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Lluís Hereu i Jordi Cañigueral triomfen
amb el curtmetratge "El gusto exquisito"
“EL GUSTO EXQUISITO” és un curt documental sobre el mal gust a l’hora de vestir,
de pentinar-se, d’exhibir-se… posant especial èmfasi en una de les últimes modes més kitsch de la societat cubana. Tot
això amb una mirada irónica, mai ofensiva, i un tractament summament visual, on
les formes i els colors prenen vida pròpia.
Aquesta és la carta de presentació de
Lluís Hereu, un jove de Vilobí d’Onyar ,
que lluita per fer-se un lloc en el difícil
món del cinema. Amb 22 anys i després
de cursar l’ensenyament secundari a
Cassà, viu des de fa 4 anys a l’Havana,
on estudia direcció cinematogràfica.
Aquest és l’origen de l’esmentat documental, una mirada occidental adonantse de la peculiar forma que tenen els cubans de “posar-se macos”.
Un any de rodatge per les diferents
grans ciutats de l’illa; Santiago de Cuba,
Trinidad, Matanzas... i, com no, l’Havana,
van donar el resultat de gairebé set hores
d’imatges. Això significa... moltes dents
d’or, moltes malles de molts colors i infinits estampats, molts pentinats i postissos, molts cubans... i moltes cubanes... i,
en conclusió, molta feina a descartar imatges.
Amb tot aquest material es va passar a
la fase de muntatge, que va dur a terme
el cassanenc Jordi Cañigueral, juntament
amb en Lluís. Tres llargues setmanes
d’agost immersos en la “creme” de la
moda cubana van donar com a resultat
catorze minuts de plena harmonia visual i
sonora: l’obra “EL GUSTO EXQUISITO”.
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La trajectòria del documental és realment bona, i ja porta aconseguits nou premis, tant nacionals com internacionals, a
més d’haver estat seleccionat a la majoria de festivals en els quals ha participat.
Des de la seva estrena al Festival IMAGO
de la Facultad Audiovisual de La Habana
on va aconseguir el premi a millor direcció de documental i al millor disseny de
banda sonora, ha participat en molts festivals aconseguint una bona acceptació

general. També cal destacar la irregular
aprovació en els festivals en els que ha
pres part a Cuba, creant polèmica i divergències d’opinions en els jurats, per la
intencionalitat irònica de l’obra, no ben
entesa per tothom. Remarquem, com a
participació important, la del V Festival de
Cine Español de Málaga, un dels certàmens més destacats del panorama nacional, on va ser exhibit fora de concurs i la
recent intervenció en el Festival Internacional de Cine Independent d’Elx, el tercer més important del seu gènere a Espanya, en el qual va ser un dels 12 seleccionats d’entre 45 documentals més.
Actualment “EL GUSTO EXQUISITO”
està triat al Festival de Fuengirola (Màlaga) , on opta al premi a millor documental. Esperem que continuï aquesta bona
trajectòria i que vinguin més premis, reconeixements, elogis i també criítiques. I
des d’aquí recomanem a qui encara no
hagi vist l’obra, que aprofiti que al mes de
setembre haurà participat al festival de cinema de Girona, per conèixer de més a
prop el peculiar mal gust de la moda cubana. Per què? “PO QUE ME GUSTA”.
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TRAJECTÒRIA DE "EL GUSTO
EXQUISITO"
OCTUBRE 2001
·
VII festival Imago de la facultat de
mitjans audiovisuals de l´Havana, Cuba.
Premi al millor so.
Premi a la millor direcció de documental.
NOVEMBRE 2001
·
VIII edició festival de Vídeo
Ciudad Real 2001
Premi General Documental
DESEMBRE 2001
·
Festival de Cine Joven de San
Sebastián de los Reyes
1r premi secció Documental
MARÇ 2002
·
IV Certament de video i cinema
ciutat de Sabadell.
3r Premi categoria Reportatge/Documental.
Finalista en 2a posició premi Joventut.
JUNY 2002
·
XIII Encuentro Nacional de Cine
Clubes YUMURI 2002, Matanzas
(CUBA)
Menció especial documental Yumuri
2002.
Gran premi a la millor fotografia.
JULIOL 2002
Festival de cine de Holguín (CUBA).
Premi al millor documental.
Menció especial a la millor utilització
dels recursos cinematogràfics.
SELECCIONAT A:
Festival Zemos (Sevilla), Mostra
Curtmetratges de Sagunt, 6 Festival FILA
de Valladolid, 17 Fest. de Vitoria-Gasteiz,
IV Fest. Suel-R (Málaga), Festival Caja
de Madrid (Madrid), REC 02 (Tarragona),
Festival Plataforma nuevos realizadores
(Madrid), Festival d’Elx, Festival de cine
de Santiago de Cuba.

Lluís Hereu i Jordi Cañigueral, l’equip de “EL GUSTO EXQUISITO, el passat
juliol al Festival Internacional de cine independent d’Elx.

FITXA TÈCNICA
·
TÍTOL: EL GUSTO EXQUISITO
·
DURACIÓ: 14min
·
GÈNERE: Documental
·
FORMAT ORIGINAL: SONY DVCAM
·
LLOC DE RODATGE: CUBA (l’Havana, Santiago de Cuba, Trinidad,.....)
·
NACIONALITAT: ESPANYOLA.
·
ANY: 2000/2001
·
DIRECTOR: LLUÍS HEREU
·
GUIÓ: LLUÍS HEREU
·
PRODUCTOR: JORDI CAÑIGUERAL
·
MUNTATGE: JORDI CAÑIGUERAL i LLUÍS HEREU
Sinopsis :Documental sobre el mal gust a l’hora de vestir, de pentinar-se, de exhibirse... posant especial èmfasi en una de les últimes modes més kitsch de la societat
cubana.
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