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El llest de
Ramon Simó
i el blasfem
Castellucci

SANTI FONDEVILA

Un Grec com sempre. Ni un expert
en publicitat ho hauria fet millor.
Ramon Simó ha aconseguit definir
el seu model de festival Grec només
assenyalant el que ja era habitual,
normal, en els últims anys. Fora els
grans clàssics. “Shakespeare dester-
rat del Grec” és un dels titulars amb
què la premsa va rebre les línies
mestres del nou director, que tot se-
guit va subratllar la seva vocació, el
seu compromís, amb la contempo-
raneïtat. Simó assumeix un risc me-
surat, ja que en l’últim Grec no hi ha-
via cap clàssic i en el penúltim una
versió poètica i contemporània de
l’Odissea i un Txékhov del segle XX.
De fet, mai hem tingut gaires clàs-
sics, al Grec. Sí, senyor, així es crea
expectació. Simó es llest i quan co-
menci a definir noms i espectacles
trobarà un cert eclecticisme que es
nodreixi del més popular o el més
exclusiu, segons l’anyada. Ell sap
que el Grec no pot ser com aquell
festival de Sitges que va apostar per
la contemporaneïtat més radical...
fins que va desaparèixer. El públic de
Barcelona, fins i tot el més teatral,
pot consumir certes dosis de con-
temporaneïtat, però no siguem ba-
baus, també necessita uns referents
més clàssics o coneguts, per dir-ho
obertament.

El Vaticà no entén res. Amb l’Es-
glésia hem anat a petar, senyor Cas-
tellucci. La representació a Milà de
l’última obra del director italià, So-
bre el concepto de rostro, en el Hijo de
Dios, que vam veure al Teatre Lliure
en el Grec 2011, ha enfurismat el Va-
ticà. Probablement perquè no l’han
vist, perquè parlen d’oïdes i perquè
no han entès res del que vol dir l’ar-
tista italià. El portaveu del Vaticà,
Federico Lombardi, va precisar a la
web de Ràdio Vaticà que l’obra és
ofensiva contra les conviccions reli-
gioses dels cristians i va advocar per-
què qualsevol falta de respecte
d’aquest tipus trobi l’oposició de la
comunitat. L’obra de Romeo Caste-
llucci és, en el fons, un retret a Déu
per deixar que l’ésser humà es dete-
riori al final de la seva vida. El direc-
tor ho explica amb la relació entre
un fill i el seu pare que té incontinèn-
cia intestinal i literalment ho em-
merda tot. L’obra s’acabava amb un
grapat de nens que tiraven pedres a
un imatge renaixentista de Crist. Es
veu que al Vaticà el que més li moles-
ta són les pedres. Blasfèmia! Jo crec
que Castellucci fa, si fa no fa, el ma-
teix que Crist a la creu: pare, pare,
per què m’has abandonat? I és ben
clar que Déu, si existeix, està de va-
cances en un paradís fiscal.e

El traspunt

De les tribulacions
d’U2 a l’exploració del
plaer sadomasoquista

Pel·lícules recomanades

‘¡Vivan las antípodas!’
VICTOR KOSSAKOVSKY

Referència ineludible del docu-
mental contemporani, Kossakovs-
ky farà una master class i presenta-
rà aquest estudi sobre el contrast
entre quatre antípodes de la Terra.

‘U2. From the sky down’
DAVIS GUGGENHEIM

Bono i companyia repassen la his-
tòria de la banda irlandesa més im-
portant de la història, revelant els
dubtes i tensions que van rodejar
l’enregistrament d’Achtung, baby.

‘Give up tomorrow’
MICHAEL COLLINS

Paco Larrañaga és un espanyol in-
justament condemnat a mort a les
Filipines. Aquest film va obligar a
revisar la legislació sobre la pena
de mort en aquell país.

‘How I filmed the war’
YUVAL SAGIV

Un documental sense paraules,
fronterer amb el cinema experi-
mental, sobre un dels episodis més
sagnants de la Primera Guerra
Mundial, la batalla del Somme.

‘Out’
ROEE ROSEN

Entre la realitat i la ficció, Out explo-
ra les preferències sexuals de dues
dones. El masoquisme, el sadisme i
l’erotisme com a exorcisme qüesti-
onen la nostra identitat sexual.

● Com veu el panorama del docu-
mental a Catalunya?
Com mai. S’ha avançat una barbari-
tat, sobretot si es compara amb la
resta de l’Estat. Una dada: un 60%
dels documentals que han guanyat
el Goya són de producció catalana.
La clau és la formació. Sense una bo-
na formació, les obres, siguin del ti-
pus que siguin, no troben un públic.

● Aquesta exuberància no es veu
reflectida a la cartellera.
És l’assignatura pendent del docu-
mental. Però, últimament, pel·lícu-
les com Garbo i Bicicleta, cullera,
poma han tingut molt èxit. Potser
caldria una implicació més gran de
l’administració pública per fer arri-
bar les obres als espectadors.

● Recomani un sol film del festival.
¡Vivan las antípodas!, perquè el pú-
blic conegui el geni de Kossakovsky.

“El 60% dels Goya al
millor documental són
produccions catalanes”

Joan Gonzàlez
DIRECTOR DE DOCSBARCELONA

“Els protagonistes del film
volen respecte, no pietat”

X.S.

Elinor Burkett (Filadèlfia, 1946) re-
trata a Ithemba un grup de músics
minusvàlids, Liyana, un exemple de
superació i coratge en el pitjor dels
escenaris possibles: Zimbàbue, un
país assolat per una inflació salvat-
ge, epidèmies de còlera i una cor-
rupció endèmica. Burkett, que el
2010 ja va guanyar un Oscar per un
curtmetratge sobre una de les can-
tants del grup, diu que els protago-
nistes d’Ithemba no es queixen mai.
“Però això no vol dir que no lluitin!”,
diu. És fàcil endevinar que ella tam-
bé és lluitadora de mena.

Què la va portar a Zimbàbue?
Vaig anar-hi a ensenyar periodisme
a la universitat, en un país on és il·le-
gal exercir el periodisme sense una
llicència. I no me la van concedir
mai. Així que ensenyava com exer-
cir el periodisme a uns estudiants
que, si ho feien, anirien a la presó.

Era una universitat pública?
Sí. Boig, oi? I encara més: el meu sou
el pagava el govern nord-americà.
Però el govern de Zimbàbue odia els
Estats Units! Tot plegat era kafkià.
Imagina’t: ets un periodista, veus
mil històries cada setmana i no pots
escriure’n cap.

Però sí que va poder filmar-ne una.
Vaig conèixer aquest grup, Liyana,
format per músics amb discapaci-
tats. Eren tan bons que no ho podia
deixar passar. Mai m’hauria imagi-
nat convertir-me en cineasta, però
aquesta història era visual, així que
la vaig rodar. Sense llicència, esclar.

I com va esquivar les autoritats?
Vaig anar a la Central d’Intel·ligèn-
cia, em vaig presentar i els vaig ex-
plicar que volia ensenyar a filmar als
meus estudiants. A la universitat
només hi ha tres professors, o sigui
que tinc un cert estatus. Ho vaig ex-
plicar a tothom, fins i tot va sortir a
la premsa local. Ningú va sospitar.

No va tenir cap problema?
Si jo hagués portat la càmera, sí, pe-
rò per sort el meu operador era ne-
gre, i això el feia invisible. La raça,
per cert, també influeix en la mane-
ra de rodar, tant per la seva mirada
com per la manera com ells miren
a la càmera que porta un operador
negre. Ara, quan veig documentals
sobre l’Àfrica, puc endevinar de se-
guida la raça del càmera. Elinor Burkett i un dels membres de Liyana. DOCSBCN

Al film es retrata Zimbàbue com
un veritable infern.
La inflació ha disminuït una mi-
ca, però l’atur encara és del 94%.
La situació és especialment du-
ra per als joves. No hi ha futur ni
feina. L’economia està col·lapsa-
da. Abans Zimbàbue era un país
ric, l’esperança de vida era de 65
anys. Ara, de menys de 40.

En aquest escenari apocalíptic,
retrata precisament qui ho hau-
ria d’estar passant pitjor.
La història dels africans sempre
ha sigut una història de víctimes,
víctimes de la guerra, de les llui-
tes tribals, de la fam... Així que la
resta del món els compadeix. El
que em va fascinar dels membres
de Liyana és que poden reclamar
aquesta pietat amb més raó que
ningú, però no la volen. Volen
respecte. La pietat no els ajudarà.
Per mi, aquesta hauria de ser la
història de l’Àfrica.

Ithemba vol dir esperança. Qui-
na és l’esperança de Zimbàbue?
Superar el passat colonial i mirar
d’una vegada cap al futur.e

Coratge
‘Ithemba’
ésunretrat
desuperació
icoratge
d’unsmúsics
discapacitats

Futur
“L’única
esperançade
Zimbàbueés
mirarendavant,
superarel
passat”

Kafkià “Vaig anar a ensenyar periodisme a la universitat de
Zimbàbue, on és il·legal exercir el periodisme sense llicència”
Infern “El país té un atur del 94%, no hi ha futur i l’economia
està col·lapsada. La situació és especialment dura per als joves”

Elinor Burkett
DIRECTORA DEL DOCUMENTAL ‘ITHEMBA’
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