entrada superficials, com la roba –i no ho
dic com a res dolent–, fins a temes
més personals o humans que altres
productes no et permeten fer”.
L’estatisme, ‘demodé’

A dalt,
un fotograma
de Words
Unspoken. ASVOFF

que va ser parella del dissenyador
Karl Lagerfeld –i, pel que sembla,
un gran seductor d’altres personalitats com ara Yves Saint-Laurent.
La desena edició de l’ASVOFF se
celebrarà a París aquest cap de setmana, del 12 al 14 d’octubre, i té un

A quins “altres productes” pot fer
referència Estrada? Anuncis, catàlegs, editorials de moda... formats
fotogràfics on la roba no té moviment i es llueix gairebé d’una forma
pictòrica. Irreal, perquè en el fons la
moda es fa per vestir la gent, i la
gent, a diferència dels maniquins
d’un aparador, es mou.
“El fashion film substitueix la publicitat tradicional que es limitava
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a persuadir i no a explicar una història. Avui la cosa més important és
fer sentir, emocionar i fer còmplice
l’espectador”, opina Font, codirectora del festival de Barcelona. I la
seva companya Piris hi afegeix les
seves reflexions: “Amb la publicitat convencional estàs venent peces de vestir. Amb el fashion film
també, però vas molt més enllà explicant la seva història, la seva
identitat. Crec que aquest és el
punt clau, en relació amb el que comenta l’Eva: crear un vincle emocional amb el consumidor, que ja
no compra productes sinó estils de
vida, formes de pensar i emocions”.
Les marques, dissenyadors i publicacions de moda són els que solen
encarregar aquesta mena de metratges, que solen durar entre dos i deu
minuts. Solar Magazine és qui va demanar a Leo Adef, argentí que viu a
Barcelona, que els en fes un. Titulat
Llámame Lady Champán, també
participa en els ASVOFF. “Tot depèn de cada projecte, però crec que
no sempre el més important és vendre la roba, sinó crear un imaginari en què visquin aquestes peces o
una col·lecció”, diu, i apunta al despertar de molts directors creatius
de les marques més visionàries, que
s’han adonat que “associant-se
amb directors o artistes amb estils
marcats o amb propostes diferents
poden generar contingut que funciona molt més per presentar les
seves creacions”: “A diferència
d’una campanya, als fashion films
tenim més llibertat per generar peces més creatives i interessants”,
conclou.e

Knightley

Kate Midd
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Betevé – Àrtic
8-10-2018
Al magazine cultural Àrtic de Betevé, Albert Galceran recomana el concert de Cecilia
Bartoli del 25 d’octubre, dins el cicle Palau 100, en què serà protagonista de la versió
de concert de La cenerentola de Rossini. La peça inclou imatges d’un concert de la
cantant al Palau de la Música catalana el 2008. Minut 9:20.
Enllaç:
https://beteve.cat/artic/mort-montserrat-caballe/
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