ARNAU PONS

“De petita vivia meravellada.” Rodoreda ho escriu en el pròleg de
Quanta, quanta guerra..., una obra
que diu que va néixer “al vestíbul
de l'antic Publi Cinema” quan va
entrar-hi “a mirar les fotos de la
pel·lícula que estaven passant: El
manuscrit trobat a Saragossa”: “Cada fotografia, cada paisatge, cada
expressió en el rostre dels actors
eren una pura meravella.” L'embadaliment de la nena davant la veu
de l'avi Gurguí, de la qual podia
brollar un “àngel de la missa” majestuós i aombrat, amb dos esclats
daurats en el lloc de la cara i vingut
del no-res per matar l'avorriment
dominical, continuarà intacte a les
sales dels cinemes que freqüentarà
de gran per matar el cuc de la creació. És evident que aquest àngel de
l'avi es confon gustós amb els éssers de fantasia i de por del cinema
de ciència ficció, o de dibuixos animats, que tant l'atreien i la distreien. Fins que podia arribar a exclamar, en una carta a Obiols: “Ja
estic tipa de ninots.” Amb aquesta
correspondència ens assabentem
d'algunes de les pel·lícules que va
veure a París, com ara L'ascensió a
l'Annapurna, el famós documental
francès (“molt interessant: però fa
patir”), “l'esplèndid” curt sobre els
“ocells aquàtics”, La pêche au trésor dels Germans Marx (“de les millors que he vist”), un documental
sobre la caça del goril·la, que és

que l'autora preparava seriosament el terreny perquè les seves
obres poguessin servir d'inspiració
per al setè art. De fet, les de lectura
obligatòria, La plaça del Diamant,
Mirall trencat i Aloma, ja tenen, o
tindran ben aviat, la seva plasma-
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ció en pantalla gran, petita, o en format escènic. Diu molt de la recepció de l'obra de Mercè Rodoreda
en el seu propi país el fet que el projecte d'Agustí Villaronga sobre la
novel·la més ambiciosa de l'autora
quedés encallat ara fa vint anys. És
com si hi hagués una mena
d'incapacitat obstinada d'assumir
obres d'aquesta naturalesa, que a
sobre, com El castell de Kafka, estan sense acabar, cosa que les situa
en l'àmbit de les divagacions més
interessants sobre la inconclusió
de l'escriptura (Mallarmé o Blanchot).
Vaig llegir La mort i la primavera quan n'Agustí Villaronga treballava en el seu guió, i vaig viure
com un espectador aquella gran
ambició cinematogràfica fins a la
seva impossibilitat. Era el 1989 i jo
acabava d'arribar a Barcelona. Estava tan astorat davant d'una obra
com aquella, en català, que la vaig
fer córrer entre els amics. N'Andreu Vidal em va dir que se l'havia
llegida d'una tirada, fins a l'alba.
En Blai Bonet, que Rodoreda sempre l'havia impressionat, però allò
no s'ho esperava. El mar (1958) i
La mort i la primavera tenen frases
que podríem bescanviar i ja no sabríem qui és qui: “Groc, amb els
ulls negres, amb aquella profunditat morada i lluent dels qui estimen morint-se.” Són –jo les veig
així– dues escopinades de poesia a
la cara més neta de la nostra societat.
L'exposició que preparem per a
començaments de l'any vinent
amb els materials que han quedat
d'aquest projecte truncat mostra
l'esforç d'un artista i del seu equip
d'artistes per fer realitat el que hauria pogut situar Catalunya i la seva
literatura, molt abans de les fires
de Guadalajara i Frankfurt, al bell
mig de les constel·lacions més significatives del cinema europeu. |
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cementiri, talment el vent gemegós del somni que descriu com una
angoixa en el pròleg de Quanta,
quanta guerra... El vent serà aquest
aliat de la imaginació que fa venir
por. I ella se'n servirà com si fos un
alè creador. L'art de Rodoreda no
resideix en la gràcia de saber contar històries trepidants, sinó en la
màgia de saber fer moure consciències amb nom i cognoms, com si
fossin branques, o sense cognoms
(com Cecília C.), o fins i tot amb el
nom esborrat per inútil, a La mort i
la primavera.
Amb tota aquesta dèria i aquesta
afecció pel cinema, qualsevol diria
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menjat quan ja put, perquè, com
diuen els nadius, “la pudor no es
menja”, la nova versió de Robin
dels boscos (“no val res”), O.K. Neron (“fan riure amb trucs barroers.
Però fan riure”), o La vida de Clémenceau, en què se'l veu “fent el
boig per les trinxeres” i que
l'empeny a subratllar: “Fa tristesa
de veure com un país envia la gent
a fer de màrtirs.” És impossible de
no pensar en la rondalla sobre la
destinació de les ànimes que el fill
del ferrer conta a la filla del protagonista de La mort i la primavera
quan llegim: “I el viatge de la
carrossa pel cel és fantàstic”,
moment en què Rodoreda explica
a Obiols la meravella d'El viatge a
la Lluna de Méliès. Són els anys
cinquanta, en què descobreix la
pintura i afirma: “Ja tinc estil i un
món”. Klee, Dubuffet i Miró li ho
forniran, de la mateixa manera
que Michaux, amb Ailleurs, perfectament podria haver-li servit
d'embranzida per escriure Viatges
i flors.
En els arxius de la Fundació
Mercè Rodoreda hi ha deu fulls
que contenen una síntesi narrada
de quatre clàssics del gènere fantàstic: Return of the fly, The invisible enemy, The mummy i 20 millions miles to Earth. És un misteri
el que Rodoreda en pensava fer.
Cert és, però, que les seves obres
menys conegudes no deixen de ser
una reflexió dins l'escletxa que separa terror i horror. Després
d'haver vist la incòmoda pel·lícula
d'Alain Resnais, Nuit et brouillard,
que mostra la realitat dels camps
d'extermini nazis, escriurà el conte homònim, Nit i boira, que publicarà tres anys després de la mort
de Franco, al costat d'un altre relat, Semblava de seda, en què torna
a aparèixer un àngel, ara el de la
necrofília, tot negre i voltat d'un
vent que somou les branques del
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