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Visualitzarel so

SALVADOR LLOPART
Sitges

O
n no arriba la realitat ar-
riba la imaginació. On no
arriba la ciència, pot ar-
ribar una pel·lícula com
Orígenes?

Orígenes explica la història d’Ian (Mi-
chael Pitt), un jove doctor que s’ena-
mora d’uns ulls –els ulls de la catalana
Astrid Bergès-Frisbey– i anys després
descobreix que la biologia pot explicar
aquests ulls, però mai el misteri que
amaguen.
Orígenes va resultar, a més, una bella

història romàntica.MikeCahill, el direc-
tor de la deliciosa Otra tierra (2011) –on
s’explorava la possibilitat d’un món pa-
ral·lel, allà on tots tenimundoble– firma
aquest film, el seu segon llargmetratge. I
hi parla amb eloqüència de la relació del
coneixement científic ambelmónespiri-
tual. “Tinc un gran respecte pels cientí-
fics. Els seus descobriments ens ajuden
a viure. Però com a artista crec en la in-
tuïció com a tècnica de coneixement”,
va comentar el director.
Quant a la part romàntica, es pot dir

queés l’argamassadel conjunt (i que sen-
se ella resultaria un film àrid). “AOríge-
nes hi ha dos tipus d’amor. L’amor boig,
furiós, inesperat, que t’arrossega comun
remolí. I després hi ha l’altre: l’amor
sòlid com una muntanya. No estem da-
vant una història d’amor immutable,
que és ono és.Queneix i s’acaba sempre
igual. Aquí importen elsmatisos”, expli-
caCahill, un paio rialler, demonyodesa-
fiador. Encantat de tornar a ser a Sitges,
on Otra tierra va tenir fa tres anys una
excel·lent recepció.

Però si parlem de pel·lícules somni,
allà on la raó s’estavella contra tota lògi-
ca, hem de mirar a La distancia, de Ser-
gio Caballero. “El cinema per a mi és
una forma d’expressió. No sóc academi-
cista, no he estudiat cinema. No tinc
codis; deixo que les pel·lícules parlin per
mi. I ni tan sols jo no sóc important. No
són comercials ni políticament cor-
rectes. Són pel·lícules lliures”, afirma el
director.
Efectivament, si La distancia és algu-

na cosa és pura llibertat. A vegades des-
concerta; enaltresmoments irrita i, algu-
nes vegades (poques), diverteix. Per què

les històries amb nans han de ser més
divertides?, es pregunta un. La distancia
explica d’una manera més o menys evi-
dent la història de tres nans telepàtics
(que no parlen, però es comuniquen en
rus) que volen donar un cop a una cen-

tral tèrmica de Sibèria, entre moltes al-
tres coses, esclar, com una galleda que
parla d’amor amb una llar de foc. “Això
del robatori és perquè, bé, m’insistien
que les pel·lícules han de parlar d’algu-
na cosa”, fa broma. “Li vaig prometre a

la meva filla que aquesta la veuríem
junts al Maremàgnum (de Barcelona),
però em temo que no serà així”.
Efectivament, és una pel·lícula lliure i

el bon humor de Caballero, indiscutible,
desarma qualsevol sospita d’impostura.
Però La distancia, a la qual és aconsella-
ble mirar amb ulls de comèdia, i que ha
estat present ja en una vintena de festi-
vals, no és una pel·lícula per a tothom,
no és un film per a tots els públics. La
distancia es passeja per territoris oní-
rics, en aquests on suposemque les elec-
cionsmés peregrines tenen una raó sub-
jacent. De fet tot el cinema és un acte de
divan.
D’aixòprecisament parla el llibrePan-

talla rasgada (Arkadín Ediciones), fir-
mat per Desirée de Fez i Jordi Sánchez-
Navarro. “El més interessant dels som-
nis és que pots utilitzar-los”, afirma Rob
Zombie al pròleg.c

‘Estat
d’excepció’

CRÍT ICA DE DANSA

M
anuel de Pedrolo va ser
l’escriptor català més reta-
llat i més perseguit profes-
sionalment per la dictadu-

ra franquista. Per Sant Jordi del 1975 es
va publicar, set anys després que hagués
estat reiteradament prohibida per la cen-
sura, la novel·la amb què havia guanyat
el premi Prudenci Bertrana l’any 1968,
en la seva primera convocatòria.
L’obra havia estat escrita el 1961 i s’ha-

via presentat al premi de Girona, tal com
consta en el seu palmarès, amb el títol
d’Estat d’excepció. Però es publicava set
anys després amb el títol d’Acte de violèn-
cia i amb el reclam a coberta que es trac-
tava del premi Prudenci Bertrana 1969 i
no, com era el cas, del 1968.
Acte de violència era un títol que Pedro-

lo ja havia utilitzat per a una novel·la an-
terior que havia escrit el 1950 i que havia
quedat inèdita fins que la va localitzar i
rescatar als arxius de la censura la inves-
tigadora holandesa Lidwina M. van den
Hout (que havia participat en el projecte
de recerca sobre “L’art literari català so-
ta la censura en el període 1950-1970”,
impulsat des de la universitat d’Amster-
dam pel professor Felip Lorda i Alaiz
l’any 1974 i els resultats parcials del qual
va donar a conèixer M. L. Abellán en un
article a la Revista de Catalunya de fe-
brer de 1989). Aquella novel·la oblidada
es va publicar el 1997, quaranta-quatre
anys més tard!, i quan Pedrolo ja havia
mort, amb el títol de Doble o res.
Permirar de confondre els censors, co-

sa que no sempre aconseguia, Pedrolo
utilitzava l’estratègia de canviar títols
per provar sort de nou. Estat d’excepció
(que finalment adoptaria el títol d’aque-

lla novel·la inèdita,Acte de violència, que
l’escriptor havia arribat a estripar pel
malestar que li arribaven a provocar
tants d’entrebancs) primer s’havia titulat
tambéEsberlem elsmurs de vidre. L’obra,
abans de ser premiada a Girona, ja havia
intentat publicar-se diverses vegades, pe-
rò va ser reiteradament rebutjada per
censura el 1963, el 1965, el 1968...
Estat d’excepció, el premi Bertrana

1968 finalment publicat amb el títol d’Ac-
te de violència, és –tal com resumeix per-
fectament la contraportada del llibre–
“la recreació dinàmica i sostinguda
d’una ciutat que viu unes jornades sense
precedents: una estranya solidaritat va
guanyant els ànims dels seus habitants,
els quals, sense haver-se posat d’acord,
obeint una consigna anònima i senzilla,
instauren una situació que els permetrà
de conquerir la llibertat sense vessa-
ments de sang”.
Entre el que és absurd i el que se so-

breentén, la novel·la expressa l’enrarit
clima d’una protesta o insubmissió. I pot-
ser no seria ara tampoc sobrer de recor-
dar que ja l’any 1967 Joan Ballester i Ca-
nals va publicar a les Edicions d’Aporta-
ció Catalana el volum Coratge cívic
d’Henry D. Thoreau (1817-1862), l’autor
de Sobre el deure de la desobediència civil,
llibre que tenien de referència principal
líders pacifistes com Ghandi, Luther
King o Mandela.

El repartiment de La distancia, A. Martínez, S. Evans, M. Lagos i R. Olbeter

Torobaka

Direcció artística, coreografia i inter-
pretació: Israel Galván, Akram Khan.
Arranjaments musicals i interpretació:
DavidAzurza, Bobote, ChristineLebout-
te, Bernhard Schimpelsberger.
Lloc i data:Mercat de les Flors
(3/X/2014)

JOAQUIM NOGUERO

Visualitzar el somés pur. Vet aquíToro-
baka, una exhibició de recursos físics
que se sentenmés que no es veuen, i que
es veuen no pas com un sentit articulat
(el contingut) aportat per l’escriptura
del so sinó directament com la seva par-
titura visual. A Torobaka qualsevol se-
màntica possible coincideix amb la seva
formulació física, perquè a diferència de

Lo real o de Zero Degrees el que veiem
noparla de resmésque no sigui la vivèn-
ciadel ball.Unatractiu innegable del vir-
tuosisme expressiu tant del bailaor
Israel Galván com del ballarí de kathak
hindúAkramKhan és la precisió demo-
viments amb què esdevenen instru-
ments de percussió d’alt rendiment. Si
són internacionals i contemporanis, fins
i tot com a punta de llança d’avantguar-
da, és per la manera com han viscut les
arrels respectives: no des de cap pretesa
fidelitat en la imitació, sinó des de la lli-
bertat més personal de la vivència i,
doncs, des de la possibilitat de canvi i de
metamorfosi inherent a tota cosa viva.
En Galván i en Khan, és la personalitat
del ballarí la que dóna forma a la massa
del folklore heretat. I no s’havia fet mai
tan evident com aquí.
Galván ens té mal acostumats. A cada

nou espectacle s’ha fet més fi, lleuger i

precís, ambdesenvolupamentsmorfolò-
gics nous de l’ampli vocabulari aconse-
guit. Els tocs de taló i de punta arriben
en les positures més inversemblants,
fins i tot tirat a terra, i res no es fa es-
trany perquè només seria esnob i inútil
si sonés pitjor. Però no és el cas: aporta
timbresnous i textures renovades, i sem-
pre dins elmés pur respecte rítmic en el
compàs, d’estricta fidelitat flamenca, so-
ni el que soni. Al seu torn, Khan impres-
siona igual.Més quemai. Sempreha tin-
gut la gràcia felina d’un tigre, sinuós de
moviments, ràpid i esmolat com una fe-
ra, però aquí revisa amb humor el propi
bagatge. L’un inspira l’altre i creixen
junts. Al costat de Sylvie Guillem a Sa-
cred Monsters al Grec 2007 o amb Sidi
Larbi Cherkaoui a Zero Degrees, Khan
era sobretot contrast. Aquí, en canvi, els
cossos es fonen i ens sorprenen: defu-
gen tots els estereotips, quan es presen-
ten amb tant d’humor i ironia. Igual que
els músics: meravellosos, virtuosos, di-
vertits, despullada la veu, poderosament
contemporanis en la puresa de recursos.
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Entre el que és absurd i el
que se sobreentén, la novel·la
de Pedrolo expressa l’enrarit
clima d’una insubmissió

Sitges presenta ‘Pantalla
rasgada’, un llibre
amb 15 converses sobre
els somnis i el cinema

Oriol Pi
de Cabanyes

‘Orígenes’, deMike Cahill, parla al festival de Sitges de la relació de la ciència amb
l’esperit, mentre que Sergio Caballero incorpora nans telepàtics a ‘La distancia’
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