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l novel·lista francès Pierre
Boulle, autor d’El planeta
dels simis i d’El pont sobre el
riu Kwai en què es basa

aquesta pel·lícula, coneixia prou bé
la difusa frontera que hi ha entre la
raó i la bogeria, sobretot a les selves
d’Indoxina en temps de guerra. Ell
mateix va treballar d’agent secret
per a De Gaulle a la zona, durant la II
Guerra Mundial, i va ser presoner
d’oficials francesos col·laboracionis-
tes que li van donar idees per a
aquesta història. Els dos protagonis-
tes del film, el carismàtic coronel Ni-
cholson, que li va valer a Alec Guin-
ness un dels set Oscar que es va en-
dur la pel·lícula el 1958, i el coronel
Saito, oficial japonès que dirigeix
aquest camp, es basen en personat-
ges reals que, segons sembla, eren
més humans a la vida real: el primer,
que es deia en realitat coronel Too-
sey, mai va col·laborar amb els japo-
nesos (a diferència d’altres oficials
francesos que també van inspirar
Boulle), i va declarar en favor del mi-
litar japonès quan va ser jutjat per
crims contra la humanitat. El coronel
Saito va viatjar a Anglaterra per visi-
tar la tomba del primer quan va mo-
rir, anys després.

La realitat que sí supera la ficció
és la construcció de la línia fèrria en-
tre Rangun i Bangkok durant l’ocu-
pació japonesa, que incloïa el verita-
ble pont sobre el riu Kwai, destruït
realment pels aliats. Entre 12.000 i
17.000 presoners de guerra van mo-
rir en l’intent. Disenteria, malària,
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serps, esgotament, bales... el catàleg
de desastres que van patir és llarg i
Lean s’hi refereix al principi de la
pel·lícula. Però després se centra en
les relacions humanes en aquest en-
torn claustrofòbic, i en el trànsit pro-
gressiu de la raó a la bogeria, que es
fa evident en els diàlegs. La pel·lícula
arrenca amb el coronel britànic tit-
llant de “raonable” el coronel Saito, i
acaba amb Clipton, el metge del re-
giment, atònit davant l’absurd de la
situació: el coronel Nicholson impe-

dint la destrucció del pont que, en
“una lliçó d’eficàcia occidental”, ha
construït per a l’enemic. El moment
d’avui és l’escena final d’una pel·lícu-
la en què no queda ni pont, ni tren, ni
cap protagonista viu (també mor
William Holden, integrant del co-
mando). Ni els principis de Nichol-
son ni el sentit de l’honor de Saito
aturen la destrucció i la mort.

El puente sobre el río Kwai va pre-
cedir altres històries èpiques dirigi-
des per David Lean (Lawrence

d’Aràbia, Doctor Zhivago) que tam-
poc renunciaven al retrat psicològic
precís, a la mirada a l’interior d’uns
personatges sotmesos a dinàmi-
ques tan intenses i violentes com els
fets històrics que els arrossegaven.
També va precedir altres pel·lícules
que, anys després, en escenaris pro-
pers però en una guerra diferent, la
de Vietnam, van traçar itineraris in-
fernals cap a la bogeria: Appocalyp-
se Now, El caçador, Feliz Navidad
Mr. Lawrence, Platoon... ❋

Itineraris cap a la bogeria
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“Quina bogeria!”,
exclama, atònit, el
doctor Clipton
després de veure
esfondrar-se el
pont mentre hi
passava un tren
japonès ple d’au-
toritats i militars.
El puente sobre el
río Kwai narra la
doble odissea
d’uns presoners
britànics cons-
truint un pont per
als japonesos en
algun lloc d’Indo-
xina durant la II
Guerra Mundial, i
d’un comando
igualment brità-
nic que s’endinsa
a la selva per des-
truir-lo. Dirigida el
1957 per David
Lean, la pel·lícula
va consolidar una
variant del cine-
ma bèl·lic sovint
ambientada al
sud-est asiàtic,
sobretot al Viet-
nam: la guerra
com a desencade-
nant d’un ampli
catàleg de tras-
torns mentals.

l llarg d’aquesta primera tempo-
rada de Les Rades Grises, hem
intentat posar atenció en les no-
vetats de literatura fantàstica

que s’han publicat en català. Molt po-
ques, certament. El gènere, sobretot en
la franja adulta, no ha trobat encara
prou suport. Els editors argumenten que
els costos de les traduccions no es com-
pensen amb vendes. Per això la fantasia
en català es restringeix a l’àmbit juvenil,
mentre que un gran ventall de títols i au-
tors –alguns molt importants– són pràc-
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ticament inèdits en la nostra llengua.
N’hem parlat en diferents ocasions.

Però no tot han de ser lamentacions.
Les lletres en llengua catalana celebren
enguany els 25 anys de l’editorial Brome-
ra, que, malgrat totes les dificultats, ha
aconseguit, des del País Valencià, cons-
truir un projecte editorial sòlid. I en el ca-
tàleg de Bromera no s’ha oblidat el gène-
re fantàstic, tot i que s’ha concentrat
també en el sector juvenil. Entre les sè-
ries més destacades hi ha Diaris de vam-
pirs, de L.J. Smith, en l’intent de conduir

cap al català els fans d’aquesta onada de
romanticisme vampíric (recentment es
va organitzar una convenció de segui-
dors de la sèrie a Barcelona). Però també
hi ha altres sagues reconegudes com ara
El portal dels elfs, de Herbie Brennan, i
la protagonitzada per Sally Lockhart, de
Philip Pullman. Bromera també ha pu-
blicat contes d’autors de renom com ara
Salman Rushdie (Haroun i el mar de les
històries), i entre els títols més impor-
tants del gènere hi ha L’emperadriu dels
eteris, de Laura Gallego. Per molts anys!

LESRADESGRISES

Bromera, 25 anys fantàstics
RAÜL MAIGÍ

Fragment d’una portada de Bromera


