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La cineasta belga Chantal 
Akerman. GIUSEPPE CACACE / AFP

Mor Chantal 
Akerman, 

l’esperit lliure del 
cinema europeu

OBITUARI

Chantal Akerman es va contagiar 
del verí del cinema als 15 anys en 
veure el Pierrot el boig de Jean-Luc 
Godard. Amb el temps, es converti-
ria en una figura gairebé tan admi-
rada per la cinefília com Godard. 
Ahir, de manera completament in-
esperada, el cinema europeu va plo-
rar la mort d’una autora que només 
fa uns mesos presentava al Festival 
de Locarno la seva última pel·lícula, 
No home movies, una reflexió sobre 
l’absència i la mort a partir de l’ob-
servació dels últims mesos de vida 
de la seva mare. Segons informen 
diaris francesos citant el seu pro-
ductor, Patrick Quinet, la mort 
d’Akerman hauria sigut un suïcidi. 

Nascuda a Brussel·les el 1950, la 
cineasta es va donar a conèixer el 
1975 amb Jeanne Dielman, 23, quai 
du commerce, 1080 Bruxelles, que 
descrivia al llarg de més de tres ho-
res les tasques domèstiques d’una 
vídua que es prostitueix per mante-
nir el fill. La identitat femenina i les 
pressions que l’envolten són un dels 
eixos del seu cinema, referent del 
feminisme. Però els seus més de 40 
títols exposen moltes altres preocu-
pacions: la condició jueva –la seva 
mare era una supervivent d’Ausch-
witz–, la intimitat de les relacions, 
la soledat, etc.  

Al·lèrgica a les etiquetes 
Esperit lliure i independent, el seu 
cinema va transitar per la ficció i el 
documental, pels relats d’amor i les 
reflexions socials. El 1996 fins i tot 
es va atrevir a trencar amb la seva 
imatge de cineasta rigorosa per diri-
gir Un divan a Nova York, una comè-
dia romàntica amb Juliette Binoche 
i William Hurt. Nuit et jour (1991), 
D’est (1993), News from home (1977) 
són títols clau d’una figura impres-
cindible del cinema d’autor euro-
peu, al·lèrgica a les etiquetes i a les 
concessions formals.e
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tornar a portar a l’escenari Neus Ca-
talà. Un cel de plom, l’adaptació del 
llibre de Carme Martí, i es va posar a 
la pell de la dona que mai es rendeix. 
Com quan a Ravensbrück van fer 
plantar flors perquè venia la Creu Ro-
ja, i la Neus i les seves companyes van 
decidir arrencar-les i menjar-se-les. 
Arànega va fer que l’homenatjada fos 
menys absent. Va mostrar la dona 
entremaliada, però també trista per 
la pèrdua del primer company. La do-
na que  va decidir no plorar davant 
dels nazis i observar-ho tot per po-
der-ho explicar després. La dona que  
ha volgut ser la veu de totes les que no 
van poder sortir de Ravensbrück.   

L’homenatge, organitzat pel Me-
morial Democràtic, la Generalitat i 
l’Any Neus Català, i presentat per Síl-
via Bel, l’encapçalava la frase “La vi-
da és preciosa”. L’havia dit Neus Ca-

talà unes setmanes abans. “Quan 
vam anar a veure-la a la residència 
dels Guiamets vam tenir una llarga 
conversa.  Vaig veure que no era tal 
com m’havia imaginat. Em vaig 
trobar una dona feliç, feliç de la vi-
sita, dels llibres que li vam portar”, 
explicava Montse Gatell, presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones. 
“En aquella primera trobada –va 
recordar Gatell– la Neus em va dir 
que la vida és preciosa. I tots sabem 
el valor que pren la frase  en els seus 
llavis”, va afegir.  

Neus Català va fundar l’Amical 
de Ravensbrück quan ja tenia 90 
anys. Ahir la presidenta de l’Ami-
cal, Anna Sallés, elogiava la seva 
força: “No només ha treballat per 
difondre tot el que va veure sinó 
també per crear eines que recor-
dessin la brutalitat del nazisme i 
del franquisme, que no hem d’obli-
dar que va morir matant”.  Marina 
Rossell, vicepresidenta de l’Ami-
cal, també va recordar Neus Cata-
là amb la música i la dansa de la 
companyia BCN City Ballet, amb 
coreografia de Ramon Oller.  

Un llibre, el millor regal 
Segurament , però, el millor regal a 
la Neus se’l van poder emportar 
tots els que ahir van assistir a l’ho-
menatge. El Memorial Democràti-
ca acaba de reeditar De la resistèn-
cia i la deportació. 50 testimonis de 
dones espanyoles, que Neus Català 
va escriure el 1984 i que estava des-
catalogat. A finals dels anys 70, 
quan Català va recórrer tot Fran-
ça buscant el testimoni de les seves 
companyes, reivindicar la memò-
ria de les víctimes del feixisme i 
dels deportats era una tasca que fe-
ien molt pocs. La seva filla, Marga-
rita Català,  explicava l’entrega de 
la seva mare: “No es va rendir mai. 
Mai va dubtar. Va reivindicar la hu-
manitat i la solidaritat de totes 
aquelles vides entregades”. I va afe-
gir: “La història no és una cosa llu-
nyana i abstracte. No hi ha llibertat 
sense memòria”.e

Marina Rossell va cantar Cançons de la Resistència amb ballarins del BCN City Ballet. PERE VIRGILI

Crònica

Neus Català, resistent, 
supervivent de Ravens-
brück, comunista, in-
cansable en la seva rei-
vindicació perquè nin-

gú oblidi les dones que van lluitar 
contra el franquisme i el nazisme, va 
fer cent anys ahir. No va poder deixar 
els Guiamets per venir a Barcelona i 
assistir a l’homenatge que se li va re-
tre a l’Auditori del Conservatori del 
Liceu, però els seus records i la seva 
obstinació per no abaixar la mirada 
davant ningú, com li deia sempre el 
seu pare, van reviure a través de la 
veu de Mercè Arànega. L’actriu va 
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Obstinació 
“No es va 
rendir mai. 
Mai va 
dubtar”, diu 
Margarita 
Català

aquestes latituds, difícilment deixa-
rà a casa nostra una interpretació 
tan estimulant com aquesta, un cas 
excepcional de simbiosi entre ba-
tuta, solista i orquestra. Ju-
rowski va controlar de forma 
magistral les onades sonores, 
il·luminant amb saviesa els 
corrents interns, alhora que 
oferia la plataforma ideal 
perquè Kavakos desplegués 
un fraseig lliure i expressiu. Si 
la cadència del primer temps 
va ser tècnicament enlluerna-
dora i la pulsió rítmica del final, ir-
resistible, les màximes cotes d’efu-
sivitat van arribar en un moviment 
lent colpidor.  

La diferència entre la primera i 
la segona part de la sessió és la que 
hi ha entre la grandesa i l’excel·lèn-
cia. La Filharmònica de Londres 
tornava la visita que els cors del Pa-
lau van fer al Royal Festival Hall el 

curs passat amb un Ein deutsches 
Requiem de Brahms conjuntural 
(Barcelona és l’única ciutat en la 
gira del conjunt anglès que in-

clou l’obra). Sigui com sigui, 
sempre és engrescador veu-

re en acció un director de 
primera magnitud com Ju-
rowski.  

La lectura del músic rus 
va ser d’una marcada urgèn-

cia dramàtica, amb temps 
àgils i una minuciosa dosifi-

cació de les tensions, servida 
per una orquestra eficient i un 
Orfeó Català i Cor de Cambra del 
Palau cohesionats. Amb un tim-
bre força gastat, el baríton Die-
trich Henschel va convèncer per 
l’eloqüència del fraseig, mentre 
que Miah Persson va ser una so-
prano radiant. Un bon Brahms, 
però una vetllada a arxivar per Si-
belius.e

Vladimir Jurowski  
PALAU DE LA MÚSICA 55 D’OCTUBRE 

Tot comença amb la palpi-
tació quasi impercepti-
ble dels violins divisi 
abans que el solista entri 
amb una cantilena ondu-

lant i enigmàtica. En pocs compas-
sos Sibelius crea un clima hipnòtic, i 
amb aquests pocs compassos en van 
tenir més que prou el violinista Leo-
nidas Kavakos i el director Vladimir 
Jurowski per capturar l’atenció de 
l’oient i no deixar-la escapar al llarg 
de tot el Concert per a violí i orques-
tra op. 47 del compositor finlandès.  

L’Any Sibelius, força oblidat en 
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“No hi ha llibertat  
sense memòria”

Homenatge a Neus Català i a la vigència de la seva lluita 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Un Sibelius excepcional per Kavakos i Jurowski

Leonidas 
Kavakos i 
Vladimir 
Jurowski 
durant el 
concert al Palau 
de la Música. A. 
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