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CINEMA

Els millors documentals musicals de la història

El Festival Internacional de Cinema
Documental Musical de Barcelona,
l’In-Edit, celebra 10 anys. Els orga-
nitzadors esperen que l’aniversari
sumi nous espectadors. L’any passat
hi van assistir 30.800 persones.

mental del 1980 sobre The Sex Pis-
tols The rock and roll swindle s’ha
convertit en un clàssic i, a més
d’aquest grup, ha dirigit videoclips
de The Rolling Stones, David
Bowie, The Kinks i Neil Young, en-
tre d’altres. Els festival no es deixa
emmirallar per la nostàlgia i no es
limitarà a recuperar els títols més
coneguts d’aquest autor. També
presenta quatre dels seus últims
treballs: Glastopia (2012), Joe
Strummer: the future is unwritten
(2007), London: the modern Baby-
lon (2012) i Oil city confidential: the
Dr. Feelgood story (2009).

Dins la secció oficial internacio-
nal es projectaran documentals que
treuen a la llum els racons menys
lluïts del món de la música i altres
visions insòlites que n’eixamplen

els horitzons. El documental irlan-
dès Art will save the world. A film
about Luke Haines explora la relació
del líder dels grup The Auteurs i
Black Box Recorder amb l’èxit i el
públic “amb intel·ligència i ironia”,
va dir Luis Hidalgo, el director artís-
tic de l’In-Edit i crític musical.
L’èxit va provocar estralls en la vida
de la nena prodigi canadenca Mari-
ka Bournaki. El director Bobbi Jo
Hart la va seguir dels 12 fins als 20
anys i a I am not a rock star va mos-
trar com les expectatives i les pres-
sions van acabar per desencisar
aquest geni precoç del piano. “És
una reflexió crua sobre l’èxit, sobre
el que fas per arribar al cel i el que
perds”, va comentar Hidalgo.

Els protagonistes de dues de les
pel·lícules més sorprenents prove-

nen dels països nòrdics. The punk
syndrome s’endinsa en les vicissi-
tuds del grup finlandès format per
quatre discapacitats psíquics Pertti
Kurikan Nimipäivät. “Són tractats
com persones, no com malalts, les
seves lletres són homologables a les
d’altres grups, treballen amb una
disciplina fèrria i tenen les mateixes
relacions que qualsevol grup”, va dir
el director artístic de l’In-Edit. I
Grandma Lo-fi explica la història de
Sigrídur Níelsdóttir, una dona de 70
anys que enregistra i edita els seus
propis cassets.

La secció oficial nacional inclou-
rà el film Adrià Puntí i Conxita Badia
no existeix, la biografia d’aquesta
cantant lírica d’abans de la Guerra
Civil. L’autora és Eulàlia Domènech,
la seva besnéta.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El 2003 la primera
edició del festival Beefeater In-
Edit va tenir 1.200 espectadors.
L’any passat, en la novena edició,
en va reunir 30.792. Ahir al migdia
els organitzadors van fer públic un
avançament de la desena edició,
que tindrà lloc del 25 d’octubre al 4
de novembre, i van deixar clar que
no s’han adormit sobre els llorers
de l’èxit. Entre les prop de 60 pel·lí-
cules que s’hi podran veure hi ha
haurà actes de celebració –com la
projecció d’un documental sobre el
mateix festival durant la clausura–,
però l’organització té com a priori-
tat portar el més destacat del gène-
re a Barcelona. I no pensa en el sos-
tre d’espectadors.

“Aquesta edició és perfecta per
captar nous públics i per fer perdre
el respecte als que encara no han en-
trat en els documentals musicals”,
va dir ahir Cristian Pascual, el direc-
tor del certamen. Ho va dir per
l’atractiu de l’aniversari i perquè els
títols que es projectaran poden
atreure nous espectadors: es repo-
saran els documentals que han pas-
sat pel festival més votats pel públic
en una convocatòria a les xarxes i,
a més, es projectarà una selecció de
la llista dels 100 millors documen-
tals musicals de la història que estan
elaborant.

Homenatge a Julien Temple
Enguany l’In-Edit retrà homenat-
ge al director britànic Julien Tem-
ple. Està considerat com l’autor de
documentals musicals més recone-
gut del Regne Unit i, a més, com un
pioner dels videoclips. El seu docu-

El festival In-Edit celebra el desè aniversari i busca nous públics amb el bo i millor del gènere

UN PARADÍS PERDUT
A Glastopia, el director britànic
de culte Julien Temple retrata

l’ambient del festival
de Glastonbury. IN-EDIT

DANSA

El Liceu descobreix l’ànima
negra d’Alvin Ailey

que van convertir el genial coreò-
graf nord-americà en un mite de la
dansa. El coreògraf italià Mauro Bi-
gonzetti va obrir la vetllada amb
Festa barocca, un treball del 2008
sobre música de Händel que va sor-
prendre més pel seu neoclassicisme
que no per l’originalitat de la coreo-
grafia. Estructurada en peces corals,
solos i passos a dos, Bigonzetti uti-
litza un llenguatge similar al de Ky-
lián, Duato o el Forsythe més clàs-
sic, combinant classicisme, con-
temporaneïtat i ironia, però no
aconsegueix aportar res de nou i
fins i tot resulta xocant en una com-
panyia l’ADN de la qual és exaltar la
dansa afroamericana.

Alvin Ailey American Dance Theater
GRAN TEATRE DEL LICEU
13 de setembre

MARTA PORTER

Igual que en l’única i última
visita de l’Alvin Ailey Ameri-
can Dance Theater a Barce-
lona, fa deu anys, dijous la
companyia nord-americana

va presentar al Liceu un programa
que combina coreografies dels nous
creadors amb aquelles històriques

En un canvi de registre radical,
tres coreògrafs de generacions
i estils diferents s’uneixen
per crear Loves stories: Ro-
bert Battle, director artís-
tic de la companyia des de
fa un any; Judith Jami-
son, musa d’Ailey i here-
va de la companyia, i Ren-
nie Harris, un dels princi-
pals coreògrafs de hip-hop
dels Estats Units. El resul-
tat és un treball vital en què
un solo del més pur estil neo-
clàssic pot conviure amb l’street
dance i amb la dansa discotequera
de tocs tribals dels 60 i 70, salpebrat
tot amb tocs de jazz, un mélage que
segueix les bases fundacionals
d’una companyia que va néixer el
1958 amb un profund esperit polític
de lluita contra la segregació racial.

Va tancar la nit Revelations, core-
ografia mítica de l’any 1960 que se-

Tria
Es projectarà
una selecció
de la llista
dels 100
millors
documentals

gueix posant la pell de gallina per la
seva força, espiritualitat, estèti-

ca, ritme, sensualitat i movi-
ments. Ailey hi mostra el seu

passat, el que va viure de
petit a Rogers, Texas, al si
d’una família camperola,
en què les dones rentaven
la roba per als blancs i
grans i petits recollien co-

tó entre amenaces del Ku
Klux Klan. Revelations mos-

tra aquest passat entre cants
espirituals negres i festes en-

diumenjades, però sobretot mos-
tra la capacitat d’Ailey per reinven-
tar el llenguatge de la dansa, partint
de la modern dance per acabar amb
un gran espectacle estil Broadway.
Com deia davant les crítiques dels
sectors més intransigents de la dan-
sa: “Si es tracta d’art i entreteni-
ment, això és el que volem ser”. Una
autèntica obra d’art.e

L’espectacle
arrenca amb
la coreografia
de Festa
barocca. A. BOFILL

Crítica


