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CINE 3 FESTIVAL

Docúpolis reflexiona sobre les 
seqüeles de la dictadura militar

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Quatre de les 12 pel·lícules que com-
peteixen pel premi al millor docu-
mental al festival Docúpolis, que co-
mença avui al CCCB, tenen com a 
teló de fons dictadures militars. Ho-
llywood contra Franco, d’Oriol Porta, 
és el resultat d’un treball d’inves-
tigació que ha aconseguit rescatar 
50 pel·lícules que fan referència a la 
guerra civil espanyola. El film mos-
tra com Hollywood va començar re-
colzant la República però, en la seva 
campanya contra el comunisme, va 
acabar acostant-se a Franco.

El certamen projecta 
‘Hollywood contra 
Franco’, d’Oriol Porta

 Héroes frágiles reconstrueix el suï-
cidi d’Augusto Olivares, un dels col-
laboradors de Salvador Allende, a 
Xile, el 1973. Nuestros desaparecidos 
investiga el parador d’una dona que 
va desaparèixer durant la dictadura 
a l’Argentina. Finalment, Siete instan-
tes ofereix un retrat íntim d’un grup 
de dones que van ser guerrilleres a 
l’Uruguai en la dècada dels anys 70. 
La temàtica militar arriba fins als 
nostres dies amb Bajo la capucha, un 
viaje al extremo de la tortura, que trac-
ta de la retallada dels drets humans 
arran de l’atemptat de les torres bes-
sones.
 Des d’avui fins diumenge, la no-
vena edició de Docúpolis oferirà 50 
projeccions. A la secció oficial també 
hi destaca Los que se quedan, de Juan 
Carlos Rulfo (fill de l’escriptor mexi-

cà), sobre les famílies dels emigrants 
mexicans que travessen la frontera 
amb els Estats Units a la recerca de 
millors condicions de vida.

TÒPICS SOBRE L’ISLAM / Miradas desve-
ladas, d’Alba Sotorra, és una de les 12 
cintes que opta a premi en la secció 
Opera Prima, una plataforma per 
als nous realitzadors. Sotorra va vi-
atjar en autoestop des de Barcelona 
fins al Pakistan i va reunir el testimo-
ni de cinc dones musulmanes que 
desafien els tòpics d’Occident sobre 
l’islam.
 A la secció Off Docúpolis, que 
aposta per documentals arriscats, 
es projectarà Goodbye, how are you?, 
un retrat satíric dels Balcans. El xi-
lè Ignacio Agüero protagonitzarà la 
monografia d’autor. H

El Mercat de les Flors tornarà a 
obrir dijous les portes a Sol Picó 
i la seva creació El llac de les mos-
ques, un espectacle de dansa que 
també és un concert de rock. Es-
trenat el mes de març passat al 
mateix Mercat amb gran èxit de 
públic, torna ara fins diumenge a 
la sala Ovidi Montllor, a causa de 
les obres de remodelació de l’es-
pai principal, la sala  Maria Aurè-
lia Capmany.
 Després d’una trajectòria ar-
tística de 15 anys, la coreògra-
fa valenciana va considerar que 
era el moment oportú per refle-
xionar sobre el pas del temps. Ho 
va fer amb un espectacle d’ener-

gia desbordant, en què balla amb 
Valentí Rocamora i està acompa-
nyada per la música en directe de 
quatre intèrprets –Mireia Tejero 
(saxo i veu), Mercè Ros (bateria i 
veu), Jordi Pegenaute (guitarra i 
veu) i Joan Rectoret (bajo i veu)– 
que ofereixen un concert de rock 
and roll.

INTERACTUACIÓ / El concert també 
es converteix en l’espai idoni per 
al que ha estat una màxima de Pi-
có en tota la seva carrera: la in-
teractuació amb el públic. Tam-
bé li permet a El llac de les mosques 
donar pas a la improvisació, més 
que a una dramatúrgia concreta, 
a partir de la música original de 
l’espectacle. H

DANSA 3 REPOSICIÓ

Sol Picó torna  
al Mercat amb 
‘El llac de les 
mosques’

MARTA CERVERA
BARCELONA

La coreògrafa està 
acompanyada per 
quatre músics que fan 
un concert de rock

TEATRE 3 ESTRENA

El Lliure ret homenatge a la 
figura i a l’obra de Verdaguer

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l diccionari defineix un 
oratori com una compo-
sició dramàtica i musical 
sobre un assumpte sagrat, 

que s’acostumava a cantar durant 
la Quaresma. En mans d’un director 
tan personal com Xavier Albertí, un 
oratori es pot presentar en clau de 
cabaret, en la seva accepció més seri-
osa, com un joc teatral amb l’espec-
tador a partir de la ruptura de l’ano-
menada quarta paret. Aquesta és la 
fórmula ideada per Albertí i pel poe-
ta Narcís Comadira, autor d’Al cel, un 
oratori per a Jacint Verdaguer, en el seu 
homenatge al «pare de la llengua ca-
talana», segons Comadira. Aquesta 
producció del Lliure i d’El Canal s’es-
trenarà demà a l’Espai Lliure, on es-
tarà tot el mes d’octubre.
 «Sóc verdaguerià», va puntualit-
zar ahir immediatament Comadira 
en la presentació del que va anome-
nar un «oratori expressionista». I, des 
d’aquesta condició de profund estu-
diós i admirador, s’ha permès la lli-
cència d’escriure un text sobre Ver-
daguer, en l’àmbit de l’escena, amb 
tota la llibertat possible. No és una 
hagiografia ni una biografia, va afe-
gir, d’altra banda, Albertí. «Tradueix 
la mirada d’un poeta com Comadira 

‘Al cel’ planteja una 
mirada poètica i se 
situa en els últims
dies de l’insigne autor

Xavier Albertí porta 
a l’escena un text de 
Narcís Comadira sota 
la fórmula del cabaret

sobre un altre, com Verdaguer, a tra-
vés d’un paisatge d’aquarel·les molt 
diverses».

HOME, POETA I SANT / Dels cinc perso-
natges del text, només és real el del 
mateix Verdaguer (Jordi Figueras), 
tot i que d’un (el misteriós soldat 
de Lleida que va cuidar l’escriptor) 
es té constància per una fotografia. 
L’obra, d’una hora de durada, se si-
tua en els últims dies del poeta, el 
1902, i fa salts endavant i enrere en 
un text que contempla, de manera 
seqüencial, l’autor de Folgueroles 
com a home, com a poeta i com a 
aspirant a sant. Comadira ha enlla-

çat textos de Verdaguer i d’altres de 
seus, plens de «trampes» a l’hora de 
separar-los.
 On no n’hi ha és en el recitat sen-
cer de Sum vermis, del llibre Flors del 
calvari, per la seva condició de «poe-
ma meravellós», va explicar Comadi-
ra, que té en la figura del narrador de 
l’obra el seu àlter ego. De Flors del cal-
vari i del pòstum Al cel, que dóna títol 
a l’espectacle, va manifestar que són 
els seus «llibres més personals».
 Tant Albertí com Comadira per-
segueixen l’objectiu que Al cel servei-
xi per despertar l’interès per l’obra 
de l’autor de Canigó i de L’Atlàntida. 
«Res més lluny de la nostra intenció 

que explicar la veritat o mentida de 
Verdaguer, un autor que no s’ha lle-
git ni està de moda», va subratllar 
Albertí. El director també va recor-
dar que es van apropiar la seva figu-
ra sectors tan diversos com el nacio-
nalisme català de dretes, els diaris 
d’esquerres o el franquisme. «Amb 
l’edició de bitllets amb la seva imat-
ge», va apuntar Comadira.
 «El Narcís ha escrit una partitura 
d’una gran complexitat tècnica, que 
ha estat un repte per a mi», va dir Al-
bertí. Aquesta partitura recull, se-
gons el seu director, «un viatge cap a 
la mística a través de l’alliberament 
personal per la creació literària». H

33 Xavier Frau, Lurdes Barba, Ruben Ametllé, Jordi Figueras (Verdaguer) i Sílvia Ricart, a Al cel.

ROS RIBAS


