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Els joves actors de la com-
panyia La Hydra volien
vestir malles elàstiques.
És quasi una broma, però
també un bon punt de
partida per explicar com
aquesta colla d’exalum-
nes de Memory es van de-
cantar per ser uns super-
herois que, des del seu
naixement, estan tancats
en un búnquer amb l’ame-
naça que fora hi ha uns
franctiradors que els po-
drien ferir. La comèdia de
traç gros (i de denúncia
que va fent gruix, rèplica

a rèplica) Utilitat progra-
mada, de Marc Rosich
s’estrena avui al Tanta-
rantana. Es podrà veure
fins al 17 de maig.

En el seu espai, hi ha
disponibilitat d’una intra-
net per aprendre i conèi-
xer allò que la tutora els va
servint. Míriam Alamany
interpreta aquesta “mare
castradora”, en paraules
de la directora, Míriam Es-
curriola, que educa i vigila
alhora. El conflicte arren-
ca quan el líder d’aquests
joves s’adona que té el po-
der de traspassar la paret i
decideix marxar, deixant
una carta escrita a mà. No-
més és gràcies al fet que un
d’ells descobreix l’habili-
tat de llegir lletra lligada
que entenen que el líder ha
marxat. I que mirarà de

donar-los novetats de l’ex-
terior. De seguida el con-
flicte esclata a l’interior
del búnquer: decideixen 
prendre’s una medicació,
teòricament per compen-
sar la vitamina D. L’espai
cada cop es fa més angoi-
xant. Els electrodomès-
tics es comencen a espat-
llar; ells se senten inútils
per una banda i, per l’altra,
descobreixen la capacitat
d’escalfar la llet només po-
sant-hi les mans a sobre.

Però qui són aquests
éssers estranys? Qui els
ha tancat en aquest teòric
refugi? Per què? Els su-
perherois buscaran res-
postes i potser no els agra-
darà a partir de llavors la
vida anterior. Qui sap qui-
nes conseqüències pot
portar tot plegat. ■
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Superherois en cotó fluix
El Tantarantana
ofereix l’estrena del
text de Marc Rosich
‘Utilitat programada’

Els de La Hydra són cinc superherois que viuen sota la mirada d’Alamany ■ TANTARANTANA

Ja fa divuit anys que po-
dem mirar el món per un
forat i conèixer centenars
d’històries gràcies al Docs
Barcelona. Aquest any el
festival es fa major d’edat
amb la 18a edició, que se
celebra del 25 al 31 de
maig, i proposa noves his-
tòries: la de l’argentina
María Fux, que continua
fent classes de dansa als
93 anys (Dancing with
Maria, film de clausura);
els canvis polítics a Zimba-
bue arran de les denúncies
de frau en les eleccions del
2008 (Democrats); la pro-
gressiva desaparició del
delta de l’Ebre i els habi-
tants de l’últim tram del
riu (El tram final); les
previsions de les crisis
d’un geni de les finances i
les amenaces que va rebre
de l’FBI (El visionari.
L’home que preveia l’eco-
nomia mundial)...

En total es podran veu-
re 43 documentals provi-
nents de 26 països que, se-
gons el director de Docs
Barcelona, Joan Gonzà-

lez, “no tenen un focus
com l’any passat”. És un
festival “molt polièdric”,
diu, amb propostes ben va-
riades. Com la que obre el
festival, La llista de Fal-
ciani, producció catalana
dirigida per Ben Lewis que
mostra “com a partir d’un
robatori de dades, canvia

el funcionament del siste-
ma bancari”. Gonzàlez
destaca: “És el primer cop
que obrim el festival amb
una producció catalana,
fins ara no havia estat ai-
xí perquè el nivell d’ex-
igència és molt alt.” Creu
que amb Docs Barcelona
“s’ha aconseguit crear

una marca de documen-
tal català amb reconeixe-
ment internacional”.

Un altre exemple del ca-
ràcter polièdric del certa-
men és la presència de di-
versos documentals dane-
sos (Democrats, Good
things await, La mirada
del silencio i La vida es sa-

grada); pel·lícules que de-
fensen la natura, com la
xilena Los castores o Vi-
runga; la lluita a vida o
mort de tres homes per
protegir els goril·les d’un
parc del Congo; Game
over, producció catalana
dirigida per Alba Sotorra
sobre un noi aficionat als
jocs bèl·lics que marxa a
l’Afganistan com a francti-
rador... En conjunt, una
oferta amb “obres intimis-
tes” i d’altres del món ex-
terior, però “sempre amb
una mirada original”.

Vessant professional
Com cada any, el festival
desplega els seus tenta-
cles geogràficament (s’ex-
porta a Colòmbia i Xile), i
esdevé una plataforma
per a la trobada dels pro-
fessionals del sector. Hi
haurà classes magistrals,
una amb l’equip de La
llista de Falciani i una al-
tra a càrrec de la danesa
Signe Byrge Sorensen,
productora de The act of
killing, i un mercat de fi-
nançament amb 40 pro-
jectes seleccionats, entre
altres activitats. ■

Docs Barcelona celebra 18 anys oferint, entre el 25 i el 31 de maig,
visions molt diverses de la realitat a través de 43 documentals
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Mirada polièdrica

‘La mirada del silencio’ reconstrueix i denuncia el genocidi indonesi ■ DOCS BARCELONA

El Congrés dels Diputats va
aprovar ahir per unanimi-
tat una iniciativa impulsa-
da pel Partit Popular en què
insta el govern espanyol a
defensar davant les institu-
cions internacionals la in-
corporació de la sardana a
la llista representativa del
patrimoni cultural imma-
terial de la humanitat de la
Unesco. L’encarregada de
defensar aquesta proposi-
ció no de llei ha estat la di-
putada popular i vicepresi-
denta del Congrés, Dolors
Montserrat, que ha asse-
gurat que aquesta dansa
popular catalana compleix
tots els requisits exigits
per la Organització de les
Nacions Unides per a
l’Educació, la Ciència i la
Cultura (Unesco) per a la
seva “protecció, reconei-
xement i promoció”.

Durant la defensa de la
iniciativa, Montserrat va
subratllar que la sardana
forma part del patrimoni
cultural “de Catalunya i
de la resta d’Espanya”
com a dansa i com a músi-
ca tradicional. Montser-
rat ha lamentat que els
“partits nacionalistes”
s’hagin mostrat “moles-
tos” pel fet que hagi estat
el PP qui hagi presentat
aquesta proposició. ■

El Congrés
impulsarà
la sardana
a la Unesco
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