
Escriptura i
cine, un amor
incomprès

n terreny força freqüentat a les esco-
les d’escriptura és el de trobada de la
literatura i el cine. Tant el conreu del

que se’n diu guió original com el del guió
adaptat són gèneres amb una preceptiva ben
establerta. En rigor diríem que no són ni tan
sols gèneres, perquè des de l’àmbit del cine
s’insisteix en el fet que la qualitat literària del
guió és irrellevant. Aclarim-ho: el guió ha de
ser útil i precís, i tant hi fa que estigui ben es-
crit com que no, tant hi fa repeticions, obvie-
tats, diccions pedestres, etcètera. Des de l’òp-
tica del escriptors, tal distinció està enverina-
da d’origen, perquè des de certes ideologies
estilístiques es considera que ben escrit és si-
nònim d’útil i precís, i no tan sols qualsevol
cosa afegida serà un barroquisme inútil i frí-
vol, sinó que tal sentit pràctic comporta en si
mateix el més depurat dels estils.
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Un cop posats en matèria, les coses no es-
tan tan clares. Quan el guionista escriu, po-
sem per cas “X s’aixeca, va en direcció a la
finestra i des d’allí es posa a contemplar el
paisatge”, el narrador li diria que si a tres lí-
nies més amunt se’ns informa que X està
assegut, en la pràctica no canvia res si es diu
“X se’n va a la finestra i contempla el paisat-
ge”. Però torna el cineasta i diu que cada in-
dicació ha de ser autosuficient, sense que
calgui retrocedir a buscar referències, i cal
que expressi l’esdevenir de la seqüència.
Conclusió: val més no aplicar a un art els
criteris d’eficàcia propis d’un altre.

Tradició històrica
En qualsevol cas, literatura i cine com-

parteixen el discurs narratiu, l’expressió
d’emocions i de pulsions humanes en gene-
ral, i molts d’altres elements, alguns en el
terreny del discurs estètic també propis
d’altres formes artístiques. Els camins entre
un àmbit i l’altre són múltiples i diversos, i
segurament per una qüestió de tradició his-
tòrica, la majoria van del llibre a la pantalla,
i pocs al revés. És habitual que d’un relat es-
crit se’n faci una pel·lícula, i no hi ha gaires
casos a la inversa, tot i que algun és d’il·lus-
tre: 2001: Una odissea de l’espai va ser no-
vel·la després que l’autor Arthur Clarke ha-
gués estat coguionista de la pel·lícula de
Stanley Kubrick.

Deu ser, i en aquest terreny les coses són
més opinables que en d’altres, que la cultu-

ra actual considera la imatge com un su-
port més definitiu, més terminal, de l’argu-
ment en qüestió. Que al damunt d’un text
es poden elaborar noves expressions d’allò
mateix, i que una pel·lícula ho diu tot més,
de manera més sòlida i perdurable, impres-
sió enganyosa i fútil d’altra banda, perquè
no sap ningú quins elements de perdurabi-
litat ens oferirà el futur, i no em refereixo al
remot sinó a l’immediat.

I tal impressió prové directament de la
confrontació de les virtuts i les mancances
respectives de la literatura i el cine, perquè
l’invers de l’avantatge de l’un –observin
que no parlo de defecte– és l’avantatge de
l’altre. Immediatesa i reticència són als
plats de la balança. Allò que en literatura és
exigència per a la imaginació del lector, en
cine és contigüitat receptiva. En termes
convencionals diríem que els llibres exigei-
xen més del lector, i que les pel·lícules do-
nen les coses més mastegades, però seria
una visió simplista, perquè a més els cineas-
tes sempre poden ser menys condescen-
dents i aplicar recursos propis de les lletres,
i exigir coneixements, seguir un ordre es-
tructural, empatia amb pulsions estranyes
al sistema de valors convencionals. La faci-
litat d’empatia immediata pròpia del cine
permet marcar a l’espectador gols que no
s’espera. Per exemple, que s’identifiqui
amb l’ansietat del lladre en plena acció, que
desitgi que no l’atrapin. Brecht no sol estar
present a les pel·lícules d’èxit. ❋
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Amb el suport:




