
ments en què predomina l’ocultisme, la ig-
norància política i el desassossec vers
l’escassa informació sobre el rumb que tin-
dran les institucions culturals i la indústria
cinematogràfica espanyola (si algun cop
ha existit com a tal), era necessari plante-
jar-nos alternatives que fessin possible el
documental. Haig de reconèixer que espe-
rava més suport institucional, però no sé
per quina raó (o sí?) encara no ha arribat. 

Tinc la sort (o no?) que el nostre pro-
tagonista ha adquirit una dimensió me-
diàtica que mai no hauria imaginat. És
evident que això ha contribuït a l’èxit de
les dues campanyes de crowdfunding.
Tot i així, ara per ara, no crec que es pu-
gui mantenir un volum de producció ci-
nematogràfica sostenible basant-se ín-
tegrament en el micromecenatge. El
nostre baix pressupost dificulta la dinà-
mica de rodatge, ja que som un equip
molt reduït. Però en un context com l’ac-
tual sembla que s’accentua l’aparició d’a-
quest cine marginal, urgent, el de guer-
rilla, aquell que es resisteix a
desaparèixer. Però, des d’aquí, reivindi-
co el cinema com a ofici! Sí al cine de

guerrilla, però no a costa dels seus
treballadors. És positiu que els sistemes
de producció estiguin canviant, cosa que
a la vegada convida a l’aparició de nous
llenguatges cinematogràfics, interes-
sants, lliures i carregats de desafiaments.

Acabo com he començat, amb el Va pen-
siero i Muti llançant la seva veu (sumada
a la del cor i a la del públic) als polítics de
la tribuna. I m’agafo a l’epíleg de Javier
Gallego reflexionant sobre la falta d’im-
plicació actual dels artistes espanyols que
sí prenien posició amb el «No a la guerra»
i el «Nunca Mais». Ara, més que mai, és
el moment de fer-nos sentir des de tots i
cadascun dels racons de la nostra activi-
tat. Perquè són molts els qui volen escol-
tar-nos i unir-se al nostre cor. �

Programa de Carne cruda:
<http://blog.rtve.es/carnecruda/2011/10/
los-mudos-hablaron-a-los-sordos.html>

I hem de mirar més enllà del rodatge.
Pensar també en l’abans i després de la
filmació. Els animals salvatges usats en TV,
cine i publicitat són animals que sovint
viuen sols, tancats en gàbies i en condicions
higièniques i alimentàries deficitàries. I el
més important: forçar un animal salvatge
a realitzar actes impropis de la seva natu-
ra requereix una dominació total sobre ell,
que s’aconsegueix mitjançant violència fí-
sica i verbal. Els mètodes són semblants
als emprats en circs. Els testimonis d’al-
guns domadors confirmen la trista reali-
tat. Els animals no són mercaderia. Són
animals amb els mateixos drets que nos-
altres, i nosaltres no som més que ells. �

<www.adnimalsfree.org>

mostrar penediment i ganes de fer bon-
dat.

Com que ja es podia tornar sense pe-
rill, no hi va haver cap refugiat que no
s’ho pensés. No era senzill decidir. D’u-
na banda, l’enyorament constant, que es
feia molt més intens certs dies de l’any:
les ganes de retrobar familiars, perti-
nences, carrers, amics... De l’altra, la na-
tural resistència a deixar el poc o molt
que s’havia aconseguit amb tant d’es-
forç, o de comprometre la família a una
vida molt més difícil, com era la de Ca-
talunya aleshores. Uns, casats amb gent
del país; altres, amb una família impos-
sible de traslladar completa... El cas és
que n’hi havia que ja havien creat fortes
arrels. A més a més, alguns dels primers
que van tornar van preferir recular al
cap de poc temps. Tot ho van trobar di-
ferent i no resultava fàcil d’assimilar-s’hi.
D’altres, que van resistir i quedar-se, se
sabia que cada dijous coincidien en una
granja del carrer de Petritxol, per en-
yorar Mèxic plegats. 

Arguments entre els qui restaren a
Mèxic anaven i venien. Uns considera-
ven que el seu deure era tornar a la pà-
tria i es decantaven per marxar. Asse-
guraven que era a Catalunya on s’havia
de fer la feina... Altres tenien clar que el
seu deure era mantenir-se ferms fins a
la «mort de Franco», mantenint la raó
de ser de l’exili i procurant fer el que es
podia des de fora. De discussions i fins
i tot baralles, no en faltaren: potser tots
en tenien, de raó, segons la seva situa-
ció i conveniència. Podria dir-se ara que
cap de les dues actituds no fou recri-
minable. 

Com sigui, els exiliats van viure sem-
pre amb la dolorosa buidor interna que
els produïa el que havien deixat a Ca-
talunya o el que després deixaren a Mè-
xic. �

La directora del projecte d’un
documental sobre els 40 anys
de lluita d’Arcadi Oliveres
explica els entrebancs patits per
coronar la iniciativa

Habermas considera que la ca-
pacitat d’una cultura per refle-

xionar críticament sobre els dogmes pro-
pis és un signe de progrés. 

Roma, 2011. Riccardo Muti dirigeix l’or-
questra i el cor del Nabucco, de Verdi.
Entre el públic, el llavors primer minis-
tre, Silvio Berlusconi. Tercer acte: Va
pensiero. Un cant a la llibertat. De for-
ma espontània, el públic aplaudeix el la-
ment dels esclaus: «Oh patria meva,
tan bella i tan perduda»...

Javier Gallego relata a Carne crudacom
Muti es dirigeix a Berlusconi i al seu pú-
blic, que reclama un bis del Va pensiero.
Esgrimeix una dura crítica a les retallades
en cultura i accedeix al bis, tot emprant un
joc de paraules amb el seu propi cognom:
«Els muts, muti, parlen als sords, sordi».
Mirant al públic, alça la batuta invitant-lo
a formar part del cor del Va pensiero. Per
mi, aquesta és la imatge del crowd (‘mul-
titud’). I aquesta, la seva força.

Fa dos anys, iniciàrem l’aventura del do-
cumental sobre Arcadi Oliveres. Des
d’aleshores dues campanyes de crowd-
funding(‘finançament col·lectiu’) han ori-
ginat un feedbackmolt va-
luós amb la comunitat
creada al voltant del pro-
jecte. Ara bé, hi ha una
part que correspon al meu
interior-nit: molt sovint em
sento en pilotes. La necessitat de mante-
nir la comunitat viva, l’excés sense càlcul,
amb escàs temps de reflexió, el pànic a en-
trar en dinàmiques de màrqueting i de
produir un hype, sobredimensionant les
expectatives. Tot això esgota. Però dins
de la meva esquizofrènia (perquè, amics,
a hores d’ara, jo no tinc res de clar!) pen-
so en això com un joc. Pot resultar inte-
ressant veure com les reflexions que em
sorgeixen durant el procés creatiu podran
veure’s desmentides o corroborades per
la mateixa pel·lícula. Qualsevol director
pot viure aquesta fase d’incertesa; allò an-
goixant és mostrar-la als futurs especta-
dors abans del final.

En uns temps en què s’ha perdut el
respecte a qualsevol activitat cultural i
se’ns pretén inocular la cultura del Don Di-
nero que deia Quevedo, com a única raó i
obligació a la qual retre culte. En uns mo-

Fa dos anys, iniciàrem l’aventura del
documental sobre Arcadi Oliveres. [...]

esperava més reconeixement 
institucional, però encara no ha arribat
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PIULADES A LA XARXA

‘Twitts’ destacats
(Setmana del 9 de juliol)

Manel Márquez
_@manelmarquez 
El 20% de fruites i verdures q
entren a Mercabarna provenen
del Parc Agrari del Baix
Llobregat. No permetrem que
se’l carreguin! #Eurovegas

Nomdedeu _@Nomdedeu 
Ara eixiran tots aquells que
diuen que és immoral parlar
ara de les retallades en
prevenció d’incendis. No,
immorals són les retallades.

UPEC _@UPEC_cat 
Hasta el 2008 creímos que los
mercados siempre sabrían
dónde poner nuestro dinero
para hacerlo rentable. Antón
Costas #alesnostresmans

laura pelay _@laurapelay 
Tanquem la @UPEC_cat amb
un regust agredolç. Més que
mai, necessitem referents
compromesos amb l’esquerra i
potser aquesta és la darrera
edició 

Ramon Mercader
_@RamonMercader1 
Felip Puig descarta publicar
les fotos dels nazis violents de
la plaça d’Espanya. Van
agredir immigrants, no van
cremar pas cap contenidor.

Eva Piquer _@EvaPiquer 
Trobo que encara els han
deixat poc temps per amagar
proves, a Millet i Montull.
#vahomeva

Aina Cabau _@Ainutxi 
#MilletHaTingutTempsDe fer
16.354.268 granotes amb
papiroflèxia, utilitzant les
proves que tenia al seu pis.

Renta Básica _@Renta_Basica 
El 60% cobra menos de 1.000,
el 40% menos de 800 y el
30% menos del salario mínimo
#RentaBasicaYA!
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La meva experiència
amb ‘DocArcadi’


