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na nit de l’any 1977, Ocaña
es va assabentar que hi
havia una reunió en un res-
taurant de la Rambla per

parlar de la creació del Front Català
d’Alliberament Gai, i es va presentar
allà, transvestit. Ventura Pons recor-
da, al seu llibre de memòries Els
meus (i els altres), l’entrada gloriosa
que va fer: “Venga, señores, déjenme
paso. ¡Yo soy la Pasionaria de los
mariquitas!”, va dir.

El cineasta es va adonar aviat que
tenia tema per a la seva primera pel-
lícula. La idea per a l’estructura nar-
rativa la va trobar en una foto que li
va ensenyar Ocaña, transvestit a la
Rambla, i un comentari que va fer:
“Yo siempre me visto de mis recuer-
dos”. Escriu Ventura Pons al llibre:
“Vaig pensar que ja ho tenia: un re-
trat de la memòria, una confessió a
càmera, intermitentment interrom-
put pel record reconstruït mitjançant
el transvestisme”.

Així, doncs, amb un pressupost
molt escàs, un equip format bàsica-
ment per amics i molt d’entusiasme,
l’estiu del 1977 Ventura Pons va ro-
dar Ocaña, retrat intermitent, un do-
cumental que alterna les paraules
del personatge amb una sèrie de
performances: un passeig transvestit
per una Rambla plena, però sense
turistes; una escena teatral sol amb
ninots que vetllen un mort, una pro-
cessó de transvestits, un número
musical folklòric en un cementiri...
Declaracions i escenes s’alternen ca-
da cop més sovint, com si desapare-

U

guessin les barreres i tot s’anés fu-
sionant en un mateix personatge.

Qualsevol de les performances
podria ser el moment de l’article
d’avui. És per això que ens quedem
amb l’escena final: Ocaña es passeja
per una Rambla buida, il·luminada
per la llum blavissa de l’alba, amb el
port al fons. El final d’aquesta histò-
ria simbolitza l’inici d’una nova èpo-
ca per a la ciutat. Al cap de pocs dies

se celebrarà la manifestació de l’11
de setembre del 1977, i uns mesos
després s’abolirà la censura. La pel-
lícula es va estrenar sense entre-
bancs i va superar els 100.000 es-
pectadors. A més, Canes la va selec-
cionar per a la secció oficial Un cer-
tain regard i la cinta va iniciar un pe-
riple internacional triomfant.

És fàcil intuir pels que no vam ser-
hi que Ocaña, retrat intermitent posa

la lupa en un personatge, però fa el
retrat de tota una ciutat. Ventura
Pons ho confirma en el seu llibre:
“Sense pretendre-ho, plegats, vam
crear el símbol d’un temps, d’una
ciutat, d’un país que ens han canviat
i ja no existeix. Un país que vivia un
moment en què la gent, farta de
mentides, de repressió, de capellans
i de franquisme, va sortir al carrer i
va dir prou”. ❋

Un temps, una ciutat
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Ventura Pons va
conèixer per atzar
Ocaña el 1977. De
seguida hi va veu-
re un personatge
ple de possibili-
tats per fer la seva
primera pel·lícula,
una idea que li
rondava pel cap
des de feia un
temps. Ocaña, re-
trat intermitent,
oportunament re-
editada fa poc en
DVD per Cameo,
observa amb lupa
un personatge, un
temps, uns car-
rers, per acabar
traçant el retrat
de tota una ciutat,
una societat, una
època. Aquest do-
cumental va su-
posar l’entrada de
Ventura Pons al
cinema per la por-
ta gran, amb se-
lecció oficial a Ca-
nes inclosa, i
l’inici d’una carre-
ra que ja l’ha por-
tat a dirigir 22
llargmetratges

n cataclisme ha assolat el pla-
neta. La gran Tempesta. Tot ha
canviat. Els adults que no han
desaparegut han esdevingut

salvatges o caçadors de nens, i tres ado-
lescents, el Matt, el Tobias i l’Ambre, han
de sobreviure en un ecosistema nou. Els
tres herois va obrir la trilogia Un altre
món, de l’escriptor francès Maxime
Chattam. L’obra planteja un escenari bi-
polar vist pels ulls dels infants, que s’han
de protegir dels adults, en un univers
que es regeix per noves regles: les forces
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de la natura s’han desfermat, i han elimi-
nat, en la seva exuberància, gairebé to-
talment els vestigis de la societat huma-
na, i han sorgit espècies animals noves,
més perilloses i amenaçadores.

En el segon episodi de la sèrie, Ma-
laherba, els tres herois viatgen cap al
sud, on es diu que els adults (cynics) han
creat un estat governat per una reina.
Volen saber per què segresten els nens. I
en el seu camí descobriran com els nois
s’han anat organitzant en tribus. En al-
guns casos han explotat al màxim les se-

ves noves aptituds físiques, l’alteració
que ha generat el cataclisme. Més enllà
de l’exotisme dels paisatges (com ara un
bosc gegantí com un oceà), i el viatge ple
de perills com a fil de l’aventura, la inven-
tiva de Chattam planteja les barreres
que separen infants i adults, i fins a quin
punt els nous clans poden estar regits
per conductes intransigents com les ac-
tuals: inherents a la condició humana?
Els lectors més impacients hauran d’es-
perar fins al setembre per al tercer vo-
lum, publicat també a Estrella Polar. ❋
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