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La colpidora història del rescat
de l’alpinista Iñaki Ochoa

cas, preval la solidaritat del que un
dels alpinistes anomena la “nació de
la muntanya”, però el director na-
varrès fuig d’atribuir valors intrín-
secs a l’alpinisme. “A la muntanya
passen moltes coses. Hi ha històri-
es de solidaritat i històries misera-
bles d’egoisme, com passa en altres
àmbits de la vida”. La de Pura vida
forma part de les primeres.

El documental recull els records
d’alpinistes d’elit que no van dubtar
a enfrontar-se a la cara més perillo-
sa de l’Annapurna. Aquests herois
que no es reconeixen com a tal són
els romanesos Horia Colibasanu i
Alex Gavan, el nord-americà Don
Bowie, els russos Sergei Bogomolov
i Alexei Bolotov, el kazakh Denis
Urubko, el suís Ueli Steck i la cana-
denca Nancy Morin. Tots compar-
teixen l’ètica de la muntanya. “Hi ha
diferències en la manera de plante-
jar-se les decisions entre alpinistes
russos, amb una educació militar, i
gent dels Estats Units com Don
Bowie –diu Iraburu–. Els russos fan
el que han de fer i punt; són màqui-
nes de fer el que és correcte. En can-

vi, Bowie utilitza referències d’he-
roisme gairebé bíbliques. Però tots
treballen plegats i s’ajuden”.

Iraburu agraeix especialment la
feina de producció que hi ha darre-
re del film. L’equip va haver de vi-
atjar arreu del món per recollir els
testimonis. “També vam haver de
demanar permisos per rodar en una
caserna militar del Kazakhstan, i
vam anar a un campament base de
l’Annapurna”, diu Iraburu.

La bandera pirata
Un dels objectius de la pel·lícula, que
es va projectar la setmana passada al
Festival de Sant Sebastià, era trans-
metre la manera de ser d’Iñaki
Ochoa mitjançant les veus dels seus
companys. “L’Iñaki era un outsider.
Les expedicions que s’enfilaven a les
muntanyes amb banderes el posa-
ven malalt. Ell a la seva tenda sem-
pre hi posava la bandera pirata, per-
què en realitat era de la nació de la
muntanya, un lloc sense fronteres”,
diu Iraburu, que avui presentarà el
documental als Cinemes Méliès de
Barcelona a les 20.30 h.e

L’alpinista rus Sergei Bogomolov és un dels que recorda les
circumstàncies del rescat d’Iñaki Ochoa de Olza. EL DOCUMENTAL DEL MES

El cicle El Documental del Mes estrena avui la pel·lícula ‘Pura vida’

Pablo Iraburu i Migueltxo Molina
documenten a Pura vida el rescat
d’Iñaki Ochoa quan estava a punt de
coronar l’Annapurna. És la història
que Pep Guardiola va fer servir per
motivar els jugadors del Barça.

X.C.

BARCELONA. “Pura vida és una
pel·lícula rodada en anglès i pensa-
da perquè la vegi gent que no sap qui
és Iñaki Ochoa de Olza”, adverteix
Pablo Iraburu, el codirector del film
que avui s’estrena dins del cicle El
Documental del Mes en diversos ci-
nemes de Catalunya i al portal Ara
Films. El punt de partida és la histò-
ria del rescat del muntanyenc na-
varrès, que el maig del 2008 es va
posar malalt a 7.400 metres d’alti-
tud, quan afrontava el cim de l’An-
napurna, a l’Himàlaia. Tan bon punt
van començar els problemes, alpi-
nistes d’arreu del món es van mo-
bilitzar per ajudar-lo.

Aquesta història sobre superació,
solidaritat i treball en equip va do-
nar peu a un reportatge del progra-
ma Informe Robinson que Pep Guar-
diola va utilitzar per motivar els ju-
gadors del FC Barcelona. Arena Co-
municación, la productora a la qual
pertanyen Iraburu i Migueltxo Mo-
lina, que ja treballava en el projec-
te de Pura vida, va cedir a Canal Plus
el material sobre Ochoa que havien
digitalitzat, i l’equip d’Informe Ro-
binson va elaborar un “producte te-
levisiu que feia servir la reconstruc-
ció”. Pura vida, en canvi, és un docu-
mental cinematogràfic que explica
tot el que va passar aquells quatre
dies del 2008 a partir dels testimo-
nis de les persones que van partici-
par en el rescat, sense reconstrucci-
ons ni veus en off i mantenint el sus-
pens sobre el desenllaç.

La “nació de la muntanya”
“La muntanya t’obliga a dur les de-
cisions ètiques fins a l’extrem. Els
alpinistes de la pel·lícula trien fer el
que cal fer encara que els porti a si-
tuacions de risc per a la seva vida.
Així i tot, el més sorprenent són els
personatges, i no l’entorn on es mo-
uen”, explica Iraburu. En aquest

Mireu l’entrevista
a Ara TV

El Liceu punxa en
l’únic Verdi de l’any

endirecte

No ha tingut bona sort La forza del destino en el seu re-
torn al Liceu. Ni en el pla artístic ni en el social: mentre

la gent espera gestos d’austeritat, el teatre recupera el bo-
ato –moqueta vermella, dos agents de la Guàrdia Urbana
amb uniforme de gala– i una legió de convidats als quals va
oferir un pica-pica al foyer. Paradoxes de la vida: mentre es
consumien entrepans i copes de cava, el tema estrella de
conversa era la crisi, agreujada per la disminució de 3,4 mili-
ons de l’aportació del ministeri de Cultura.

No es va omplir el Liceu, cosa que, sent l’únic Verdi de la
temporada, és preocupant. A part de la mala fama que

arrossega des de la seva estrena a Sant Petersburg el 1862,
amb incendis i morts que la converteixen en òpera maleïda,
La forza del destino, basada en un drama romàntic del Duc
de Rivas, és difícil de portar a escena. Cal bregar amb un argu-
ment confús, canvis d’espai i temps i una barreja d’escenes
bufes i costumistes enmig d’un tràgic drama que deixa l’es-
cenari poblat de cadàvers. L’esplèndida direcció de Renato
Palumbo recrea amb encert les diferents atmosferes i ator-
ga coherència musical a una partitura molt desigual que
s’ofereix íntegra i amb la poc encertada decisió de col·locar la
cèlebre obertura entre el primer i el segon acte.

L’orquestra va sonar amb força, ben ajustada, i el cor, re-
forçat pel cor d’Amics de l’Òpera de Girona, va resoldre

amb brillantor les seves intervencions. Va decebre Violeta
Urmana amb una Leonora de veu crispada, aguts cridats i al-
gunes dosis de bon cant. Marcello Giordani té els aguts que
reclama Don Alvaro, però suportar el seu cant monòton, vul-
gar i inexpresiu és una creu. Molt bé Ludovic Tézier, amb un
Don Carlo de classe i temperament, i Bruno de Simone, que
fa un gran Melitone. Encertada labor de Vitalij Kowaljow, Pa-
re Guardiano d’accents nobles, i Marianne Cornetti, Preziosi-
lla, només correcta en el vocal. Un muntatge mediocre, co-
produït amb l’Òpera de París i signat per Jean-Claude Auvray:
avorrit, sense emoció, amb un escenari nu immens presidit
per un Crist sense creu que perjudica la projecció de les veus.

JAVIER PÉREZ SENZ ❊ BARCELONA

El Liceu va encetar la temporada amb ‘La forza del
destino’, en què van brillar l’orquestra i el cor. A.BOFILL


