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Una imatge de ‘Gràcies per la propina’, basada en la novel·la de Ferran Torrent
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Fernando Rey i Ángela Molina a ‘Bearn’

L I T E R A T U R A C A T A L A N A A L A G R A N P A N T A L L A

Aquesta impressió no canvia
gaire quan ens fixem en les
adaptacions d’autors catalans
més contemporanis. L’escrip-
tor valencià Ferran Torrent és
un dels autors en llengua ca-
talana que més vegades ha
estat adaptat al cinema.
Francesc Bellmunt ho ha fet a
Un negre amb un saxo (1988) i
Gràcies per la propina (1999) i
Sigfrid Monleón a L’illa de
l’holandès (2001). Diverses
obres de Maria Jaén s’han
traslladat també al cinema.
La novel·la Amorrada al piló és
el material originari en què
es va basar Antoni Verdaguer
per el seu film L’escot (1987) i
Sauna li va servir al també es-
criptor Andreu Martín per al
seu debut en la direcció en el
film homònim del 1989.

L’univers fantàstic i imagi-
natiu de Pere Calders va inte-
ressar el director Carles Ben-
par i el va adaptar a La veritat
oculta (1987). Benpar es va
apropar també a Jaume Fus-
ter per portar al cinema De
mica en mica s’omple la pica
(1983), que, com a dada curi-
osa, en la seva versió castella-
na es va dir Dinero negro. El
periodista Joan Barril i el seu
Un submarí a les estovalles es van
convertir en film amb la pel-
lícula del 1991 dirigit per Ig-
nasi P. Ferré, i Antoni Verda-
guer va reincidir en l’adapta-
ció literària amb La teranyina
(1990), sobre l’obra de Jaume
Cabré i amb Don Jaume el Con-
quistador (1994), sobre la de
Frederic Pitarra.

A meitat dels anys 90, Ven-
tura Pons va decidir fer un
canvi radical a la seva carrera
i deixar de banda les comèdi-
es que fins llavors l’havien
poblat per iniciar una prolí-
fica dedicació a l’adaptació
d’obres catalanes contempo-
rànies. La primera va ser El
perquè de tot plegat (1994), so-
bre el recull de contes de
Quim Monzó. A aquesta li van
seguir dues adaptacions d’o-

bres teatrals de Josep Maria
Benet i Jornet, Actrius (1996) i
Amic/Amat (1998), dues també
de Sergi Belbel, Carícies (1997)
i Morir (o no) (1999) i una de
Lluís-Anton Baulenas, Anita no
perd el tren (2000). L’actriu
Laura Mañà va recórrer tam-
bé al teatre per al seu segon
film: Paraules encadenades
(2003), es basa en l’obra ho-
mònima de Jordi Galceran. La
també jove directora Judith
Colell es va fixar en Dones,
d’Isabel-Clara Simó, per al seu
debut en solitari.

Es pot observar que són
moltes les adaptacions cine-
matogràfiques d’obres de la
literatura catalana. Molts di-
rectors amb punts de vista
sovint divergents han aprofi-
tat la seva riquesa de plante-

jaments per nodrir els seus
discursos cinematogràfics.
Malgrat els encerts puntuals
que suposen els films de Vi-
llaronga, Pons, Aranda i Bell-
munt, es troba molt a faltar la
mà de bons guionistes que
sàpiguen enfrontar-se amb
un text literari per escolpir
guions adaptats contundents
i poderosos que donin lloc a
films que vagin més enllà de
la correcció. Aquí no tenim
guionistes com Lillian Hell-
man, Horton Foote, Daniel
Taradash, Charles Brackett,
Brian Helgeland i Robert
Towne, que han contribuït a
muscular al llarg dels anys el
cinema nord-americà. Potser
no els necessitem però si ens
hi apropem se n’encomana
alguna cosa.


