
Edward Hopper,
de la pintura al cinema

es que fotografia i cinema van
trencar el monopoli de la pin-
tura per plasmar la realitat, no

han parat de trepitjar-se el terreny.
Com sempre en art, les interferències
són la mare de nous efectes, de noves
formes d’expressió. La simbiosi de pin-
tura i cinema es fa particularment pal-
pable en l’obra d’Edward Hopper
(Nyack, 1882 - Nova York, 1967), quan
els seus quadres ens fan memòria de
tantes pel·lícules vistes, potser difumi-
nades en el record, i alhora actuen de fi-
nestres obertes a les nostres fabula-
cions, aquelles que només activem
quan una imatge externa ens les provo-
ca. El pintor enquadra espais, hi situa
persones o no, tria la llum, remarca les
ombres, suggereix estats d’ànim..., i
nosaltres hi posem l’argument, entre
els molts possibles.

Hopper és l’exposició que s’ha pogut
visitar fins al 16 de setembre al Museu
Thyssen-Bornemisza de Madrid, abans
de viatjar a París. El seu rotund èxit ava-
la la connexió del públic actual amb la
sensibilitat de qui va saber formular el
realisme americà que tant reclamava
Robert Henri a principis de segle XX
des de la New York School of Art, con-
tra l’academicisme i les afectacions
d’Europa. El seu introvertit alumne hi
va donar resposta, tot i que fins al 1925,
als 43 anys, no va ser prou reconegut
per viure de la pintura. Mentrestant, el
solitari il·lustrador i gravador ja s’ali-
mentava del cinema, igual que el cine-
ma no trigaria a recrear-se en els seus
quadres, prenyats d’atmosferes favora-
bles a fer volar qualsevol història.
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No és estrany que el cinema negre
dels anys 40 es rendís al seu magnetis-
me, amb produccions com ara La gran
dormida, de Howard Hawks, La ciutat
despullada, de Jules Dassin, o Els
amants de la nit, de Nicholas Ray; ni
que Alfred Hitchcock es fixés en Casa al
costat de les vies del tren (1925) per crear
el funest casalot de Norman Bates a Psi-
cosi. Però els seus espais de soledat i in-
comunicació també van inspirar melo-
drames com els de Douglas Sirk, les re-
flexions existencials d’Antonioni –re-
cordem el tedi d’El crit o L’eclipsi–, i els
experiments més recents de Wim Wen-
ders, David Lynch i Aki Kaurismäki.

La publicitat i el màrqueting l’han
acabat d’associar amb la soledat urba-
na per fer-ne un distintiu, fins al punt
que la sèrie televisiva CSI Las Vegas es
va promocionar amb Nighthawks

(1942), substituint les figures per ac-
tors i actrius. Poder passejar-se ara per
l’univers Hopper i aturar-se davant els
originals d’escenes tan divulgades com
Sol de nit, Habitació d’hotel, Reunió de
nit o Grup de gent al sol, no tan sols és
un privilegi sinó també un revulsiu
emocional. De seguida comprenem
que formen part de la nostra educació
per la imatge. I és per tanta complicitat
provocada que estranya que una anto-
lògica com aquesta no passi per Barce-
lona abans de sortir d’Europa. Ara que
tant es parla del desembarcament de la
Col·lecció Carmen Thyssen al MNAC
–després del tast efímer que encara es
pot visitar a Sant Feliu de Guíxols–, ¿no
seria el moment de negociar una am-
pliació de la ruta? ❋

‘Habitació
d’hotel’ és un dels
quadres de Hopper
que fins fa poc es
van poder veure a
Madrid abans de
viatjar a París.
VEGAP / MUSEU
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Canvi
de ruta
Caldria aconseguir
un canvi de ruta
de l’exposició
‘Hopper’perquè
també passi per
Barcelona, ara
que tant es parla
de l’arribada de la
Col·lecció Carmen
Thyssen al MNAC
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om pronunciem carabassa en
català? La paraula metge la po-
dem pronunciar com metxe en

català estàndard? Hem de marcar oral-
ment la doble n d’Anna? I la ela gemina-
da?

Aquestes preguntes i moltes d’altres
les resol el Diccionari de dubtes del català
oral (DDCOR), de David Paloma, Josep
Àngel Mas i Mònica Montserrat, un dic-
cionari digitalitzat –es pot consultar a
través del portal www.lecturanda.cat– i
sonor, de l’estàndard oral de la llengua.

El diccionari inclou més de 2.600 en-
trades i la pronúncia recomanada de ca-
da una d’elles en les varietats principals
del català: el català central, el mallorquí i
el rossellonès, pel que fa al bloc oriental,
i el català nord-occidental i el valència,
quant al bloc occidental.

Cada entrada va acompanyada d’una
fitxa en què s’explica quins trets gene-
rals o específics té aquella paraula. Per
exemple, si cerquem la paraula ordina-
dor, descobrim que en valencià estàn-
dard sona sempre la erra final en les pa-
raules agudes, com per exemple en els
infinitius, i que en la resta de parlars la
pronúncia fluctua (calor, subscriptor, te-
nor, singular), excepte en el mallorquí,
on és habitual emmudir-la (per exem-
ple, en mots com cor i or).

Un tret peculiar del rossellonès el tro-
bem si busquem la paraula fàbrica, que
la pronuncia fabrica, com molts altres
mots (practica per pràctica, basilica per
basílica) que són esdrúixols a la resta del
domini lingüístic.

Els encarregats de posar la veu als fit-
xers sonors del diccionari, que també
inclou textos d’autoaprenentatge, són
Gabriel Bibiloni (mallorquí), Imma
Creus (nord-occidental), Joan-Lluís
Lluís (rossellonès), Josep Àngel Mas
(valencià) i David Paloma (central). ❋
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I a més...
El diccionari també alerta de defectes
de pronúncia, com per exemple el
ieisme, que consisteix a dir *iegir en
comptes de llegir o *bai en lloc de
ball, i que no és propi del català
estàndard. Tampoc és adequat en la
llengua estàndard deixar de pronunciar
la a àtona que precedeix una r inicial
de síl·laba, com en *brana, i no
barana, i *tronja, en lloc de taronja.




