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La vellesa  
ens arriba  

quan no sabem 
ballar 

●● Paradoxa. La dansa no és enca-
ra l’art del segle XXI com desitjava 
el gran coreògraf Maurice Béjart. 
De fet, en aquest país la dansa mos-
tra una paradoxa singular: mentre 
que les xifres de funcions van a la 
baixa i, en conseqüència, la d’espec-
tadors, la dansa internacional acon-
segueix bones crítiques i el suport 
del públic. Això queda palès al Mer-
cat de les Flors i en les últimes edi-
cions del Grec, que, casualment, 
aquest any s’obrirà amb una copro-
ducció internacional de la compa-
nyia catalana La Veronal. 

● Manifest. La dansa celebra avui 
el seu dia internacional. El manifest 
de l’Associació de Professionals de 
la Dansa a Catalunya el firma Inés 
Boza, membre de La Caldera i alma 
mater de Senza Tempo, una compa-
nyia menys coneguda que el que 
mereixen els seus espectacles. Boza 
no es fustiga amb el precari panora-
ma del seu art i escriu: “La dansa és 
l’aliança més fluida entre el més 
profund i la pell, entre l’individu i 
el col·lectiu”. Ben cert, perquè ballar 
és estar viu, és comunicació, és ex-
traversió. I probablement la velle-
sa sigui la incapacitat, no física si-
nó anímica, de ballar. 

● Ancorats en el passat. I alesho-
res per què no té més predicament? 
Tot plegat potser té a veure amb 
l’empobriment artístic de l’ésser so-
cial paral·lel al creixement de la so-
cietat de consum, amb el desconei-
xement dels nous llenguatges del 
moviment que ens confronten amb 
un lèxic abstracte, i amb la por a 
l’experiència del que no té una ex-
plicació unívoca. D’aquí que en els 
teatres comercials només hi acce-
deixi el ballet que ve de l’Est amb 
clàssics dels d’ahir, avui i sempre. 

● Què passa? ¿No hi ha públic de 
dansa o el públic no té prou oportu-
nitats per enfrontar-se amb aquest 
gènere? Probablement una cosa 
porta a l’altra. El Mercat de les Flors 
ha assolit en solitari la projecció so-
cial de la dansa amb resultats enco-
ratjadors, però sense que aquesta 
tasca generi una penetració més 
gran en els circuits d’exhibició ni 
l’eclosió de companyies o creadors 
locals que trenqui l’aïllament amb 
el gran públic. El TNC va encarar fa 
uns anys aquesta tasca, de la qual no 
en queda res. Tampoc el Lliure ba-
lla gaire, però el que resulta inde-
cent és la manca de sensibilitat, de 
responsabilitat social, cap a la dan-
sa de Catalunya de l’equipament 
més car del país, el Gran Teatre del 
Liceu.e
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Del genocidi a la dansa: la realitat 
“polièdrica” del DocsBarcelona

En són exemples El visionari, sobre 
el Nostradamus economista que 
prediu el col·lapse financer total per 
a l’1 d’octubre del 2015; el retrat de 
Tea time, sobre cinc dones que man-
tenen el costum de prendre el te ca-
da dia des de fa 60 anys; la lluita de 
dos biòlegs contra una devastadora 
plaga de castors a la Patagònia de 
Los castores, i el món trash de les pa-
ròdies turques de títols com Star 
wars, Superman, Rambo i Rocky que 
descobreix Remake, remix, rip-off.  

La pluralitat de la programació 
es resumeix en dos dels films més 
destacats: The look of silence, la no-
va incursió de Joshua Oppenhei-
mer en les conseqüències del geno-

cidi indonesi després del premi-
at The act of killing, i la cloenda 
Dancing with Maria, sobre una 
ballarina de 93 anys que desafia 
les lleis de la biologia i continua 
donant classes a Buenos Aires. 

Retrobament al CCCB 
El protagonisme del documental 
català al DocsBarcelona serà des-
tacat. Game over segueix l’evolu-
ció d’un noi gironí obsessionat 
per les armes que descobreix que 
la guerra real no és tan divertida 
com els videojocs bèl·lics; El tram 
final, premiat fa uns dies a Màla-
ga, mostra, any rere any, la desa-
parició de la terra i d’un estil de vi-
da al delta de l’Ebre; Ajoblanco re-
lata la història de la llegendària 
revista contracultural, i Temps de 
caritat explica com, cada dijous, 
es reuneixen al bar del CCCB di-
verses persones que hi van créixer 
quan l’edifici l’ocupava l’Antiga 
Casa de la Caritat. 

Per primer cop el festival pro-
jectarà un documental interac-
tiu, Las sinsombrero, que vol aca-
bar amb l’oblit de les autores de la 
Generació del 27. La indústria del 
documental tornarà a citar-se en 
els speed meetings –trobades ex-
prés entre 40 projectes i 35 finan-
çadors– i la productora de The 
look of silence, Signe Byrge So-
rensen, oferirà una classe magis-
tral a partir de set escenes de la 
seva filmografia. Una celebració 
dels 10 anys d’El documental del 
mes completa el programa.e

The look of silence és la continuació de The act of killing: una nova i esfereïdora mirada al genocidi indonesi. DOCSBARCELONA

‘La llista de Falciani’ obrirà el Festival Internacional de Cinema Documental

CINEMA

La programació de la 18a edició del 
DocsBarcelona s’escapa dels in-
tents de situar-la en un sol eix temà-
tic. Com la vida que els documentals 
aspiren representar. “Nosaltres no 
triem un focus, és la realitat la que 
ens el dóna”, s’excusava ahir el di-
rector del festival, Joan Gonzàlez, 
incapaç de resumir una programa-
ció de 42 pel·lícules provinents de 
26 països en un titular. El festival 
“polièdric”, diu Gonzàlez, pren el 
relleu del festival “amb accent acti-
vista” de l’any passat. La cita torna-
rà a ser als cinemes Aribau, el CCCB 
i l’auditori de la Pedrera, del 25 al 31 
de maig. 

El DocsBarcelona arrencarà fort 
amb la projecció de La llista de Fal-
ciani, sobre la famosa filtració de da-
des de l’empleat de banca que va 
treure a la llum 130.000 comptes su-
ïssos d’evasors fiscals. Coproducció 
catalana dirigida per Ben Lewis, el 
film no aporta grans novetats al cas, 
però il·lustra les grans pressions que 
va rebre Falciani per no revelar cap 
informació i les conseqüències i ra-
mificacions de l’escàndol en l’actual 
sistema bancari. 

Personatges peculiars 
El DocsBarcelona manté la identi-
tat com a aparador del documental 
per a tots els públics amb mirades 
crítiques sobre la societat però tam-
bé històries i personatges peculiars. 
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Els tres caps de  
cartell del festival
●  La llista de Falciani 
La filtració de 130.000 comptes 
suïssos és l’escandol bancari més 
important de l’última dècada. 
●  ‘The look of silence’  
Un supervivent del genocidi indo-
nesi descobreix la identitat dels as-
sassins del seu fill veient The act of 
killing i contacta amb el director. 
Ell decideix confrontar la víctima 
amb els botxins.  
●  ‘Dancing with Maria’  
Amb 93 anys, Maria Fux continua 
fent classes a l’escola de dansa de 
Buenos Aires. Conserva l’elegància 
i l’energia d’una jove ballarina, su-
perant les limitacions del seu cos.

Indústria  
Els ‘speed 
meeting’ 
apleguen 40 
projectes i  
34 possibles 
finançadors

Experiment  
El festival 
projectarà per 
primer cop un 
documental 
interactiu, ‘Las 
sinsombrero’


