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Artero: de la Filmoteca als
‘papers de Salamanca’

L L U Í S A N D R É S E D O

A
ntonio Artero, director de ci-
nema, nascut a Saragossa el
1936, va patir la Guerra Civil
de ben petit, amb el biberó, és
a dir inconscient, però amb el

drama a casa. La seva mare, anarquista,
perseguida i després empresonada, va
trencar amb la inconsciència d’aquell
nadó molt abans que la seva generació
arribés a l’ús de la raó. En aquest sen-
tit, Artero va ser un nen precoç, un
avançat al seu temps, un nen de la
postguerra.

Quan va assolir l’adolescència, tota
la seva generació estava en l’orfandat
més profunda, tant en l’aspecte social
com en el cultural, sense perspectives,
en una mena de forat negre. Artero
vivia conscientment el drama humà
que durant tota la seva existència
marcaria la seva sensibilitat, clau del
seu conegut esperit llibertari.

En el moment de la seva mort (el
passat 20-N!), quan s’evoca la seva tra-
jectòria professional, a alguns els costa
assenyalar que Antonio Artero era un
militant de la CNT. Com a delegat, va
ser el primer professional, a l’inici de
la Transició, que va supervisar la loca-
lització de tot el material fílmic realit-
zat pels sindicats de l’espectacle du-
rant la Guerra Civil, un material re-
quisat pel franquisme i segrestat a
Madrid, a la Filmoteca Nacional.

Crec que és útil aprofitar l’efemèride
per assenyalar amb gran èmfasi el fet
que, 25 anys després, encara no s’ha
aconseguit una solució per als anome-
nats papers de Salamanca. La Filmoteca
Nacional i Antonio Artero (en nom de la
CNT) van trobar la fórmula per a la
restitució de l’esmentat material fílmic.
El problema que plantejava aquesta
restitució era molt més greu que el que
representa la devolució dels papers de
Salamanca. Efectivament, l’antic suport
de cel·luloide constituïa un risc seriós
d’incendi, cosa per la qual abans de
tornar el material se n’havia de fer cò-
pia en un suport modern.

IMPEDIR UNA SOLUCIÓ RAONABLE
La devolució dels papers de Salamanca
no comporta tècnicament cap risc;
tampoc implica la desarticulació de
l’arxiu gràcies a les modernes còpies
digitals; el rebuig es basa, doncs, en
arguments polítics que s’esgrimeixen
per impedir una solució raonable. Els
professionals de la cinematografia van
aconseguir reparar un important pro-
blema polític, com és el segrest de do-
cumentació. Els nostres grans polítics
haurien de donar-se un bany d’humi-
litat i aprendre la lliçó d’Antonio Ar-
tero, que amb sentit comú va aconse-
guir la restitució de tot el material
fílmic de la CNT.

E N T R E V I S T A

Jordi Roig
Poeta

VIRGÍNIA MASCARÓ

“En descobrir el ritme,
va encaixar tot”

V I R G Í N I A M A S C A R Ó

El poeta Jordi Roig ha publicat ‘In-
tempèrie’ (Viena). A més de fer versos,
regenta un videoclub a la Palma, des
d’on promou entre la clientela pel·lí-
cules que fan pensar. La seva escola ha
estat fer de músic en una orquestra de
música de ball durant 23 anys i dur
l’àrea musical del teatre del seu poble.
V.M. Acaba de rebre el premi Betúlia de Ba-
dalona pel seu segon poemari, ‘Intempèrie’,
de to radicalment diferent a ‘Contraban de
silenci’, el primer, guanyador del 20è premi
de poesia L’Espurna del Clot 2001 i també
publicat per Viena.
J.R. El llibre el dedico al meu segon fill,
l’Andreu. Era un deute pendent que hi
tenia. En aquest poemari faig un re-
corregut per les estacions de l’any, que
va del clar al negre, del principi a la fi.
El repte del llibre, però, no era mostrar
el cicle de la vida, sinó el que sentia
després d’escriure Contraban de silenci,
que és un llibre negatiu, pessimista i
poc il·lusionat.
V.M. I què sent?
J.R. Que estic a l’intempèrie, absoluta-
ment desprotegit davant les incle-
mències de la vida, únic camí per viu-
re-la plenament. De sempre he estat
bastant negatiu, però després de la

mort del meu fill gran,
Crisant, que em va
moure a escriure el
primer poemari, ho
sóc deu cops més. A
Intempèrie he volgut
fugir completament
del to i la veu del pri-
mer poemari. La mort,
que és el fil de refe-
rència del nou poema-
ri, és alhora el punt de
partida cap a la vida.
V.M. Els seus poemes són
plens d’imatges que apa-
reixen com flaixos en la
ment del lector...

J.R. Jo sóc el protagonista de cada poe-
ma. Hi sóc a dins. He escrit els poemes
amb la intenció que qui els llegís po-
gués dibuixar mentalment els poemes.
La grandesa de la poesia és que deixes
la porta oberta perquè després cadascú
interpreti o senti el que vulgui.
V.M. Música i poesia tenen gaire a veure?
J.R. En el meu cas, sí. La meitat del que
faig és ritme. El 1999 em vaig apuntar
a uns cursos de tècnica poètica a l’A-
teneu Barcelonès. Al segon curs vam
tractar el tema del ritme. Quan vaig
descobrir el ritme de la poesia em va
encaixar tot, suposo que m’hi va aju-
dar el fet d’haver tocat en una or-
questra durant 23 anys i d’haver fet
tres anys de solfeig. Quan fas servir la
mètrica, si la cuides, el lector no veu el
ritme però el rep.
V.M. Al seu primer llibre tot eren endecasíl-
labs, amb els seus peus corresponents. No
passa el mateix a ‘Intempèrie’...
J.R. La majoria també ho són, però hi ha
més llibertat mètrica.
V.M. Té algun llibre nou en preparació?
J.R. Sí. És un llibre que vol treure tera-
nyines mentals. Jo reescric molt. La
sort de publicar és que no pots refer
més el poema acabat.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

Fer visible l’aire
G E R A R D A L T A I Ó

gerard@teklamedia.com

D
e la impossibilitat, i del de-
sig. L’home sempre ha vist la
possibilitat de volar com una
conquesta extraordinària.
No tenim ales, però els des-

cobriments científics i la tècnica han
permès inventar múltiples pròtesis me-
càniques per evitar aquesta frustració.
Dels éssers alats n’hem extret maquetes
i simbiosis que ens han fet possible des-
fer les dificultats. Així hem pogut volar
fins a la Lluna. Ben al contrari, alguns
insectes –entre els quals les papallones
dels cucs de seda– han abandonat els
costums més aeris en benefici d’una es-
pecialització biològica terrestre. Deixar
de volar ha estat una necessitat de cara
a la supervivència de l’espècie. La sus-
pensió, l’elevació ingràvida dels ele-
ments, és una dèria comuna al fet de
transformar els objectes en elements
estètics: la metamorfosi.

L’especialització i l’evolució zoològica
semblen negar la fal·lera humana per
girar de cap per avall els conceptes i els
materials. L’ala, formada a l’interior in-
forme de la crisàl·lide per un grumoll
espès de cèl·lules, és una filigrana d’en-
ginyeria que l’hèlice d’un avió només és
capaç d’insinuar. Ben lluny de la mime-
si, l’hèlice fa possible el que no ho és,
aconsegueix fer visible el vol només
quan resta estàtica. L’art és un acte de
prestidigitació més que no pas una re-
presentació de la natura. Per tornar a
l’aire l’hèlice arrenca a córrer i esdevé
transparent, com si fragmentada en un
polsim microscòpic de les seves serra-

dures en fes un vent alisi capaç d’es-
criure entre els núvols una llarga sexti-
na, esfilagarsada.

Quina és la direcció de l’ull per tal de
llegir les metàfores del desig del vol? Hi
ha cap codi semàntic per desxifrar l’e-
nigma de la transformació? No ens cal
sinó saltar a peu coix, com una llagosta.
Sens dubte les imatges revelen en el seu
interior el cúmul de pintura, el seu
grumoll. Fora de les representacions,
dels signes, de les metàfores, no hi ha
moviment. Ni vol. La pintura aèria de
Xavier Déu és feta de polsims, fum, pig-
ments... i cera. De l’ala a l’aire tot pas-
sant per uns materials que es posen en
dansa suspesos a l’horitzó de l’ull. De
l’aire a l’ala tornar a fer vent les masses
compactes de les formes esmicolant els
seus elements fins a la mínima expres-
sió, que alhora n’és la màxima. La sim-
plicitat de la transparència potser ens fa
pensar que la millor de les solucions era
la d’Ícar. No pas adoptar pròtesis de vent
sinó esculpir el propi cos per fer-ne una
nova genètica. A base de ceres. I d’aire
calent. Per això, Déu ens proposa que
aprenguem dels apicultors a emprar els
seus manxadors de fums per endormis-
car amb l’esforç d’una fumada la pintu-
ra tota.

Quan biologia i estètica agermanin els
seus camins investigarem les possibili-
tats per fer empelts a la pell d’ales de
papallona tropical, negres com per po-
der negar tanta ploma dels serafins.
Només aleshores podrem volar sense
necessitat d’aixecar els peus de terra.

Retorn
a la infància

➤ Haver nascut a la Palma, el fet que
Intempèrie (Viena, 2005) inclogui un
llarg pròleg de presentació del ma-
llorquí Sebastià Alzamora i la força
de la natura que desprenen molts
poemes em va fer pensar errònia-
ment que Jordi Roig era de Mallorca.
I no ho és. Jordi Roig (1957) és de la
Palma, un municipi petit del Baix
Llobregat, independitzat des de fa
poc de Cervelló. Té uns 3.000 habi-
tants i conserva bé la natura i els
boscos. “És un altre món a prop de
Barcelona. De nit, dormo sense sentir
cotxes ni sirenes. L’entorn és verd i es
mantenen vives les fonts. És un pri-
vilegi”, explica Roig, que afegeix que
aquest llibre és un retorn als seus
anys d’infant, quan al seu poble en-
cara no hi havia cotxes al carrer.

Copyright

Déu va fer el món quan jo encara era nen.

Del blau, el mar. Del misteri, la terra.
De la llavor, les pomes. De la mort,
una habitació sense finestra.
El cel, un gris quadrat de blancs i negres,
era un sostre fantàstic sense regles.

Va ser a finals de març, probablement.
Jugàvem ensopits davant de casa,
entre la polseguera i els estels,
a endevinar el color dels somnis.
I els qui fèiem el negre
ens espolsàvem la fredor dels xiscles
corrent amunt i avall del meu carrer.

Masses ratlles enfront del sol
i cap racó per amagar-se.

Un joc vulgar que mai no he entès

Del llibre Intempèrie.


