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El coreògraf i ballarí Toni Mira 
(Barcelona, 1957) va rebre ahir 
el Premi Nacional de Dansa, do·
tat amb 18.000 euros, que ator·
ga el Consell Nacional de la Cul·
tura i de les Arts (Conca), organis·
me que va assumir l’any passat la 
concessió d’aquests guardons de 
la Generalitat. El jurat va destacar 
la seva tasca de difusió de la dan·
sa i va valorar «el conjunt de la se·
va feina de creació amb la com·
panyia Nats Nus i la incorporació 
d’altres llenguatges escènics i ar·
quitectònics, amb humor i poe·
sia». Mira, que va fundar Nats Nus 
el 1987, també va rebre a finals de 
gener el Ciutat de Barcelona
 «Em fa molta il·lusió que des·
prés de 30 anys de dedicació i des·
prés que la meva ciutat recone·
gués la meva tasca també ho faci el 
meu país. No m’ho esperava, per·
què els premis han arribat qua·

DANSA 3 GUARDÓ

Toni Mira 
rep el Premi 
Nacional per 
la divulgació 
que fa del ball
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33 Toni Mira.

si seguits. Ha sigut una injecció 
d’ànims», va dir a aquest diari.
 En la sentència del jurat 
s’apunta un dels seus últims es·
pectacles, Momentari, que es va 
presentar fa un any al Mercat de 
les Flors, com una mostra de la 
seva tasca de «difusió de la dan·
sa i recerca de nous públics» amb 
projectes familiars i educatius, 
com el que ha desenvolupat a les 
escoles públiques de Sant Cugat. 
Aquest compromís ja el va fer 
mereixedor del Premi Ciutat de 
Barcelona del 2009. En aquella 
ocasió es van destacar els seus ta·
llers a les presons de Can Brians i 
Wad Ras, «una mostra de l’ampli·
ació de les fronteres de la dansa 
en l’àmbit social».

SOCI DE LA CALDERA / Mira, que suc·
ceeix en el palmarès del premi 
Núria Font, també és soci funda·
dor del centre de creació La Cal·
dera i al llarg de la seva trajectò·
ria s’ha distingit per la utilització 
d’altres llenguatges, com el vídeo 
i la manipulació d’objectes, en les 
seves coreografies. Aquesta tasca 
creativa ha tingut sempre com a 
referent el públic familiar amb 
muntatges com Caixes, Set, Tubs, Fi-
si K, Brins i Slot. H

J El model i actor Joel West, en el 
paper de Jesús, Marisa Berenson 
com a Maria, Juanjo Puigcorbé 
com a Ponç Pilat i Ruth Gabriel, 
que interpreta Maria Magdalena, 
protagonitzen la pel·lícula, la 
primera que s’ha fet a Espanya 
sobre la vida de Jesús i rodada 
íntegrament a Granada. 

«ENTRE PASOLINI I ‘INFORME SEMANAL’»

EL RODATGE

J És una pel·lícula sense 
transicions, amb molts plans 
sostinguts i amb un ritme molt 
lent. «Un homenatge al cine dels 
60», segons el seu autor, amb 
imatges que recorden escenes 
filmades per Buñuel i Pikerman. 
I una estètica i realització «entre 
Pasolini i Informe Semanal».

33 Marisa Berenson, Maria a la pel·lícula, i Emilio Ruiz Barrachina.

LAURENT SANSEN / EFE 

33 Una de les imatges de la pel·lícula que mostra el moment en què Jesús (Joel West) compareix davant Ponç Pilat després de ser detingut. 

CINE 3 PRESENTACIÓ

El film ‘El discípulo’ desmitifica 
la figura de Jesús com a divinitat

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«N
i era diví ni pretenia 
fundar una nova reli·
gió, més aviat era un 
home confós que te·

nia com a missió escoltar Déu i que 
responia amb violència a una mis·
sió que no acaba d’entendre». Qui ai·
xí s’expressa és el periodista i novel·
lista, a més a més de realitzador, Emi·
lio Ruiz Barrachina, i l’al·ludit no és 
cap altre que Jesús, la figura essen·
cial del cristianisme, personatge en 
què se centra El discípulo, un llibre 
(Ediciones B) que surt avui a la ven·
da i una pel·lícula –s’estrena el 23 
d’abril– que narren l’últim any de la 
vida de Jesús des d’una «base històri·
ca», no canònica. 
 Segons la historiografia, el més 
probable és que Jesús fos un nazireu 
–guia espiritual amb vots de caste·
dat– que va liderar la revolta contra 
l’ocupació romana d’Israel amb la fi·
nalitat de forçar la intervenció divi·
na i instaurar el regne de Déu a la Ter·
ra, tal com creien els jueus que pas·
saria. I en el compliment d’aquesta 
missió el presenta Ruiz Barrachina, 
en una història en què els miracles 

El director firma 
també la versió 
literària inspirada 
en la pel·lícula

Emilio Ruiz 
Barrachina aborda 
el personatge des 
d’una «base històrica»

no tenen cabuda: a les noces de Canà 
el que hi passa és una prosaica com·
pra de vi i la resurrecció de Llàtzer 
és la pervivència del mort en el re·
cord dels vius. I en què els personat·
ges tenen comportaments que són 
més humans que divins: Maria és 
una mare que, preocupada pel seu 
fill, paga a una prostituta –Maria de 
Magdala– perquè el sedueixi i l’apar·
ti de les armes, «una de les poques 
llicències del text». La tergiversació 
de la història fins a convertir·la en 
les bases del cristianisme és, segons 
l’autor, obra de Saule de Tars (sant 
Pau), que «va convertir el regne de la 
Terra que predicava Jesús en un reg·
ne després de la mort canalitzat per 
l’Església». 

L’AVAL DE LA HISTÒRIA / El discípulo «costa 
de definir perquè té un peu en el do·
cumental i un altre en la ficció». Ai·
xí, narra dues històries, la més do·
cumentada, «amb base científica», 
exposa una conversa entre l’evange·
lista Lluc –deixeble de sant Pau que 
«està creant la imatge de Déu» a par·
tir de la tergiversació dels fets reals–,  
i l’apòstol Joan que el contradiu. 
L’altra història que narra és «inter·
pretació». Tot i que «totes les parau·
les que es diuen són als evangelis, pe·
rò canviades de context». D’aquesta 
manera Jesús proclama les Benau·
rances a la presó de Queront i Ponç 
Pilat es renta les mans perquè acaba 
de menjar.  
 El llibre, escrit després del guió, i 
la pel·lícula expliquen el mateix. Pe·
rò el primer compta, a més a més, 
amb un assaig del catedràtic Anto·
nio Piñero «que justifica que des del 
1768 més de 350 historiadors avalen 
la desmitificació de Jesús». H 


