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Tant hi fa que a algú no li agradi gai-
re el ballet. Igualment s’emociona-
rà veient El esfuerzo y el ánimo, un do-
cumental sobre ballarins, sí, però on 
la dansa és simplement una excusa 

mana Internacional de Cine de 
Valladolid (Seminci), s’estrena el 6 
de novembre a Madrid després de 
passar pel Japó, Alemanya i Suïssa. 
Amb tota probabilitat, també arri-
barà a Barcelona, tot i que encara 
no hi ha una data fixada. És un er-
ror que no aterri  en més cines d’Es-
panya perquè és una joia que val la 
pena veure.
 La directora de la pel·lícula, 
Arantxa Aguirre, ha introduït les 
càmeres als assajos del Maurice 
Béjart Ballet, a Lausanne (Suïssa). 
El coreògraf, un número u i un re-
volucionari de l’art de la dansa, va 
morir el 2007 i va deixar orfes els 35 
ballarins de la companyia. El seu 
número dos, Gil Roman, és ara l’en-
carregat de tirar la casa endavant. 
No és fàcil. El Maurice Béjart Ballet 
depèn de les subvencions de l’Ajun-
tament de Lausanne i se les ha de 
guanyar amb molta suor. «L’alcal-
de és com tots els polítics. Diu que 
el Ballet està bé, però que, bé, que 
de les subvencions ja en parlarem», 
respon la directora de la cinta, que, 
al seu dia, va estudiar ballet i que al 
llarg de la seva carrera cinemato-
gràfica ha treballat amb directors 
com Camus i Berlanga.

L’angoixa de Gil Roman

El esfuerzo y el ánimo, que agafa el 
títol d’una frase d’El Quixot, narra 
l’angoixa de Gil Roman per gua-
nyar-se el respecte dels membres 
de la companyia. Acaba de crear 
una coreografia i la presentarà al 
públic. ¿Agradarà el nou especta-
cle, que, per primera vegada, no 
porta la firma del geni Maurice 
Béjart?
 Hores d’assajos. Pànic a torçar-
se alguna extremitat. Nervis. Suor. 
Cigarrets. Hi  cap tot a la cinta, que, 
gràcies a la potència de les imatges 
i a una música perfectament esco-
llida (Adagietto de Mahler), aconse-
gueix traslladar a l’espectador la 
infinita tensió dels ballarins. H
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per poder parlar d’un tema univer-
sal: per més que una persona esti-
gui bregada en la seva professió, hi 
ha nervis que no desapareixen mai. 
¿Qui no es pregunta sovint si arriba-
rà a estar a l’altura?
 La pel·lícula, presentada a la Set-

‘El esfuerzo y el ánimo’ narra la lluita per mantenir viu el Ballet de Béjart

L’espectacle continua

J ¿Què va passar el setembre 
del 1975? El règim franquista 
va assassinar cinc persones 
després d’un judici ple de 
llacunes. Entre els afusellats hi 
havia Xosé Humberto Baena, 
militant del Front Revolucionari 
Antifeixista, acusat sense 
proves de matar un policia. 
L’emocionant documental 
Septiembre del 75, dirigit per 
Adolfo Dufour i presentat ahir a 
la Setmana de cine de Valladolid, 
narra la lluita de la germana 
de l’afusellat per netejar el seu 
nom. Després de la negativa del 
Tribunal Constitucional, Flor 
Baena demana ara davant l’ONU 
justícia per al seu germà.
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