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El festival de cinema documental musical oferirà 52 pel∙lícules

L’In-Editméshumà

IN-EDIT BEEFEATER FESTIVAL 2015

El documentalDaft Punk unchained va obrir dijous el festival i es torna a exhibir avui i dimarts

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E
l Festival Interna
cional de Cinema
Documental Mu
sical de Barcelona
va aixecar ahir a la

nit el teló de la 13a edició amb
el documental Daft Punk
unchained, rodada per Hervé
MartinDelpierre i que va es
gotar el taquillatge de la sessió.
Una cinta que posa llum i so a
la trajectòria del popular duo
francès, que es podrà tornar a
veure avui, i dimarts vinent.
Aquest és un dels 52 docu
mentals que oferiran fins al
diumenge 8 de novembre una
àmplia mirada sobre l’escena
musical però, principalment,
sobre la condició humana que
hi és subjacent.
Aquesta característica, la

d’enfocar amb especial èmfasi
les històries humanes que
s’amaguen rere de fenòmens i
noms propis del món musical,
ha estat des del seu naixement
un dels senyals distintius del
Beefeater InEdit, però que en
aquesta ocasió s’ha remarcat.
Narracions de vegades sobre
músics coneguts, com Wilko
Johnson (The ectasy of Wilko
Johnson), Edwyn Collins (The
possibilities are endless) o al
guns dels integrants dels Fu
gees (Sweet Micky for presi
dent), i d’altres sobre noms
propis més anònims però pro
tagonistes d’històries fasci

nants (The Jones family will
make a way).
Emparat per una resposta

sostinguda i massiva de públic
(33.000 persones en l’última
edició), l’InEdit continua sent
una cita per a l’aficionat musi
cal, i des d’aquesta perspectiva
els organitzadors procuren te
nir cobert al màxim el ventall
estilístic. En aquest sentit hi
ha un ampli capítol sobre

noms ja gloriosos com David
Bowie, The Beatles, The Jam,
The Who, R.E.M., James
Brown, Nina Simone o Leo
nard Cohen. Referències una
mica menys megapopulars
com The Damned, The Resi
dents,Mavis Staples, JohnCa
ge també tenen cabuda a les
diverses sessions que tindran
lloc en sales de l’AribauMulti
cines i de l’Aribau Club. La
convocatòria, que aquest any
ret homenatge al director
Tony Palmer, autor d’una
vasta producció de pel∙lícules
sobre figures de l’orbemusical
sense fronteres (aquí es po
dran veure cintes sobre The
Beatles, Maria Callas, Ginger
Baker o Yehudi Menuhin)
també inclou peces més in
classificables però d’interès
evident, com les dedicades als
25 anys del segell barceloní
BCore, sobre el cantaor Mi
guel Poveda o sobre elsmúsics
de Mali obligats a callar per
ordre dels integristes reli
giosos.
Les cinc produccions cata

lans del programa brillen amb
potència: Dusminguet i la pat
xanga jonda, La muerte en La
Alcarria, Rumba3.De ida y vu
elta i Tchindas. A més, el festi
val oferirà tota una sèrie d’ac
tivitats paral∙leles, fires disco
gràfica i editorial, concerts
(ElliotMurphy, el diumenge 1,
i Edwyn Collins, dijous, des
prés de les sessions) i classes
magistrals.!

U N A S E L E C C I Ó

The Ectasy of Wilko
Johnson. La vida de qui
va ser guitarrista de Dr.
Feelgood, amb un càncer
terminal

La muerte en La Alcarria.
Les corregudes musicals
dels germans Cubero, en
un to roadmovie per
terres castellanes

Ginger Baker in Africa.
Pel∙lícula fascinant i poc
coneguda de Tony Pal
mer, director homenatjat
en aquesta edició, que
narra l’etapa africana del
llegendari bateria londi
nenc

G3G Records: Poder
mirar als ulls.Unamira
da a l’undergroundmu
sical, experimental i vital
barceloní contemporani

JUSTO BARRANCO Barcelona

Una societat hiperconnectada
però moltes vegades una soli
tud extrema. El director belga
Fabrice Murgia torna avui al
Festival TemporadaAlta –al te
atre El Canal de Salt– amb No
tre peur de n’être, un títol que,
pronunciat en francès, significa
tant la nostra por de no ser com

la nostra por de no néixer, i que
parla de la solitud i de la pressió
que la societat posa avui sobre
els individus.
Iho fa apartir dedues formes

de solitud molt diferents i que
coneix de primera mà, la d’un
jove que fa anys que està tancat
a l’habitació –el que els japone
sos anomenen un hikikomori– i
la d’una dona emigrant que ha

d’adaptarse i criar sola el seu
fill. El pare deMurgia és italià i
lamare és d’origen andalús. I fa
anys que un amic deMurgia es
tà tancat a casa. Amb ells, dos
personatges més: una jove que
surt de la universitat i necessita
un èxit ràpid i un home amb
una parella que se n’ha anat pe
rò de la qual ell prefereix pen
sar que ésmorta.
Amb càmeres i vídeo en di

recte projectat sobre vaporosos
tuls, Murgia diu que l’obra re
flexionasobreelnostremónac
celerat i sobre una revolució di
gital de la comunicació per a la
qual cal reinventar les regles.!

Murgia porta aElCanal
la solitud contemporània


