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Centenari 
d’Orson 
Welles
Aquests dies el bon criteri d’Esteve 
Riambau ha portat Orson Welles a la 
Filmoteca de Catalunya a causa del 
seu centenari. Si ens en fem ressò és 
perquè Wells, una figura complexa 
dins el món de l’art cinematogràfic, 
en la seva faceta de director va ser ex-
tremament literari. Només cal recor-
dar les seves versions shakespearia-
nes de Macbeth (1948), Otel·lo (1952) 
i Campanades a mitjanit (1966) o El 
Procés (1962), a partir de la novel·la 
homònima de Kafka. Segurament 
trobaríem que és un dels directors 
que més ha fet per destruir la típica 
imatge que el llibre original és molt 
millor que la pel·lícula. Ja hem dit 
moltes vegades que fer aquesta com-
paració és un error. Cal veure les 
pel·lícules, si pot ser, sense haver lle-
git el llibre. I, com a molt, fer-ho al re-
vés: primer el film i després la lletra 
escrita. D’aquesta manera se salva-
guarda el dret del director a l’autoria. 
Welles, en aquest sentit –com 
Woody Allen, per posar un exemple 
semblant–, va ser un director més 
europeu que no pas americà. Les 
adaptacions cinematogràfiques de 
Welles són absolutament lliures i, al-
hora, terriblement fidels. Si hi ha al-
gú capaç de captar l’esperit de l’origi-
nal literari i portar-lo a la pantalla a 
partir d’una visió no ja personal, sinó 
personalíssima, va ser ell. 

NOVEL·LES A PARTIR 
DE FILMS? 

Hi ha la curiositat relacionada amb 
ell, això sí, indirectament, que fa re-
ferència a la pel·lícula El tercer ho-
me, en què Welles va participar no-
més com a actor. Dirigida i produ-
ïda per Carol Reed i amb la banda so-
nora inoblidable d’Anton Karas, El 
tercer home va comptar com a guio-
nista ni més ni menys que amb Gra-
ham Greene. L’èxit de la pel·lícula va 
provocar que Greene optés per fer-
ne una novel·la a partir del seu pro-
pi guió. Normalment és al contrari. 
Salvant les distàncies –enormes–, 
José Antonio de la Loma va fer el 
mateix amb Perros callejeros II 
(1979). L’editorial que l’hi va publi-
car va ser Martínez Roca. Per tant, 
en casos com aquests hauríem de 
canviar el sentit de l’experiència: 
primer llegir el llibre i després veu-
re la pel·lícula! En qualsevol cas, el 
maridatge entre cinema i literatura 
és un dels grans èxits del món de la 
creació contemporània.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

L’entorn idíl·lic de 
la Vall d’Aran ofe-

reix als germans Julia-
na la possibilitat de fer 
excursionisme entre 
estanys, massissos i 
pics desafiants. La iro-
nia perfila el trajecte 
que farà la família en 
un camí tragicòmic al 
tuc de Molières i expo-
sa un cercle barceloní 
benestant al segle XXI.

El germà 
difícil 
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Des del mateix tí-
tol, Puja a casa 
(Premi Docu-
menta 2014), el 
primer llibre de 
contes de Jordi 
Nopca (Barcelo-

na, 1983), és una invitació a entrar 
en la quotidianitat íntima dels per-
sonatges que el poblen. Tots els re-
lats empenyen el lector a l’interior 
d’una relació d’amistat, d’un nucli 
familiar, d’un matrimoni o d’una 
comunitat de veïns, els quals es tro-
ben immersos en algun tipus de si-
tuació excitant, estranya o trasbal-
sadora: el flirteig que precedeix (o 
no) l’enamorament, una ruptura 
sentimental, una penosa travessia 
pel desert laboral en temps de cri-
si, la malaltia i/o la mort d’una per-
sona estimada… Cap d’aquestes si-
tuacions, però, no canviarà la vida ni 
la personalitat dels homes i les do-
nes que les viuen; simplement els 
proporcionarà una oportunitat per 
salvar-se del que són o, més proba-
blement, per clavar un clau més en 
el taüt del seu desconcert, del seu 

La intimitat  
de l’antiheroi

neguit i de la seva melangia. Ver-
semblant i sobri, Nopca està con-
vençut que els esdeveniments im-
portants de la vida no requereixen 
grans escarafalls literaris per de-
mostrar la seva importància. Això 
explica que la majoria de contes 
(set) siguin narrats per una tercera 
persona distant i observadora, més 
analítica que intensa, i que els tres 
restants, en primera persona, ens 
arribin en la veu de narradors lacò-
nics. També explica que, amb algu-
na excepció, en les relacions de pa-
rella que Nopca descriu, hi hagi més 
vulnerabilitat i desigs tímids que no 
pas ardor (No te’n vagis), més des-
encís que drama (L’Àngels Quinta-
na i en Fèlix Palme tenen problemes), 
més bondat hipòcrita i autoengany 
que sinceritats escruixidores (Ens 
tenim l’un a l’altre). Paladí de l’an-
tiheroisme, Nopca pinta un apara-
dor de personatges en què abunden 
els homes apocats, autopunitius, in-
decisos, torturats d’una manera gri-
sa i subtil. Són personatges que, 
com el protagonista d’Un home amb 
futur, no necessiten rebre l’envesti-

da de cap embat calamitós per 
sentir-se abassegats i indefensos, 
i davant els quals el lector sent 
una barreja de pietat incòmoda i 
d’incontenible tendresa. 

Formalment, Puja a casa orbi-
ta lluny d’aquella mena de contes 
que aspiren a funcionar com 
bombes de rellotgeria, és a dir, 
que es construeixen, al voltant 
d’un nucli de sentit, com un com-
pacte mecanisme de paraules i 
d’escenes, i que, a la fi, precisos i 
inopinats, fan que un cop d’efec-
te o una revelació fulminant es-
clati a la cara del lector i el deixi 
KO. A pesar dels escorços d’es-
tranyesa que violenten l’attrezzo 
realista, per exemple, de l’inqui-
etant Les veïnes, l’emocionant 
Espelmes i túniques i el maliciós 
La pantera d’Oklahoma, els con-
tes de Puja a casa són nets, fluids 
i naturals, i es presenten al lector 
com bocins bategant de vides 
modestes, normals i reconeixi-
bles. Són contes que no acaben en 
ells mateixos perquè, per defini-
ció, tan sols els productes artifi-
ciosos poden ser veritablement 
conclusius. 

No te’n vagis, que obre el re-
cull, és un exemple notable 
d’aquesta concepció del gènere. 
Durant trenta pàgines veiem 
que el protagonista, en Toni, 
ronda i festeja la Míriam, però 
just quan el laboriós procés de 
seducció està a punt d’arribar al 
moment culminant, la història 
fa un tomb i allò que era priori-
tari, l’amor que neix, passa, de 
cop, a un segon pla, desbancat 
per l’amor que mor. Un altre 
exemple seria Cinema d’autor, 
sobre el tempteig sentimental 
d’en Joan i la Marina, que 
“d’aquí no res probablement 
debutaran en l’intrigant món de 
la parella”, si una irrupció esca-
tològica no ho impedeix. És un 
conte formidable. 

Hi ha proses i mirades que, de 
tan contingudes i analítiques, 
resulten esquerpes. No és el cas 
de la prosa i la mirada de Nop-
ca, riques en detalls, capaces de 
vigoritzar la flonjor més melan-
còlica amb injeccions d’humor, 
perspicàcia i empatia.✒
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L’Espanya del Segle 
d’Or queda retra-

tada a Misterioso asesi-
nato en casa de Cervan-
tes, amb Miguel de Cer-
vantes i les seves germa-
nes acusats d’haver 
assassinat el noble Gas-
par de Ezpeleta. Una jo-
ve investigarà el cas i po-
sarà sobre la taula el pa-
per de la dona a l’època, 
amb anhel de rebel·lió.

Misterioso 
asesinato... 
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Com seria la vida si 
voléssim? A través 

d’un pop-up desplegable, 
Si vostè volés explora els 
mons aeris i convida els 
més petits a imaginar 
l’experiència quotidiana 
de volar. Una història 
petita i tendra, il·lustra-
da per Gustavo Roldán, 
que mostra que volar, 
potser, no és tan estrany 
com ens pensem.

Si vostè 
volés... 
GUSTAVO ROLDÁN 
Combel
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