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Vals con Bash ir
T ít ol  o r i g i n al : Vals im Bashir

D ir e cció, guió i pr o du cc i ó : Ari

Folman 

A ni m a ci ó: Bri dgit Folman Film Gang 

D ir e cció d’ a n i m a c i ó : Yoni Goodman 

D ir e cció artística: David Polonsky  

Muntatge: Nili Fel ler 

E nt r ev i s t es : amb Ori Sivan, Ronny

Dayag, Shmuel Frenkel, Prof esor Zahava

Solomon, Ron Ben-Yi shai,  Dror Harazi,

Boaz Rein-B uskila, Carmi Cna’an 

P r oducc i ó : Israel, França, Alemany a,

2008 

V e rsió: origi nal en hebreu,  anglès i ale-

many amb subtítols en castellà 

D u rada: 87 minuts

Una nit en un bar, un vell  amic li  diu al  dir ector

Ar i Folman que té un malson re curr ent en el qual

és pers eguit per 26 gossos. Cada nit, el mateix

nombre d'animals. Els dos homes arr iben a la con-

clus ió que té a veure amb una miss ió que van rea-

l itza r per a l 'exèr cit is rael ià  durant la pri mer a

guerr a amb el Líban, a pr incipi s dels anys vuitan-

ta. Ari  se sorp rèn en adonar-se  que no r ecorda

gens aquest perío de de la seva vi da. Intr igat, deci-

deix  veure i  parl ar amb vell s amics i antics  com-

panys d’aquell a guerra.  Necessita saber la  ver itat

sobre aquest perí ode i  de si mateix . Ai xí  s’end insa

cada cop més en els  seus r ecords i comencen a

r eaparèi xer aquell s fets del passat a tra vés d’i-

matges surr eal istes .

f i t x a   t è c n i c a

s i n o p s i
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· R e f l e x i o n a r  s o br e  l e s  e s t r a t è g i e s  de
de n únc i a  d ’ a qu e s t  f i l m  i  s obr e  e l  c i n e -
m a  c o m  a  e i n a  de  l l u i t a  i de o l òg i c a .

· De ba t r e  s obr e  e l  s i gn i f i c a t  de  l a
r e c upe r a c i ó  de  l a  m e m òr i a  h i s t ò r i c a .
T e n i r  e n  c om pt e  l a  d ob l e  d i m e n s i ó  de
l a  m e m ò r i a :  d ’ u n a  b a nd a  l a  m e m òr i a
pe r s on a l  i  l ’ e v o c a c i ó  d e l s  r e c or d s ,  i ,
de  l ’ a l t r a ,  s obr e  c o m  c o n s t r u ï m  l a
m e m òr i a  c o l ·l e c t i v a .

· R e f l e x i o n a r  s ob r e  e l s  a s p e c t e s  t r a u -
m à t i c s  i  l e s  c o n s e qüè nc i e s  p e r  a  l e s
pe r s on e s  que  v i u e n  u n  c on f l i c t e
bè l ·l i c .

· Va l o r a r  l e s  pos s i b i l i t a t s  n a r r a t i v e s
de  l ’ a n i m a c i ó  a  l ’ h o r a  d ’ e x p r e s s a r
l ’ u n i v e r s  p e r s o na l  d ’ u n  a u t o r  o  a u t o r a .

· R e f l e x i o n a r  s ob r e  c om  e l  m i t j a n s  d e
c om un i c a c i ó  t r a c t e n  l a  i n f o r m a c i ó
s ob r e  e l  c o n f l i c t e  a  l ’ O r i e n t  M i t j à  i ,
d ’ u n a  m a ne r a  m é s  à m p l i a ,  c o m  s ’ e l a bo -
r a  i  e n s  a r r i ba  l a  i n f o r m a c i ó  s ob r e  l e s
gue r r e s .

o b j e c t i u s



Un apunt històric

La unitat mil ita r isr aeli ana del jov e

soldat Ari Folman form ava part del

gran contingent que va envair el

Líban el juny de 1982. Aquesta ope-

raci ó va ser la pri mera  invasi ó d’un

estat veí per  part d’Is rael  i es va

j ustifi car com a represà li a pels

bombardejos que patien les  ciutats

del nord d’I srae l per  part del les

forces  palestines ubicades al  Líban.

Avi at, el que es prevei a com una

operació per establi r una fr anja de

seguretat es va conver tir en una

inv asi ó en tota re gla, els tancs

isr ael ians  havien d’entrar  fi ns a la

capital, Beir ut. El cerv el l d’aquell a

operació va ser Ari el Sharon, ales-

hores minis tr e de defensa i  que v int

anys després  es conver ti ri a en pri -

mer  mini stre  d’ Isra el.  

La pri mera guerra del Líban tenia

dos obj ectius estratè gics per a

Isr ael:  el control del seu prin cipal

enemic ,  Sír ia, i faci li tar el camí a la

pres idència del Líban al seu ali at, el

falangista cris tià Bashi r Gemayel .

Després de dos mesos d’una Beirut

assetja da per  l ’ex èrci t isra eli à se

signa un trac tat amb els palesti ns

que accepten retir ar els seus comba-

tents a Tunís ia.  A canvi, Is rael  reti -

rari a les seves tropes. A partir  d’a-

quest moment tot es prec ipi ta:

Bashir  Gemayel aconsegueix  ser

pres ident, però mor assassi nat men-

tr e feia  un discurs . L'atemptat s’a-

tr ibueix  a mi lí cies sir ianes i pales ti -

nes, i aquí es comença a gestar la

venjança  per par t dels  fal angistes

cri stian s;  som a pr imers del mes de

setembre.  

El  14 de setembre les tr opes isra e-

l ianes reben ordres d’envoltar  els

camps de Sabra i  Chati la, poblats per

re fugiats palestins, i durant la nit un

gran nombre de tropes falangistes,

amb el desig de venjar la mort del

seu estimat lí der Bashir, entr en als

camps. Durant tres  dies  els fal angis-

tes van massacrar  els habitants dels

camps,  van matar 3 mil  dones,

homes,  nenes i  nens. Mentre els

assass ins  actuen, a for a les  tropes

israe lia nes tenen ordres de deix ar

fer, convertin t- se així  en còmplices.

Una de les tasques encomanades a

soldats isra eli ans com Ari  Folman

er a la d’ il ·luminar  amb bengales el

cel sobre els camps de re fugiats de

Beir ut Oest .  

Ai xí  es res umeix  aquest episodi sag-

nant d’aquell a pri mera  guerra del

Líban que va vi ure amb poc més de

19 anys  el director  Ari Folman; des-

prés d’aquest episodi, i durant els 20

anys  següents, no en conser vava cap

re cord. «[. ..] no es tractav a d’amnè-

si a, sinó més avi at d’un tema mar gi-

nat de la nostra v ida quotidiana, per

perme tr e’ns tornar a la  v ida després

d’un tr auma. Aquest fenomen de

re buig forma  part de la his tòria

col·lectiva d’ Isra el [...]» .* 

La recuperació de la memòria 

Vals  con Bashi r és un documental

d’animació fet a partir  d’entrev istes

a testi monis que, d’una manera o una

altra, van vi ure  aquells  dies  de gue-

rr a a Beiru t. A parti r d’aquests tes-

timonis es va arti culant la històr ia

sempre en una doble dimensió: d’una

banda, la  r ecuperació de la memòr ia

perduda del dire ctor sobre aquells

fets, i, de l ’altra ,  la reconstru cció

d’una memòri a col·lectiv a que es va

bastint a partir dels re cords perso-

a s s a i g  

*Ent revista amb Ari

Folman publicada a

Cahiers  du Cinéma,

febrer de 2009
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nals i subj ectius de tots els que hi

inter venen.  

El desig que mou el direc tor protago-

nis ta en pri mer a ins tància és re cu-

perar la seva memòria  sobre aquells

dies tr àgics de la guerra al  Líban,

perquè 20 anys despré s dels fets no

pot recorda r-ne  r es. Vol saber  què

va fer  ell ,  necessita explica r-se  a si

mateix  quin paper  va tenir.  Al  ll arg

del fi lm,  el dir ector  va rec onstr uint

la seva v iv ència perso nal,  els seus

records van afl orant gràci es també

als  testimonis  dels  seus companys

excombatents a qui va buscant pel

món perquè li  donin algun tipus d’in-

forma ció. El que es va trobant, però,

no són tant r ecords nítids de fets

real s com imatges oníri ques, i rre als

i subj ectiv es d’aquella guerr a. Amb

tot aquest conjunt de r elats  subjec-

tius que se’ns  van r evelant,  Ari

Folman aconsegueix  mostr ar-n os als

espectadors i espectadores  la dimen-

sió històr ica  d’aquells  fets que van

portar  a l’ass assi nat de més de 3

mil  pers ones als camps de refug iats

de Sabra  i  Chatila . És a dir, en

aquest fi lm Folman, més enllà del

rel at de la seva experi ència personal

tr aumàtica , aborda també l’obl it de

la memòr ia històr ica  i  denuncia la

compli cita t d’I srae l en la massacr e.  

D’al guna manera, el Folman perso-

natge assumeix  el paper  del detectiu

que va descobrint i ens va ensenyant

les proves del que al là va passar.

Nosaltres  l ’anem acompanyant en la

seva indagació presenciant les entr e-

v iste s que va fent. 

L’ inici  d’aquest vi atge i  el to oníric

que tr obarem al ll arg de la pel·lícula,

ja el marc a l’am ic que expli ca a Ari

Folman un mals on que té cada nit i

que és l’es cena que obre la  pel·lí cula.

Al  somni, 26 gossos el pers egueix en,

són els  gossos que el l va haver  de

matar per  evi tar que els seus l la-

drucs els delatess in quan er a soldat i

ar rib aven de nit a buscar insurgents

als pobles . Aquest és el perso natge

que serv i rà per  plantejar la  idea del

re cord del fet trau màtic adormit al

subconsci ent. A partir d’aquí, el pro-

cés pers onal de Folman per re cordar

serà lent però aconseguirà re scatar

una mena de somni en què surt del

mar despullat enmig de la nit; també

re cordarà algunes imatges de l’ún ic

permí s que va tenir durant la guerr a

i  durant el qual li  va xocar la sor-

prenent tra nquil·lita t que es v iv ia  a

Israe l mentre els soldats morie n al

Líban. Haurem d’esperar ,  però, pràc-

ticament al fin al de la pel·lícul a per -

què el seu record es faci del tot clar ,

perquè alhora tots nosaltre s també

puguem veure la imatge de la mort

als camps. 

Els seus companys, tal com li  passa

al  dir ector, també tenen records

incomplets, alguns més oníric s que no

pas real s, però, entre tots, aniran

re constr uint una històri a parc ial , la

seva històr ia d’aquells dies, un pro-

cés que podri a assi mi lar-se  a una

mena de ter àpia de grup. Per això, no

és fa estrany  el que un dels perso-

natges planteja: « Pot ser terapèuti-

ca una pel·lícula? ».  A poc a poc es

va donant resp osta a aquesta qüestió

i  la teràp ia que planteja Folman, un

cop més,  es dóna a dos nivells . És
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teràpi a per  al mateix  dir ector ;  aix í

som testimonis  al ll arg  de Vals con

Bashir  d’un exerc ici  d’ex piació per-

sonal, i, al mateix temps, també és

terapèutica perquè pretén encarar

els  isra eli ans amb la  seva resp onsa-

bil itat històri ca per permetre aquella

massacr e.

Ales hores, el directo r es planteja

una al tra qüestió ,  aquesta totalment

forma l: totes  aquestes imatges que

genera el r ecord com es poden mate-

ria litz ar nar rativ ament? I la  r espos-

ta que dóna és a trav és del dibuix.  El

dir ector tri a l’an imació per dos

motius: l’un  és perquè gairebé no hi

ha imatges fi lmades de l’èp oca, fet

que fari a impossib le planteja r la

pel·lícula com a documental sense

mater ial  fí lmic . L’al tr e motiu és la

lli bertat creati va que dóna el dibuix

per poder re pres entar  aquelles imat-

ges al·lucinants i  quasi  li sèrg iques

que es tr oba a les entrevi stes i  en

els  seus propis records del fets.  El

dibuix  li  permet r epresentar mi llo r

els  que diuen i  evoquen els testi mo-

nis . 

Aix í doncs, podríe m definir  Vals con

Bashir  com un documental d’ani ma-

ció. Amb aquesta denominació podem

dir  que Folman inaugura una barreja

de form ats i gèneres i aconsegueix,

d’una manera efic aç i al tament poè-

tica, evocar la seva històr ia perso -

nal l li gada a la cr ític a d’un episodi

his tòric  de guerra.  

Per  arri bar  a plantej ar aquestes

dues històr ies , la personal i la

col·lectiv a, que van tran scor rent

para l·leles al l lar g del documental,

Folman se serv ir à d’un doble v iatge:

el més objectiu, mentre va buscant

pel món els antics amics ,  i  el v iatge

més intros pectiu, en voler desen-

tr anyar els mecanismes de funciona-

ment de la memòr ia.   

Pel·lícula antibel·licista

Si hi ha una idea clar a al l larg  de tot

el fi lm, i  que es va re força nt a tr a-

vés de tots els testi monis, és la de

l ’absur ditat d’aquella pr imera guerra

del Líban i  la dels confl ic tes bèl·lics

en general.  En aquest sentit, és molt

si gnifica tiu el testim oni d’un exsoldat

que no té cap històr ia heroi ca per

explica r i que ens proporciona un

dels passatges més importants del

fil m: la  seqüència de l’e ntrada  d’un

blindat a Beiru t. A l ’in terio r del

carro de combat hi trobem dos sol -

dats isra eli ans encongits  darre re de

les metr all etes: « Què fem? Per  què

no ens diuen què hem de fer? », pre-

gunta el pr imer.  « Tu dispara !», re s-

pon el segon. «P erò a qui?  No es veu

re s! No ser ia mi ll or re sar? » ,  re cla -

ma l’al tr e. « Doncs re sa i dispara! ».

En aquesta seqüència rau  bona part

del missatge del fi lm. El dire ctor diu:

« […] en el meu entorn tothom va

partici par , com jo, en la inv asi ó i

l ’ocupació del Líban. I tothom s’ha

re conegut en els soldats d’aquell

blindat, tothom ha dit: aix í  és la gue-

rr a». * 

I  en aquest afany  de descri pció de la

v iv ència dels soldats enmig del con-

fli cte cal destacar un altre  dels  pas-

satges que evoca un sergent de la

mateix a unitat de Folman. Amb ell  se

*Entr evi sta amb Ari

Folman publicada a

Cahiers du Cinéma,

febrer de 2009
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subr atll a la percepció i rre al i  defor-

mada que tenen el soldats en cons-

tant peri ll  de mort. És la seqüència

que dóna el nom al  fi lm: Vals con

Bashir . Aquest va ls és una mena de

ball que fa el soldat i que es dilata de

manera impossib le en el temps men-

tr e va disparan t una arm a tot envol-

tat de bales x iul ant. Un ball impossi -

ble al davant de la fotografia gegant

del presi dent assass inat Bashir

Gemayel que ocupa tot l’edi fic i del

fons.  

Una altra  escena essencial en aquest

posicionament políti c de denúncia del

confl icte és la que posa cara al

corr esponsable dels assass inats,

Arie l Sharon. Aix í ,  veiem el testi-

moni del peri odista que r ecorda la

tr ucada que va fer al  que en aquell

moment era  ministre  de defensa

d’Isr ael. Sharon tot jus t interr omp

el seu esmorza r quan el per iodista l i

pregunta si  està al  corre nt de la

massacr e: « Gràci es per dir -m’ho  i

bon any!», res pon, mentre impassi-

ble segueix  el seu àpat. 

Per ò és ben bé al  fi nal del fil m quan

tota la veri tat se’ns aboca de cop i,

ara sí , amb imatges rea ls.  I  ho veu-

rem  a tra vés dels ull s del mateix

Folman,  un prim er pla del j ove sol-

dat i un contrap là, que li re torna  les

imatges re als  dels  morts.  Unes imat-

ges  que les càmer es van poder

enregistr ar després  de tres dies de

matances: els cadàvers amuntegats

a l’in terio r del camp, la proba histò-

ric a amb què ens convida a no obli-

dar aquells fets.  És en aquest

moment fina l, quan ens convertim  en

els  ulls  del soldat,  que ell  recupera

la seva memòria  i  denúncia l’obl it de

la memòr ia històr ica . 

De la tradició del cinema anti-
bèl·lic 

Vals  con Bashi r té un planteja ment

del tot ori ginal perquè que bar reja

aspectes propis del documental i  l ’a-

nimació. Un dels  r efere nts fílm ics

per a Folman és el documental Shoah,

de Claude Lanzman (1985). I ho

veiem si  fem una anàl isi  de l’es tr uc-

tura  dram àtica de Vals con Bashi r,

des de l’ar ticu lac ió a trav és d’entre-

v iste s fins a la recuperació de la

memòria col·lectiva com a eix  temà-

tic . A Shoah, la  història  ens l’ex pli-

quen els mateixos protagonistes dels

fets.  Escoltare m els testim onis dels

qui van patir l’hor ror nazi, i  també

dels qui hi van col·laborar o van

call ar. Són re lats  de la memòr ia

només acompanyats de les fil macions

dels camps de concentra ció, avui

buits i desolats. 

Un altr e aspecte, potser més simbò-

l ic i  perso nal,  l li ga Vals con Bashi r i

Shoah. Folman ens mostra  el seu

viatge pels laberi nts de la  memòri a

bloquejada en el trau ma, un camí que

els pares de Folman, superv iv ents

dels camps d’exter mini nazi,  no van

poder afr ontar quan el mateix

Lanzman els va proposar aportar el

seu testim oni a Shoah. 
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I no podem obli dar ,  com a fil ms cab-

dals de l’an tibel·l ici sme, El cazador,

de Mi chael Cimino,  i  Apocalipsi Now,

de Fra ncis Ford Coppola. Aquestes

són les gran obres que tre nquen amb

la trad ici ó del cinema bèl·lic  tr iom-

fali sta i mostren  la car a veritab le de

la guerra ,  una tradi ció que re cul l

Vals con Bashir . 

El sentit de les imatges ani-
mades

Segons afi rm a Folman,  sempre va

pensar a fer un documental sobre la

inv asi ó del Líban i sobre la seva

experi ència en aquest episodi; ara

bé, fer-l o amb animació es va anar

conver tint en gairebé un imperatiu.

Només el dibuix  li  donava la ll ibertat

per poder re pres entar  els re cords

subjec tius ,  oníri cs en molts casos i

sovint surrea li stes, que conformen

la memòr ia.  

Diu Folman: « [...] Rodar amb imat-

ges “re als ” no em convencia. Què

n’haur ia tre t? Un home de 40 anys

entrev istat sobre un fons negre,

sense ni una sola imatge d’ar xi u per

il·lustrar les seves parau les . Seria

un avorr iment [...]».  *

Aix í, va optar per fer una pel·lí cula

d’ani mació. Aquesta decisió  artís tica

de dibuixar  tota la pel·lícula va

suposar un l la rg procés de tr eball de

prop de dos anys  i  mig. Prim er es

van rodar en v ídeo les entrev iste s,

un total de nou testimonis r eals , i

després es van dibuix ar a partir

d’un story board desenvolupat en més

de 2.300 dibuixos que es va animar

posteri orment. Els v ídeos i les imat-

ges d’arx iu de l’èp oca van ser vi r

només com a punt de par tida de tot el

treball  crea tiu i d’animació.

Prec isament es va descar tar la tèc-

nica de la rotoscòpia, que consistei x

a dibuixa r a sobre del ví deo fotogra-

ma a fotograma, una mena de traduc-

ció directa de la imatge r eal a l ’ani -

mació, i  es va optar per cre ar de nou

tots els dibuixos . 

Des del punt de v ista de l’a nimació

emprada hi ha una aposta clara  per

mantenir l’es tètica  del 2D, que ens

re met més a la i l·lustra ció feta per a

còmic, i  no tant a les pel·lícules d’a-

nimació íntegrament digi tal i  sobretot

al  3D de les produccions de Pi x ar

més rec ents. Podríe m dir que per al

2D la base és la cr eació del dibuix  i

en el 3D, el modelatge. Aix í en l'ani-

mació de Vals con Bashi r se simula la

profunditat de camp i els volums a

trav és de l' ús de la pers pectiva en

els dibuixos . Pràcti cament es treba-

l la el dibuix  fotograma a fotogram a,

però evidentment amb tècniques digi-

tal s com l 'animació flas h. Una opció

ètica i estètica  a destacar és que,

malgrat que es r epresenten nombro-

ses escenes de guerr a, no hi ha res

que ens re cordi els recu rsos  hiperre-

al is tes del v ideojoc, com si tuar- nos

amb plans subjecti us en el punt de

vista  de l’arm a, per  exemple, i aix ò

re spon,  un cop més, a la voluntat

explíci ta de fugir de re pres entacions

heroi ques o efectis tes de la  guerra. 

I  arri bats en aquest punt, hem de

re ferir -nos  a l’al tr a gran escola a

què ens re met Vals  con Bashi r, la de

la novel·la gràfic a, la del còmic.

Aquí es fa impresci ndible esmentar el           

*Entr evi sta amb Ari

Folman publicada a

Cahiers du Cinéma,

febrer de 2009
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tr eball de l ’il ·lustrad or i period ista

Joe Sacco, especialment la  seva

obra Palesti na. Palestina i Vals  con

Bashir  compartei xen la voluntat de

rel atar sense fil tres la vi vència d’un

confl icte, amb la  consciència  queno-

més es pot fer des del re lat subjec-

tiu. Un al tre punt en comú pot ser el

mètode de treball ; J oe Sacco, peri o-

dista profes sió,  també treball a a

parti r d’entre vi stes: «[. ...] Faig

desenes d'entrevi stes, com qualse -

vol  peri odista.  No obstant això,  el

que necessito són suggestions

vi sual s, així  que de vegades plantej o

a les  meves fonts preguntes molt

rare s, del tipus: “com  anaves ves-

ti t?”[. ..]». I , a més, totes dues

obres se centren, encara que en epi-

sodis diferents ,  en l ’inte rmi nable

confl icte d’Ori ent Mi tj à. Sacco r ela-

ta a Palesti na la  seva experi ència

fr uit de la immer sió de dos mesos

entre Gaza i  Cisjord ània a mitja n

anys 90. 

També en el camp de la novel·la grà-

fica, com un al tre clar refe rent de

Vals con Bashir ,  hem de parl ar de

Maus, d’Art Spiegelman. Maus és la

his tòria  d'un supervi vent

d’Ausc hwi tz, Vladek Spiegelman,

narr ada al  seu fil l Art, l' autor del

lli bre . Maus, en més de 400 pàgines

de v iny etes,  va component un retr at

del passat i  també del present: la

difí cil  rel ació pare-fil l i l’e xperiè n-

cia  com a v ícti ma del nazisme.

Folman i  Spiegelman compar teix en,

doncs, aquest v iatge per  la memòr ia

que es fa expl íc it en el pla narra tiu i

també com a mètode de tr eball.  Si  bé

des del punt de vi sta de la il·lustra-

ció,  totes tr es obres són molt dife-

rents, sí  que comparteix en aquest

compromís de mostr ar-n os la  r eal i-

tat a partir  d’un ri gorós tr eball

d’inv estigació i  una aposta personal

subjecti va i  honesta. Totes tres  són

obres que a trav és del dibuix  aconse-

gueix en canal itza r temàtiques tr ans-

cendentals i  intenten afav ori r discus-

si ons necessàri es.
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P roposta d ’a cti vi ta ts

1.- Despré s de veure Vals con

Bashir , quines car acterí sti ques

creu s que re uneix  el fil m perquè

puguem dir que es tracta d'un docu-

mental?  Si  vosaltre s haguéssi u de

rel atar un esdeveniment del passat,

com us plantejarí eu re collir -ne

infor mació?  Com en buscar íeu testi-

monis?  A quines fonts d’ inform ació

crei eu que és més convenient acu-

dir ?  

2.- El protagonis ta d’aquesta his tò-

ria  i  dir ector del fil m va ser uns

dels molts soldats is rael ians desta-

cats al  Líban durant aquell  confli cte

arm at. Al l lar g del fi lm assi stim  a

una re construcc ió del que va passar

aquell s dies. 

Què ens aporta conèix er  l ’ex peri èn-

cia  perso nal del direc tor-na rrad or?  

Cre ieu que es r eeixi t l ’inten t del

dir ector de denuncia r les  r esponsa-

bil itats de la massacre de Sabra i

Chatil a? 

Refl ex ioneu sobre el paper del cine-

ma (ja si gui documental o ficció)

com a mitjà per reconstrui r la

memòri a col·lectiv a fent v isi bles

esdeveniments del passat.

3.- El direc tor insis teix  molt a

assenyalar  el sense sentit de les

guerres i  a voler fer un r etrat no

heroic de la v ida mil itar.  Valor eu la

refle xi ó que aporta la pel·lícula

sobre la v iv ència de la guerra per

part dels soldats que hi partic ipen.  

4.- Uns al tres  dels  aspectes tractats

a Vals  con Bashi r són les conseqüèn-

cies v ital s i psicològiques posterio rs

al  confl icte.  Ens parla  del bloqueig del

re cord com a mecanisme de defensa

o bé com a conseqüència del trau ma

provocat pel que s’h a vi scut.

Reflexi oneu al voltant d’aquests con-

ceptes. 

Sense haver v isc ut el cas extr em

d’un confl icte bèl·l ic ,  cr eieu que hi

ha altres  situacions més quotidianes

que ens poden portar conseqüències

trau màtiques (difere ncies social s,

ra cis me, exclusió...)?

5.- Al  fi lm, la rec onstr ucció dels

fets del passat es fa a par tir dels

testi monis subjecti us de diverse s

persones. Refl exi oneu sobre la  natu-

ra lesa subjec tiv a i par cia l del rel at

històri c. 

-C om valora reu la pel·lícula per  la

inform ació his tòric a que aporta?  Us

sembla una for ma úti l d’entendre el

passat

-P enseu en episodis signifi catius de

la his tòria  r ecent per exempli ficar

que la històri a s’es cri u d’una o altra

manera en funció de qui l’e xpl ica.

6.- Al  final de la  pel·líc ula veiem

unes imatges d’arx iu dels camps de

re fugiats. Són imatges on veiem

dones i  cria tures mortes  i  amuntega-

des. 

-C re ieu que aquesta manera  de veure

les conseqüències de la guerra huma-

nitza les ví ctimes o, pel contr ari ,  les

deshumanitza?  

-S i feu memòri a, com re cordeu les

imatges dels camps de concentraci ó

nazis ? 
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-Què cre ieu que ens pot aportar

veure aquest tipus d’im atges de la

mort? 

7.- Vals con Bashi r ens parla  d’un

episodi concret del complex  confl ic te

de l’O ri ent Mi tjà ,  que s’al lar ga ja

més de mig segle. Una confron tació

que ha tingut i  té múlti ples ram ific a-

cions, fronts i  escenari s.  

-Quin tipus d’i nform ació crei eu que

ens ar rib a del confli cte de l ’Or ient

Mitjà a tra vés dels mitjan s de

comunicació? 

-Po deu fer  un exerci ci :  re colli r

durant un temps les  notíci es que

apareguin al  diar i sobre el Líban o

Pal esti na, per  exemple, i veure

quina informa ció en podeu extr eure .

8.- Tots els Israe li ans, tant noies

com nois ,  tenen l’ob li gació de passar

per  l’en trenament mil itar i  serv ir  a

les  for ces ar mades entr e un i dos

anys, perí ode en el qual for mara n

part d’operac ions mi lita rs rea ls; des

d’aquest ins tant i en quals evol

moment de la seva vi da poden ser

cri dats a fil es. Tot i que el moviment

d’objec ció de consciència és cre ix ent

al país, encara està penat amb

pres ó. 

-Quines cre us que poden ser les con-

seqüències de v iure en una societat

tan mi li taritza da?

-Re flex ioneu sobre els interes sos

dels governs, en aquest cas de l ’is-

rael ià ,  per mantenir  un estat de por

i amenaça constant entre els seus

ciutadans. 

9.- Per què cr eieu que el dir ector

s’esti ma més expli car -nos  aquesta

his tòria  amb animacions? Penseu que

l’ani mació permet r epresentar algun

espai o algun estat mental que seria

més difíc il  r eflec ti r amb imatges

real s?

10.-  En què consi steix en les tècni-

ques d’animació digi tal?  En el cas

concre t de Vals con Bashir ,  quines

caracter ísti ques estètiques (tipus de

dibuix, form a de l ’anim ació...) en

destacar íeu? Quines diríe u que són

les diferènc ies  més notables que hi

ha entre el tipus d’animació de Vals

con Bashi r i el tre ball en 3D de, per

exemple, les pel·l ícules  de Pi xa r

(Toy Story , Monstruos  SA) o els

v ideojocs?
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Filmografia:
J o hnny cogi ó s u f u si l (Johnny
Got His Gun). Dalton Trumbo, EUA,

1971.

Naci do el  4 de j u l io (Born on the
Fourth of J uly). Oliv er Stone, EUA,

1989.

A pocal i p si s  Now. Francis Ford

Coppola,  EUA,  1979.

El C azado r (The Deer Hunter). EUA,

Michael  Cimino, 1978.

Shoah. Claude Lanzman, EUA,  1985.

West Beirut . Ziad Doueiri ,  Líban,

1998.

P e rsépo l is . Marjane Satrapi i

Vincent Paronnaud, França, 2007.

Còmics recomanats:

P e rsépo l is . Marjane Satrapi.

Publ icat a Espanya per Norma

Editorial (2007),

Persépol is és la història autobiogrà-

fica de la i raniana Mar jane Satrapi

de com va créix er en un regim fona-

mentalista isl àmic, 1979,  que l' aca-

baria duent a abandonar el seu país.

En aquest llarg perí ode passa des de

la seva adolescència marcada per la

guerra d’Iran i I raq fins a les múlti-

ples penúries i  peripècies vitals que

vi urà l'autora a Àustri a entre 1984 i

1989,  i el seu retorn a l’Iran dels

Aiatol·làs. 

M a u s. Art  Spiegelman (1989).

Publ icat a Espanya per Reservoi r

Books, de Random House Mondadori

(2007).

Maus és la història d'un supervi vent

d’Auschwitz, Vladek Spiegelman, narrada al seu

fi ll Art,  l'autor del lli bre. Però,  a més, l'autor

també realitza un retrat  del seu pare en l'actuali-

tat, aix í com de la seva difícil i tibant rel ació amb

ell. A Maus, Spiegelman va més enllà de

l'Holocaust per instal·lar-se en la psicologi a del

superviv ent en un intent de desfer l' embull de la

seva relació paternofilial, de l'ombra d'una mare

suï cida i del fantasma d'un germà santificat que

mai no va conèix er. Els personatges se'ns mostren

amb trets facials d'animals, els jueus són presen-

tats com a ratoli ns,  mentre que els nazis són gats.

Escrita  i dibuixada per Art Spiegelman, Maus està

considerat  unànimement per la crítica com un dels

mill ors  còmics de la història. El 1992 va rebre el

Premi  Pul itzer.  

P a l e s t i n a: e n la f ra nja de G aza, de Joe

Sacco (1993-19 95). Publicat a Espanya per

Planeta deAgostini Còmics (2005).

Joe Sacco, periodista de professió,  ens narra en

forma de còmic el vi atge de dos mesos que va fer

a Palest ina durant l’hiv ern de 1991-92 ,  durant la

primera inti fada contra l'ocupació israeliana. A

manera de diari de v iatge, Sacco ens mostra la

situació que va trobar a la zona i  els testimonis de

la gent que va conèixer, mostrant en les seves

viny etes la por, la tristesa,  la frustració,  la des-

esperació i ,  fins i tot i  malgrat tot, l'esperança

dels qui v iuen all à. L'obra es va convert ir en el

ref erent d’un nou tipus de periodisme gràf ic. El

2002 va rebre el premi a la Mil lor Novel·la

Gràfica a la Book Expo Ameri ca.

f i l m o g r a f i a  i  c ò m i c s  r e c o m a n a t s
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ra  d’unes cartes, etc. A vegades es tracta de

petites càpsules dins d’una narr ació li neal que

perme ten aclari r fets passats, i en d’a ltres

casos, com per exemple a Els  Ponts de

Madison, Ciutadà Kane o Titàni c, tota la narra-

ció fíl mica s’estr uctura  en un ll arg  fl ashback.

An i m ac ió : tècnica que perme t dotar de movi -

ment dibuix os o objectes  inanimats mitjan çant

la pres a fotograma a fotogram a de cadascuna

de les fases de descomposici ó del moviment.

Documental: es define ix  com a documental un

muntatge d’i matges v isuals i  sonores donades

com a rea ls i no fictíc ies . 

El problema sorgeix  quan s’afir ma que la re ali -

tat enregistrada  en un documental es considera

que és la  r eal itat mateix a que ha estat captada

per la càmer a, és a dir , que al lò que la càmer a

enregi stra és la rea li tat captada al marge de

l’a cte cinematogrà fic. És aix ò possib le?  Mi ll or

dir que la fina li tat és resti tuir les aparences de

la  r eal itat, donar a veure les coses i  el món tal

com ho veiem. Fer de la real itat “afí lmica” un

cr iteri  de distinc ió entre el documental o la

fic ció posa evidentment molts problemes; entr e

d’al tres, el fet de considerar que la re ali tat és

una cosa substancia l, separada de la  v is ió que

li  dóna forma  i  que per tant la si gnifica . 

Podem afirm ar que el documental té com a

re ferènc ia el món r eal,  però la  qüestió és

determi nar  com s’ha  constr uït aquesta r efe-

rè ncia, si prové dels  elements interns  del dis-

curs fíl mic o prov é d’unes convencions socio-

cultura ls i  d’aquelles que ha creat la mateixa

indústr ia audiovi sual . El que queda clar de tota

aquesta re flex ió és el grau de convencionali tat

que hi ha en el re coneix ement com a r eal itat

del que mostre n les  imatges. No podem parl ar

de veri tat sinó de verse mblança i, en aquest

nou àmbit, determ inar quina és la procedència

del grau de verac itat de les imatges i  a tr avés

de quines estra tègies discur siv es s’a conse-

gueix . Tota imatge és r epresentació d’alguna

cosa i com a tal dóna si gnificat al  que mostra.

F l a s hbac k: és un instrum ent que ens permet

modifi car la continuïtat del temps narr atiu.  El

fla shback consis teix  a fer un salt al passat

narrati u, sigui a trav és del re cord,  de la lectu-

ra  d’unes cartes, etc. A vegades es tr acta de

G l o s s a r i



Vals con Bash i r

Títol or iginal : Vals im Bashir
Direcció, gu ió i produ cc ió : Ari
Folman 
Animació: Bridgit Folman Film Gang 
Direcció d’animació: Yoni
Goodman 
Direcció artística: David Polonsky 
Muntatg e: Nili Feller 
Entrevistes : amb Ori Sivan, Ronny
Dayag, Shmuel Frenkel, profesor
Zahava Solomon, Ron Ben-Yishai,
Dror Harazi, Boaz Rein-Buskila, Carmi
Cna’an 
Producció: Israel, França,
Alemanya, 2008 
Vers ió:  original en hebreu, anglès i
alemany amb subtítols en castellà 
Durada: 87 minuts

El director i protagonista d’aquesta història,
Ari Folman, va ser un dels molts soldats
israelians destacats a la guerra del Líban el
1982. Un conflicte que va tenir un episodi
especialment vergonyós: la matança a mans
dels falangistes libanesos de més de 3.000
civils a Sabra i Chatila, dos dels camps de
refugiats palestins del sud de Beirut. Vint
anys després, molts d’aquests soldats que hi
van intervenir gairebé no poden recordar què
va passar allà. Per esbrinar-ho, el protagonis-
ta emprèn un viatge en què anirà entrevis-
tant-se amb companys excombatents per
intentar recuperar la seva memòria perduda,
reconstruir els fets i denunciar el paper còm-
plice d’Israel en aquella massacre. Vals con
Bashir és un documental d’animació que ens
parla d’un dels moments clau de l’intermina-
ble conflicte que viu encara ara l’Orient
Mitjà. Un film que ens mostra el sense sentit
de les guerres, les conseqüències traumàti-
ques d’un conflicte armat i, sobretot, la
necessitat d’assumir la responsabilitat d’a-
quells fets i de reconstruir la memòria
col·lectiva.

Comentari s de la c rít ica

«[...] Vals con Bashir aconsegueix un equilibri
que a priori semblava impossible entre el
document real, la imatge dibuixada i el somni
fruit de la desmemoria del mateix director-
soldat. El resultat de l'original camí emprès
per Folman ens acosta, més que al que allí
va succeir realment, a la filmació d'un procés
mental. Un estrany recorregut que finalitza,
ara sí, amb imatges d'arxiu. Unes imatges
que descobreixen, al costat de la realitat del
fet esdevingut, la matança de palestins refu-
giats, la càrrega moral que 

f i t x a   t è c n i c a

p r o g r a m a  d e  m à

Vals con Bashir



Decla racions de l directo r

Extret de l’ent revi sta a Ari  Folman “ A la r eal idad
por la animación”,  d’Eugenio Renzi  i Ariel
Schweitzer . Cahiers  du Cinéma, febrer de 2009.

«[...] Em va fascinar la llibertat que oferia
l'animació, especialment després d'anys de
treball en el documental i el reportatge
polític, en els quals he estat totalment
depenent de les persones filmades i, de
vegades, objecte de manipulació per la
seva banda. També estava esgotat per la
interminable recerca de cites sensacionals
i exclusives. Desitjava abordar el documen-
tal d'una altra manera, i l'animació, que
s'ofereix com una creació subjectiva, m'ha
donat la possibilitat d'alliberar-me de les
coaccions del documental tradicional».

«[...] La pel·lícula no intenta ni fer un
esbós ni una descripció de la situació polí-
tica del Líban en tota la seva complexitat.
Hi havia palestins, falangistes cristians, l’e-
xèrcit israelià [...]. Vals con Bashir s’ha
construït com un “viatge”, en el sentit que
se li atribueix a la droga. Vam invertir molt
temps i esforç perquè, des de la primera
escena amb els gossos, l’espectador se
submergís en un imaginari que semblés
deformat pel consum de drogues. Hi havia
98 pistes de so només per als gossos. Ara
bé, això podia ser arriscat: que l’especta-
dor es perdés en el viatge, en la música,
en la bellesa de les imatges, i s’oblidés de
la massacre. Per aquesta raó, vaig saber
des del principi que el film havia d’acabar
amb les imatges reals documentals. Calia
treure a l’espectador del viatge i mostrar-li
aquelles imatges inquietants».

sosté el film en dibuixar definitivament als
nostres caps i a la nostra memòria aquests
fets». 
Daniel  V. Vil lamediana. “Equil ibri entre document i
dibuixos”.  Cultures La Vanguardia, 18 de febrer
de 2009.

«[...] La factura visual de la pel·lícula [...]
respondria principalment a un lloable intent
del director per salvaguardar la llibertat
artística de la seva proposta (ja que pot
reconstruir, per obra i gràcia de l’animació,
qualsevol episodi sense les limitacions
pressupostàries, problemes tècnics, trà-
mits burocràtics, etc.), així com aconse-
guir que la seva pel·lícula arribi a un públic
al més ampli possible, ja que l’espectacula-
ritat dels seus plantejaments visuals i
sonors sens dubte atraurà més fàcilment
l’atenció d’un públic juvenil [...], podrà
posar aquests joves en contacte amb
esdeveniments històrics dels quals segura-
ment tindran molt poca consciència o des-
coneixeran completament».
Al ejandro Díaz. www .contrapicado.net

Fi lmografia d’ Ari Folman 

Comfortably Numb (1991);  Clara Hakedosha (1996); Made in Israel (2001); The material  that
Love is Made Of (2004); Vals con Bashir (2008).


