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■ ‘Stories we tell’: els secrets 
de Sarah Polley, amb l’ARA 

“Explica’m tota la història”, demana Sarah Polley al 
seu pare. I després ho demana als amics de la seva 
mare, als seus germans John, Susy, Mark i Joanna, i 
a la gent més propera. I cadascú explica una 
història diferent, a la seva manera. Stories we tell 
és un documental revelador sobre la vida de l’actriu 
i directora, on desvela un secret personal. Però 
també és un film sobre com la història familiar es 
crea, es recorda i es reexplica. El punt de partida és 
la mort de la mare de la protagonista, l’actriu Diane 
Polley, l’any 1990, amb 54 anys. La seva filla 
petita, la pèl-roja Sarah, en tenia només onze. Com 
a directora, va trigar cinc anys a donar cos a un 
documental en el qual ella s’inclou com una peça 
més del puzle familiar. El film de l’actriu de Mi vida 
sin mi i La vida secreta de les paraules s’ha pogut 
veure en festivals i ha rebut premis, però no s’ha 
estrenat als nostres cinemes. Aquest cap de 
setmana es pot trobar amb l’ARA per 9,95 euros. 

ARA

Mor María de Ávila, pionera 
i degana de la dansa clàssica 

ri amb el flamenc Vicente Escudero 
a El amor brujo i sobretot amb Ma-
griñá en un hit de l’època, Aida, el 
1946. Li va tocar viure la seva pleni-
tud professional en el pitjor mo-
ment, durant els anys 40 i 50. En la 
postguerra, l’únic teatre que conti-
nuava actiu era el Liceu, encara que 
no se li permetia cap pas renovador 
artísticament. Fins als 50 tampoc 

no van poder convidar a Barcelona 
companyies foranes ni sortir de gi-
ra; aquesta va ser una de les espines 
que li van quedar clavades. Va estar 
vinculada a la fundació de la Com-
pañía Española de Ballet i dels Ba-
llets de Barcelona, que van ser el 
germen d’una companyia estatal. 
També era professora de l’Institut 
del Teatre. “Volia ballar i vaig ballar. 
Em vaig enamorar i em vaig casar”, 
deia l’artista per explicar el pas de 
deixar els escenaris quan encara 
treballava de valent.  

Descobridora de talents 
Va estar fora de circuit poc temps. 
El 1954 va obrir una escola a Sara-
gossa, l’Estudi de Dansa Acadèmica, 
que encara avui regenta la seva filla. 
Per això se la considera “mestra de 
mestres”, deia ahir Lola de Ávila. La 
ballarina Aída Gómez en destacava 
l’“olfacte especial per descobrir ta-
lents”. El 1983 va ser nomenada di-
rectora artística dels dos ballets es-
panyols, el Ballet Nacional de Espa-
ña i el Ballet Nacional Clásico, que 
es van fondre en una gran compa-
nyia. Quan els va deixar, el 1986, es 
van tornar a separar i avui són la 
Compañía Nacional de Danza i el 
Ballet Nacional de España. Antonio 
Najarro, director d’aquesta entitat, 
deia ahir que De Ávila era “sinònim 
de qualitat i seriositat”, “un refe-
rent”, “dansa en majúscules”. La ba-
llarina i coreògrafa havia rebut di-
versos guardons, entre els quals, un 
dels últims, el 2009, la Medalla d’Or 
del Gran Teatre del Liceu.e
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María de Ávila va ser primera 
ballarina del Liceu. ESCOLA MARÍA DE ÁVILA

LAURA SERRA 
BARCELONA 

És impossible explicar 
l’ensenyament acadè-
mic de la dansa clàssica a 
Espanya durant el segle 
XX sense anomenar Ma-

ría de Ávila. No només va ser una de 
les grans ballarines de la seva èpo-
ca –habitual companya d’escenari 
del mestre Joan Magriñà al Liceu– 
sinó que va contribuir a posar els fo-
naments d’aquest art amb passió, ri-
gor i tècnica. Va crear escola. Per les 
seves mans hi van passar ballarins 
com Víctor Ullate, Ana María de 
Gorriz, Cristina Miñana i Arantxa 
Argüelles, entre d’altres.  

María Dolores Gómez de Ávila, la 
degana de la dansa clàssica, va mo-
rir ahir als 94 anys a Saragossa, on 
s’havia establert fa més de 60 anys 
i hi tenia una escola de ball. Nascu-
da a Barcelona el 1920, De Ávila es 
va introduir a la dansa a través del 
cos de ball estable que tenia el Gran 
Teatre del Liceu, dirigit per Pauleta 
Pàmies, una escola per a senyoretes 
de la burgesia. Als 19 anys es va con-
vertir en primera ballarina d’aques-
ta formació i va compartir escena-
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