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●  Després d’anys de dur
una vida nòmada, en part
relacionada amb el seu tre-
ball com a documentalista
etnogràfica, la jove cineas-
ta barcelonina Anna San-
martí es va proposar fer
una pel·lícula a través de la
qual furgar en el tema del
viatge tenint presents al-
gunes preguntes, com ara
què fa sentir-se a casa o bé
on és casa teva? D’aquí, es
va plantejar un viatge radi-
cal com una fugida del
caos urbà (on ha crescut
sense trobar-s’hi mai a
gust) tot buscant el silenci
en un paisatge poc habitat
(més aviat transitat per
gent nòmada) on la natura-
lesa encara imposa les se-
ves regles. El destí va ser el
nord de Mongòlia i el re-
sultat és La terra habita-
da, un film d’imatges si-
lencioses que conviden
l’espectador a la contem-
plació i que, a través del de
Sanmartí, faci el seu propi
viatge. La pel·lícula serà
presentada avui al cinema
Truffaut de Girona (a les
22.00 h) per la directora i
la productora, Marta An-
dreu, en una sessió en què
també es projectarà Trans-
missions, un curt de Marta
Vergonyós protagonitzat
per les seves àvies i en què
Sanmartí va treballar en
qualitat de càmera.

Tot i la seva activitat
com a documentalista et-
nogràfica, havent tingut
com a professor referen-
cial Ricardo Iscar (l’autor
de Tierra negra) a la Fa-
cultat de Comunicació
Audiovisual de la Pompeu
Fabra, Anna Sanmartí no
va voler fer una pel·lícula
antropològica. Tot i que hi
aporta un testimoni dels
Tsaatan, la cineasta expli-
ca que les formes de vida
d’aquesta tribu nòmada

(cada cop menys nombro-
sa, com els rens amb els
quals es desplacen pel ter-
ritori) duen a reflexionar
sobre la pròpia manera de
viure. Sanmartí, però, creu
que també reflecteix la du-
resa d’una vida a la intem-
pèrie: «La naturalesa no té
miraments. Tampoc no és
fàcil estar sol davant d’una
muntanya i no fer res. Pots
avorrir-te molt. Però si ho

superes, et trobes amb tu
mateix enmig del paisatge,
que et fa de mirall.»

El film té una progressió
cap a l’horitzontalitat (va
perdent cel i guanya terra)
i cap a una durada més llar-
ga dels plans: comença
amb imatges breus i velo-
ces enregistrades en un
tren (l’inici del viatge) i es
va decantant cap a la quie-
tud. Amant del cinema

contemplatiu, Sanmartí
reconeix que l’ha inspira-
da la pintura paisatgística
xinesa: «Hi veus com una
mena de plans generals
que tendeixen a un movi-
ment molt subtil.» La ci-
neasta diu que sense expli-
car una història i renun-
ciant als diàlegs ha volgut
fer present que només amb
imatge i so «es poden dir
moltes coses».

Una fugida cap al silenci
Anna Sanmartí presenta «La terra habitada», un poema visual rodat a Mongòlia, avui al Truffaut

IMMA MERINO / Girona

Anna Sanmartí, en un moment del rodatge, a Mongòlia. / MARTA VERGONYÓS

● Nascuda a Esclanyà l’any 1975, ha-
vent estudiat Belles Arts a la Universi-
tat de Barcelona i formant-se com a do-
cumentalista a l’Escola de Cinema i
Televisió de San Juan de los Baños
(Cuba), l’artista Marta Vergonyós fa
temps que treballa per recollir la me-
mòria i els coneixements de les dones.
D’aquí, amb el suport de l’Ajuntament
de Palafrugell, el seu projecte de recer-
ca amb un grup de dones grans que van
viure la Guerra Civil. D’acord amb
aquesta sensibilitat, Vergonyós va pen-
sar en les seves àvies, totes dues d’Es-
clanyà, com a exemples de la transmis-
sió d’un saber, i va filmar-ne una (Pepi-
ta Bosch) mentre feia mitja i l’altra
(Maria Ferrer) mentre empaquetava els
ous de les seves gallines. Gestos repeti-
tius que, filmats amb tanta austeritat
com estima, revelen una poesia de la
quotidianitat. Uns coneixements trans-

mesos a l’artista, tal com es mostra en
el curt que duplica una mateixa estruc-
tura: primer l’àvia fa, després ensenya
la néta a fer-ho i, finalment, aquesta ho
fa mentre s’escolten les explicacions
de les àvies a través de la veu en off.

Transmissions, que Marta Vergo-
nyós també presentarà avui al Truffaut,
vol ser una invitació perquè altres do-
nes facin un exercici semblant. «La
mateixa Anna Sanmartí, que em va fer
de càmera i amb la qual he treballat en
altres projectes, té la idea de filmar la
seva àvia. El cas és que ara que tothom
té una càmera, es tracta de filmar les
àvies (o les mares) per recollir i trans-
metre els seus coneixements», comen-
ta Vergonyós, la qual reconeix més
«àvies» que les biològiques: «Aquest
curt està dedicat a la crítica d’art Maria
Lluïsa Borràs, que va morir fa poc i
amb la qual em sentia molt unida.»

Les àvies laborioses de Vergonyós

● Figueres. La compa-
nyia Egos Teatre por-
ta avui (21h), al Teatre
El Jardí, de Figueres,
la versió de teatre mu-
sical de la novel·la ju-
venil d’aventures La
casa sota la sorra, de
Joaquim Carbó. Pere
Vidal, el protagonista
de la història, és un jo-
ve barceloní que es
troba al Caire i es pre-
gunta per què ha cre-
uat el Mediterrani se-
guint les ordres d’una
misteriosa organitza-
ció. Vidal haurà
d’emprendre un peri-
llós viatge a través
d’Egipte i el Sudan,
transportant uns do-
cuments de gran va-
lor. / EL PUNT

FIGUERES
Egos Teatre porta
«La casa sota la
sorra» a El Jardí

● Girona. La sala La
Planeta de Girona re-
posa aquest cap de
setmana –avui i demà
a les 22.00 h i diumen-
ge a les 19.00 h– l’es-
pectacle teatral Regla
de tres, de Joan Casas,
a càrrec de la compa-
nyia Les Mateixes,
que ja es va estrenar
en la darrera edició
del festival Tempora-
da Alta. En la peça,
una de les guanyado-
res de la tercera edició
del premi Quim Ma-
só, es reflexiona sobre
el teatre, l’amor, la jo-
ventut i la paraula.
L’obra la protagonit-
zen Marc G. Coté,
Berta Giraut i Elisabet
Vallès. / EL PUNT

GIRONA
La Planeta reposa
«Regla de tres»,
de Joan Casas

● Girona. L’advocat, economista i divulgador cientí-
fic Eduard Punset (Barcelona, 1936), autor de la tri-
logia El viaje a la felicidad: las nuevas claves cientí-
ficas (2005), El viaje al amor (2007) i El viaje al po-
der de la mente (2010), entre d’altres obres, va om-
plir ahir a vessar el Centre Cultural de Caixa Girona,
la Fontana d’Or. Punset va pronunciar la conferència
El viatge al poder de la ment. / PERE DURAN

GIRONA
Punset omple a vessar la Fontana d’Or


