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El Festival DanSAT! acollirà  
sis companyies de dansa
L’onzena edició del Festival DanSAT!, que 
tindrà lloc del 9 al 12 d’abril, ha anunciat 
el seu cartell juntament amb un projecte 
d’aliança entre les companyies de dansa 
CobosMika Company, Increpación Dan-
za, Kulbik Dance Company, La Veronal, 
Roberto Olivan & Enclave Arts del Movi-

ment i Thomas Noone Dance. El Sant An-
dreu Teatre les ha triat per formar part del 
nou programa de residències i suport a la 
creació AlianSAT. A place to bury stran-
gers, premi Ciutat de Barcelona de dansa 
2013, de la companyia de Roberto Olivan, 
serà la peça inaugural del festival.CULTURA

el reconeixement. El que no és acci-
dental és que la majoria de les seves 
obres pertanyin a l’etapa de madu-
resa, quan el cineasta ja té més de 70 
anys; i que a partir dels 80 anys el 
ritme s’intensifiqui a raó d’un film 
per any. Oliveira necessitava recu-
perar el temps perdut durant la dic-
tadura de Salazar, quan l’hostilitat 
del règim va provocar llargs perío-
des d’inactivitat i silenci en la seva 
filmografia.  

En aquests anys, el seu cinema es 
refugia en obres com O ato da pri-
mavera (1963), docuficció sobre 
una festa rural que s’inscriu en el 
corrent de l’antropologia visual, es-
til que marcaria l’obra d’autors por-
tuguesos com Antonio Campos. 
Una de les poques incursions d’Oli-
veira en la ficció durant la dictadu-
ra salazariana és A caça (1964), un 
curt de to cru i surrealista. Però la 
censura obliga Oliveira a afegir-hi 

un final feliç i el cineasta és detin-
gut. Passa deu dies a la presó.  

Amb la mort de Salazar el 1970 la 
carrera d’Oliveira comença a recu-
perar-se. El 1971 estrena O passado 
e o presente, la primera part de la Te-
tralogia dels amors frustrats, que 
completen Benilde (1974), Amor de 
perdição (1978) i Francisca (1981). 
Amb aquests títols comença la sego-
na fase de la carrera d’Oliveira, que 
ell anomena “fase de la burgesia”. Es 
tracta d’adaptacions literàries 
–d’autors tan prestigiosos com Cas-
telo Branco o Agustina Bessa-Luís– 
consagrades a la paraula, amb movi-
ments de càmera mínims, plans 
llargs i teatralitat en el gest. Els te-
mes giren al voltant de l’amor frus-
trat en el marc d’una societat re-
pressiva. Als 70 anys, Oliveira ex-
plota com a cineasta en plenitud. 
Combina les estratègies del teatre 
i el cinema en un estil que fuig del 

realisme en benefici de l’al·legoria. 
Tot i sorgir de l’era muda, Oliveira 
situa en el centre del seu cinema els 
diàlegs. “Per a Oliveira la paraula és 
el teixit de l’existència, perquè la vi-
da és pura fugacitat”, escriu sobre 
ell Víctor Erice, un dels seus grans 
admiradors, que també assegura 
que “les pel·lícules d’Oliveira cons-
titueixen un testimoni excepcional 
del camí recorregut pel llenguatge 
cinematogràfic des dels seus orí-
gens fins als nostres dies”.  

Consagració internacional 
A partir dels anys 80, els festivals in-
ternacionals més prestigiosos recla-
men les seves pel·lícules. Ell conti-
nua fidel als seus referents literaris. 
Adapta una obra de teatre de Paul 
Claudel a Le soulier de satin (1985) 
i tritura les convencions de l’òpera 
fent cantar playback als actors de la 
macabra sàtira Os canibais (1998). 

“Si deixo de fer pel·lícules m’avorri-
ré i, aleshores, moriré”, responia el 
centenari Manoel de Oliveira quan 
li preguntaven què el motivava a se-
guir dirigint pel·lícules en una edat 
tan avançada. El cineasta va morir 
dijous a casa seva, a Porto, als 106 
anys. El seu últim llarg va ser O gebo 
e a sombra, estrenat el 2012 als 103 
anys, però encara va dirigir dos 
curts més.  

L’últim, O velho do Restelo, una 
poètica reflexió sobre la història de 
Portugal i Espanya articulada a par-
tir d’una conversa entre Cervantes, 
el Quixot, Camões i Castelo Branco, 
s’estrenava el desembre passat al 
Festival de Venècia. La seva salut, 
castigada en els últims temps, no li 
va permetre anar-lo a presentar i ja 
no estava en condicions de dirigir. 
Sense el cinema, Oliveira no tenia 
motius per continuar lluitant con-
tra el temps. La carrera del director 
més longeu s’ha acabat, però la se-
va llegenda no ha fet més que co-
mençar. Manoel de Oliveira ja és 
immortal. 

El director va néixer el 1908 en el 
si d’una família burgesa de Porto, 
una ciutat que inspiraria moltes de 
les seves pel·lícules. El jove Olivei-
ra estudia amb els jesuïtes a A Guar-
da, a Galícia. S’interessa per l’atletis-
me i guanya el campionat nacional 
de salt amb perxa. Abans de dedicar-
se al cinema viu una vida bohèmia i 
participa en curses automobilísti-
ques, una de les seves grans aficions. 

Ben plantat, participa en algunes 
pel·lícules com a actor, però el seu 
gran bateig cinematogràfic arriba el 
1931 amb el curt Douro, faina fluvi-
al, un documental influenciat per 
l’avantguarda soviètica que retrata 
la gent que habita als marges del 
Duero. El film suscita admiració a 
l’estranger i escàndol a Portugal. El 
1942 Oliveira s’aventura a dirigir el 
seu primer llarg, Aniki-Bóbó, un 
fresc neorealista que relata les peri-
pècies d’uns nois que creixen als 
suburbis de Porto. El fracàs de ta-
quilla és tan contundent que no tor-
narà a dirigir fins al 1956. Oliveira es 
concentra durant aquest temps en 
els negocis familiars i, ocasional-
ment, en les seves curses de bòlids.  

L’edat, un “accident biològic” 
A Oliveira li agradava treure impor-
tància a la seva longevitat descri-
vint-la com “un accident biològic”. 
Un accident que va provocar situa-
cions ben curioses, com que el Fes-
tival de Venècia li atorgués dos Lle-
ons d’Or honorífics al conjunt de la 
seva carrera, el primer als 77 anys i 
el segon als 96. Entremig havia ro-
dat 22 pel·lícules entre curts i llargs; 
era pertinent, per tant, actualitzar 
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Insòlit  
El Festival de 
Venècia li ha 
atorgat dos 
Lleons d’Or 
honorífics a la 
seva carrera

Manoel de 
Oliveira ja 
és immortal
L’últim director europeu sorgit del cinema mut 
mor als 106 anys després de 84 de carrera


