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ESPECTÁCULOS 
C R I T I C A C I N E ¿kMarcellíBorrel l 

- 4 ocumenta l de f icci ó 

La trama : Barcelona. Maria está rodant un documental sobre 
els bombardejos que va patir la ciutat del 17 al 19 de mar? 

de 1938, entrevistant supervivents i historiadors, alhora que se-
gueix el rastre d'un deis pilots de Mussolini, ara catedrátic de li
teratura, especialista en Dante Alighieri. 

La pel-lícula: El documental está de moda. El genere que van 
inventar els germans Lumiére torna a teñir quota de pantalla gran. 
Ben mirat, és una manera barata de fer peNícules: els actors no 
cobren i la posada en escena és el món real. Avui, pero, la fusió 
de generes ha parit una fórmula híbrida: la docu-ficció o fals do
cumental. Mirantal cel de Jesús Garay (Santander, 1949) n'és es
timable exemple. Seguint l'excusa dramatúrgica del cinema dins 
el cinema, Garay estructura un relat a partir d'una documenta
lista de ficció, l'actriu 
Gabriela Flores inter
pretad la neta d'un 
artiller antiaeri que ha 
perdut la memoria, i 
les investigacions 
acusadores contra 
un deis pilots italians 
quevanbombardejar 
Barcelona fa setanta 
anys. Amb aqüestes 
tres línies argumen
táis, Garay barreja 
imatges hlstóriques 
(Barcelona sota les 

bombes), actuáis (entrevistes a dones i homes que van patir els 
bombardejos, Juan Goytosolo relatant com va perdre la seva 
mare), amb imatges de ficció que recreen, amb el suat recurs de 
ratllar-les i virar-les en sepia, aquells temps i els d'ara. L'artefac-
te narratiu funciona. Acompleix l'objectiu de rememorar uns di-
es terribles. Tot i aixó, pateix d'una certa tendenciositat nostálgi
ca i, el que és pitjor, melodramática. Els millors moments del film 
corresponen al primer i segon acte, i és en el tercer quan va a la 
deriva en les perilloses aigües sentimentals. Tampoc no s'entén 
del tot l'acte de contrició expiatoria de l'ex-pilot, respectable an
cla de noranta anys, recitant els prlmers versos de La Divina Co
media de Dante, mentre la pantalla mostra la destruccló de eos-
sos i edificis barcelonins. Son els condemnats del primer cercle 
infernal? Victimes innocents o culpables?. 

La imatge: La mare de Goytosolo, carrer avail del poblé on vlu, 
enfilant un viatge sense retorn. 

La frase: "Memoria i verítat están condemnades a no trobar-
se", afirma l'ex-pilot feixista. La memoria és selectiva i la veritat 
escapóla. No? 

La recomanació: Interessats en la historia civil d'una guerra 
que inaugurava l'atac sistemátic a la reraguarda, alió de les ciu-
tatsobertes, Londres, Roma, Hiroshima... 

Mirantal  cel 
Director: Jesús Garay. 

Intérprete: Gabriela Flores, 
Paolo Ferrari, Manel 

Bronchud.AlbertPrat, Rosa 
Novell, Juan Goytisolo. 
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