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U
ns anys enrere, i enca-
ra dura, una de les
professions que va as-
solir més glamur va
ser la de dissenyador.

Últimament li ha sortit una ger-
maneta, la de guionista, tot i que
en aquest cas hi ha divisió d’o-
pinions: molts joves la veneren i
molts, no tan joves, la menys-
preen. Un dels motius que des-
perten admiració i que les uneix
totes dues és la remuneració
econòmica, les moltes peles que
solen guanyar els professionals
d’aquests sectors. En el cas dels
guionistes, però, aconseguir
aquest cert estatus privilegiat no
ha estat fàcil. Ha costat molt su-
perar l’etapa del “mamarratxos
amb underwoods”, com els va tit-
llar el productor de Hollywood
Jack Warner, la d’“el guionista és
el secretari millor pagat del
món”, com va dir el director Jo-
seph Mankiewicz, o la de la de-
finició que va donar d’aquesta
professió el productor Irving
Thalberg: “Tot això de ser es-
criptor, ¿en què consisteix? No és
res més que posar una paraula
darrere d’una altra”.

Però no tots els guionistes es
dediquen als guions dramàtics.
Els guions són necessaris en
concursos de televisió, publici-
tat, conferències, sèries, gales de
lliurament de premis, discursos,
articles, reportatges...

El barceloní Lluís Quinquer, a
El drama de escribir un guión dra-
mático (Plaza & Janés), ens explica
pas a pas i amb un elogiable
sentit pràctic i didàctic (molts
manuals similars n’haurien d’a-
prendre) tot el que ens cal saber
per poder escriure un guió. Se
centra més en els dramàtics, és a
dir, els destinats a pel·lícules i
sèries, però també sobrevola els
guions dels reportatges perio-
dístics.

A més d’una visió global de
l’expressió escrita i del compli-
cat món dels guionistes (que so-
len dependre de tercers més
avesats al màrqueting i l’econo-
mia que no pas a l’art), dels
apartats tècnics, com ara l’es-

tructura argumental (amb el
clàssic plantejament, nus i des-
enllaç), els personatges, els dià-
legs, els ambients i un llarg et-
cètera, Quinquer ens ofereix un
munt de sucoses anècdotes, co-
mentaris i opinions de tot d’al-
tres experts. Per exemple, que el
guió d’ET va passar anys en un
calaix de la Columbia perquè un
dels molts executius pels quals
passen el projectes (els pocs que
arriben tan amunt) es va pre-
guntar a qui podria interessar
un film d’extraterrestres per a
nens. Al final el van vendre per
dos duros a la Universal, el va
agafar Spielberg... i va donar uns
beneficis de milers de milions. O
Neil Simon, que sempre ha de-
fensat, com Tolstoi, la utilització
de personatges reals per a les se-
ves històries; i això va fer Simon
a La extraña pareja, retratar el seu
germà i un amic. Qui era qui?

Un llibre exhaustiu pel que fa
als coneixements tècnics que ens
mostra, però alhora amè per
l’estil i les anècdotes curioses i
gens pedants que conté. Tota
una classe magistral, i particu-
lar, com el pati de casa meva.
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U
n lector d’aquesta
secció desacom-
plexada em reco-
mana el llibre
Adreça desconeguda,

de Kressmann Taylor (La
Magrana en català i RBA en
castellà). Li faig cas. Me
l’emporto a la consulta d’un
metge i, com que el llibre és
curt i l’espera és llarga, tinc
temps de començar-lo i aca-
bar-lo mentre espero que em
toqui el torn (no entendré
mai perquè els metges es
creuen amb dret de citar-te a
una hora concreta i aten-
dre’t com si res mil hores
més tard, sense ni tan sols
tenir el detall de demanar-te
perdó). Quan finalment
m’arriba el moment d’en-
trar, estic tan trasbalsada
que amb prou feines recordo
el motiu de la meva visita. I
això que sóc més aviat hipo-
condríaca.

Adreça desconeguda és un
relat que esgarrifa. Encara
ara, quan escric aquest arti-
cle (sis hores després d’haver
sortit de la consulta de l’es-
pecialista), em trobo en un
estat de xoc emocional. No
han servit de res les revistes
del fetge caducades (la més
nova era de l’estiu passat)
que he fullejat d’esma per
intentar treure’m del cap
aquest relat visionari contra
el nazisme publicat per pri-
mer cop als Estats Units el
1938, i considerat ja des
d’aleshores una petita obra
mestra.

Hi ha llibres que fan mè-
rits per convertir-se en un
fenomen editorial boca-ore-
lla: ells sols generen en els
lectors la urgència de fer que
algú més els llegeixi. Adreça
desconeguda és un d’aquests
llibres. Per això me’l van re-
comanar a mi per correu
electrònic, i jo aprofito avui
aquest espai per recoma-
nar-lo a aquells de vosaltres
que no l’hàgiu llegit. Com
que no sóc metge, demano

perdó pel retard: hauria po-
gut parlar-ne fa quatre me-
sos, i no ho faig fins ara.

La narració va veure la
llum a la revista Story: la ti-
rada sencera d’aquell núme-
ro es va exhaurir i van co-
mençar a circular-ne còpies
amunt i avall. Poc després, la
revista Reader’s Digest va obli-
dar la norma de no publicar
ficció i va reimprimir la his-
tòria per als seus més de tres
milions de lectors. El 1939,
Simon & Schuster va publi-
car el relat en forma de llibre
i en va vendre cinquanta mil
exemplars: tot una proesa
en aquella època. Hamish
Hamilton en va treure una
edició anglesa, i van comen-
çar les traduccions a llen-
gües estrangeres. Però el
1939, quan la major part
d’Europa estava sota el do-
mini de Hitler, la traducció
holandesa de l’obra va desa-
parèixer i el títol no es va
tornar a publicar enlloc
d’Europa. La narració va
continuar inèdita entre nos-
altres al llarg de seixanta

anys, a pesar de
l’impacte i l’èxit
que havia tingut als
Estats Units i a
Gran Bretanya.

L’autora del re-
lat, Katherine Kres-
smann, va firmar-lo
amb el pseudònim
de Kressmann Tay-
lor perquè es trac-
tava d’una història
massa forta per
anar encapçalada
amb un nom de
dona. Una història
epistolar inventada
que podria haver
estat real i que re-
trata en poques pà-
gines la misèria
moral i humana del
nazisme.

El llibre mostra
la relació entre dos
amics íntims i socis
d’una galeria d’art

a Califòrnia, un alemany i
un jueu nord-americà. El
1932, l’alemany decideix
tornar al seu país amb la se-
va família, poc abans que
Hitler arribi al poder. Co-
mença llavors un intercanvi
de cartes entre els dos amics,
que deixen de ser-ho a me-
sura que l’alemany es con-
verteix en un militant
abrandat de l’antisemitisme.
L’antiga amistat dóna pas a
l’odi i a la venjança.

Set anys després de la pri-
mera publicació del relat de
Katherine Kressmann, Anna
Frank moria de tifus al camp
de concentració de Ber-
gen-Belsen. Els lectors del
seu diari poden aprofundir
ara en la biografia curta pe-
rò intensa de la noia jueva
gràcies al llibre ¿Quién era
Ana Frank?, de Mirjam Press-
ler (Muchnik Editores). L’au-
tora s’endinsa també en la
vida i misèries de totes les
persones que van compartir
amb l’Anna, durant dos
anys, aquell trist refugi d’a-
dreça desconeguda.

A R T F Ò B I A G U I L L E M C I F R É


