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Entre dues amigues, a la cisterna de la casa pairal
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novel·la, i hi regnarà fins al fi-
nal, quan es resoldrà, en un
únic capítol, el penúltim, La
nit aquella, en el qual, ja mort
el pastor, Mila serà violada per
l’Ànima, una figura més pro-
pera a les bèsties que no pas
als homes, a l’interior de l’er-
mita i davant dels ulls indife-
rents de sant Ponç, un sant
d’aspecte amenaçador, hostil
a la protagonista, en tot cas. I
després de la violació, marca-
da per sempre més en carn
viva –una ferida que s’ha fet
amb un pern de ferro, en
caure, clara imatge d’una vio-
lació que no s’explica–, Mila
surt a fora, amb el cel proper
i la muntanya llunyana, i ja
no hi voldrà tornar a entrar
“mai més”, destaca; allà espe-
rarà el marit, amb el qual
tampoc no vol tornar “mai
més”, repeteix. En canvi,
l’Ànima es quedarà “per sem-
pre més”, notem-ho bé, lliure
per la muntanya, fins que
trobi un altre pastor i una al-
tra ermitana, se’ns diu. Des de
la meva perspectiva, l’Ànima
–de la muntanya/món–, re-
presenta el mal etern, contra el
qual l’home/dona no pot llui-
tar; així, finalment la novel·la
se centra en aquest tema que,
des de l’antiguitat clàssica, ha
preocupat la humanitat. De
fet, per Víctor Català el mal,
juntament amb la mort, sem-
bla regnar al món i representa,
a més del que l’home no és
capaç de comprendre, allò que
fa terrible la vida humana.

SENTIMENTS I SENSACIONS
Però si la mirada de Mila, do-
minant a l’obra, és tan rica com
personal, també ho és la seva
intimitat, que vol dir no només
sentiments, sinó també sensa-
cions; així, només iniciar-se So-
litud, se’ns presenta un perso-
natge femení inquiet i sexual-
ment frustrat, i d’aquí la perti-
nència de la lectura freudiana
de Gabriel Ferrater, que es po-
dria ampliar molt més perquè
l’obra és un ampli camp per a
aquest tipus d’enfocament: de-
pressió, histèria, sublimació,
somnis...; ens trobem ja, doncs,
en plena novel·la psicològica,
aquella que analitza senti-
ments, estats d’ànim, que par-
teix d’un personatge en una si-
tuació determinada. Es tracta
d’uns sentiments de gran com-
plexitat, de vegades ignorats,
“malèfiques sensacions desco-
negudes”, mentre que d’altres

canvien d’una manera abrupta
i van d’un extrem a l’altre, o
neixen sense que res els pugui
justificar.

Pel que fa als sentits, si he
apuntat la penetració de la vis-
ta, també podem dir el mateix
pel que fa al tacte, l’oïda i so-
bretot l’olfacte, perquè les olors
i les pudors tenen un paper
destacat l’obra i són tan diver-
ses com penetrants. I tot plegat
aconsegueix crear un ambient
i, sobretot, un personatge ple
de vida, com si fos realment de
carn i ossos, de carn de manera
especial, la marca dels grans
novel·listes, de fet. Es tracta, a
més, d’una intimitat que s’ha
convertit en el centre de la no-
vel·la contemporània, amb un
gran relleu no només de la
sensualitat sinó també de la se-
xualitat, d’ençà dels autors
russos, de manera especial, que
van atreure molt Víctor Català.
I així l’autora demostra la seva
perspicàcia com a creadora.

UN QUADRE DE COROT
De fet, hi ha un quadre de Ba-
tiste-Camille Corot (1796 - 1875)
que es titula La Solitude, Souvenir
de Vigen, en el qual veiem una
dona, tota sola enmig d’un
paisatge esplèndid, “cel i mun-
tanya, muntanya i cel”, com a
Solitud, amb grans arbres, un cel
ennuvolat, amb una ullada de
sol que es reflecteix en l’aigua,
que no sabem si és d’un riu o
d’un llac. Imatge simbòlica i
poètica de la solitud. Els crítics
d’art, que inicialment no havi-
en comprès el nou paisatgisme
de Corot, van trobar finalment
la fórmula adient per definir-lo,
nature rêvée, és dir la naturalesa
somniada. I em sembla que
aquest pot ser també el paisat-
ge reflectit a la novel·la. I tota la
novel·la en si, un somni imagi-
natiu per expressar una expe-
riència de la vida, de la qual en
resulta l’assumpció de la sole-
dat, expressada per la sensibili-
tat d’una notable creadora. En
tot cas Víctor Català ha mirat la
vida cara a cara i ha descobert,
com destaca Hélène Cixous,
que “La vida és terrible. Terri-
blement bella, terriblement
cruel, per a qui mira les coses
com són”. O per dir-ho amb
paraules molt semblants de la
nostra autora: “Jo estimo la vi-
da tal com és: dolça i amarga,
clara i ombrívola”. Val la pena
tenir molt present Solitud i ara
justament Edicions 62 n’ha
publicat una edició per com-
memorar-ne el centenari.

ARXIU

Omero Antonutti en la versió cinematogràfica de ‘Solitud’

Una ‘Solitud’ en pantalla
T O N I V A L L

S
olitud és una de les
novel·les essencials i
més emblemàtiques
de la literatura cata-
lana. Força generaci-

ons d’estudiants catalans hi
han entrat en contacte per
obligació, ja que durant molts
anys ha estat lectura obligatò-
ria dels cicles d’ensenyament
superior. Encara avui no re-
sulta estrany sentir respondre
a un univeristari que un dels
llibres que més l’han impres-
sionat és Solitud. Aquest any se
celebra el centenari de la seva
aparició. La seva autora, Cate-
rina Albert i Paradís (l’Escala
1873 - 1966), coneguda amb el
pseudònim de Víctor Català,
va publicar-la per capítols a la
revista Joventut entre el maig
del 1904 i l’abril del 1905.

Una lectura primerenca de
Solitud fascina per la contun-
dent intensitat dels esdeveni-
ments que s’hi narren, pel
torrent de sensacions i senti-
ments contradictoris que ha-
biten dins els seus personat-
ges i sobretot pel retrat de la
seva protagonista, la Mila, un
dels personatges femenins
més rics de la literatura cata-
lana. En aquesta primera
aproximació, el lector detecta
també entre línies unes enor-
mes possibilitats cinemato-
gràfiques en el curs de la his-
tòria. El director català Romà
Guardiet també les va veure i
per això va dirigir-ne una
adaptació al cinema protago-
nitzada per Núria Cano, Ome-
ro Antonutti, Albert Vidal i
Pep Tosar. Recordem una mi-
ca la història de Solitud...

LA HISTÒRIA DE L’OBRA
La Mila (Núria Cano) s’acaba
de casar amb en Maties (Pep
Tosar). La parella es trasllada a
una ermita perduda al mig
d’una muntanya on ell ha
trobat feina. La Mila no es
trobarà gens còmoda en
aquest nou entorn vital, la so-
litud de la muntanya li pro-
voca un neguit i un malestar
constants. L’actitud passiva i
absolutament asexual d’en
Maties fa que la Mila es trobi
no només insatisfeta sinó
també frustrada amb una vida
imposada. Aquesta sensació de
desassossec es veurà incre-
mentada per la presència d’un
misteriós personatge anome-
nat Ànima (Albert Vidal), un
caçador furtiu amb qui en Ma-
ties té tractes i que acabarà as-
setjant-la sexualment. Els
únics moments de satisfacció
els hi proporcionarà en Gaietà,
un pastor plàcid i ple de savie-
sa de qui ella acabarà enamo-
rant-se. La situació entre la Mi-
la, en Maties i l’Ànima esde-
vindrà insostenible i la Mila
haurà d’enfrontar-se a ella
mateixa i prendre una dràstica
decisió que canviï la seva vida.

Romà Guardiet va rodar So-
litud els mesos de maig i juny

del 1990 a la Seu d’Urgell, però
el film no es va poder estrenar
comercialment fins al març
del 1996. Guardiet no era un
neòfit respecte a l’obra de Víc-
tor Català quan es va proposar
portar Solitud al cinema. L’any
1983 va dirigir un curtmetrat-
ge, Idil·li xorc, sobre l’obra ho-
mònima de Català. Solitud ja
havia tingut una primera
adaptació al cinema l’any 1944
amb el títol d’Adversidad, diri-
gida pel cineasta català Miquel
Iglesias. Aquest film no va sa-
tisfer gens Víctor Català, ja que
va considerar que l’esperit de
la seva obra havia estat traït.
Per aquest motiu, és evident
que un dels interessos fona-
mentals de Guardiet a l’hora
d’enfrontar-se a la dura tasca
de transformació de les parau-
les de Català a les imatges en
pantalla va ser la fidelitat a
l’esperit de la novel·la, sense
frenar, però, la seva llibertat
creativa. Així ho explicava el

director amb motiu de l’estre-
na del film: “Parteixo de la
base que una adaptació és una
recreació que parteix d’una
història donada però que pot
evolucionar cap a altres llocs.
Coses que en el primer im-
pacte semblen absolutament
fidels, pot ser que després no
ho siguin tant. M’agrada molt
quan algú em diu que hem
sabut trobar el feeling que
transmet l’obra”.

Dos aspectes bàsics caracte-
ritzen l’aproximació cinema-
togràfica a la novel·la de Cata-
là. D’una banda la molt ne-
cessària importància del pai-
satge i l’entorn natural i de
l’altra el punt de vista subjec-
tiu de la protagonista, eix
vertebrador de la novel·la, que
en la pel·lícula es va potenciar
encara més. En relació amb el
primer aspecte, el film emfa-
sitza al màxim la convivència
de la Mila amb l’entorn natu-
ral que l’envolta. L’expressivi-
tat del paisatge es fa tan pa-
tent que, com el mateix di-
rector reconeix, esdevé un
personatge cabdal de la pel·lí-
cula. Calia que la realitat vital
de la Mila es veiés visualment

distorsionada per un entorn
que li és hostil i que amplifica
molt les seves reaccions als
estímuls que li provoca. La
fantàstica tasca de Tomàs Pla-
devall –un dels millors direc-
tors de fotografia del cinema
estatal– és un element bàsic
per assolir aquests propòsits.

EL PUNT DE VISTA DE LA MILA
Sobre el segon aspecte es-
mentat, el subjectivisme del
punt de vista narratiu, calia
que l’espectador se sentís ha-
bitat per la mirada de la Mila,
per la seva manera de veure el
món i per la sensació d’opres-
sió i ofec que viu a la munta-
nya. Sobre aquest aspecte,
Guardiet considera que, mal-
grat que ni la novel·la ni la
pel·lícula recorren a la prime-
ra persona per emfasitzar el
protagonisme de la Mila, era
molt necessari vehicular tot
allò que passa en pantalla a
través dels ulls de la Mila, de

les seves percepcions, sensaci-
ons i sentiments.

Els actors del film formen
un elenc d’allò més curiós.
L’interès fonamental del di-
rector era trobar un grup ho-
mogeni d’actors que fossin
capaços de transmetre tot el
ventall d’emocions per les
quals transiten a través de la
mirada. Per donar vida a la
Mila el director volia un rostre
poc conegut que pogués re-
sultar alhora sorprenent i
versàtil. Després d’un exhaus-
tiu procés de càsting, l’escolli-
da va ser l’actriu Núria Cano.
L’actor mallorquí Pep Tosar
encarna amb encert tota la
passivitat i desmenjament
existencial d’en Maties. L’ita-
lià Omero Antonutti, recordat
per les seves creacions en
films com ara El sur, de Víctor
Erice, i Padre padrone, dels ger-
mans Taviani, és l’encarregat
de dotar de versemblança i
humanitat el pastor Gaietà, i
Albert Vidal –recentment als
nostres escenaris amb El prín-
cep– desplega tota la seva
gamma de recursos facials per
omplir d’animalitat i desig
sexual l’Ànima.


