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Un Oscar per al cinema català

Finalment ‘El orfanato’
no guanyarà l’Oscar a la millor
pel·lícula perquè no ha tingut
prou nota per superar el tall. No
he vist el film, de manera que
no puc opinar, però em sap
greu haver perdut un debat
d’aquells que els catalans
practiquem amb més
constància que noblesa. En
unes altres paraules: ¿hauria
guanyat un Oscar el cinema
català? El film té una factura
netament catalana, excepte en
alguns dels principals intèrprets,
té un finançament policèntric,
com totes les pel·lis, i està

parlat en llengua espanyola.
Ah!, que n’és, de divertit, treure
l’entrellat identitari d’un
producte tan plural com el
cinema, on hi fiquen la cullera
persones i artefactes de tot
arreu.

Els nostres amics bascos
han fet d’aquesta versàtil
indústria un dels punts forts de
la seva projecció exterior –vull
dir cap a Espanya–. Van
inventar alguna cosa semblant a
un cinema de fortes arrels i
factura excel·lent, que vist des
de fora podia passar, forçant

una mica la metàfora, per
espanyol. Almenys fins que algú
va posar la càmera davant
d’una gent per parlar de
terrorisme, i es van irritar unes
pells. Mentrestant la Generalitat
feia una forta aposta pel teatre i
el cinema anava malmorint amb
mitja espardenya i cap sabata.
Són els camins de les polítiques.

Però ningú demana al
cinema basc que, per ser-ho,
parli en euskera. Tampoc se li
posen traves a Los otros pel fet
de ser una pel·lícula espanyola
rodada en anglès i pagada per

Tom Cruise. I això és així perquè
la llengua de rodatge no és
l’element principal per
identificar un film: ni tan sols ho
és la llengua d’exhibició. Ja sé
que Ventura Pons diu una cosa
molt sàvia: quan surts de
Catalunya, per anar a un festival
és molt més útil doblar a l’anglès
que no pas en espanyol. Malgrat
que es tinguin pretensions
d’universalitat, rodar en català
no és cap bestiesa.

Posem doncs que el que
determina d’on és una pel·lícula
és la mirada del director, la seva

adscripció ¿cultural?, ¿nacional?
I ara tornem a la pregunta del
començament: ¿hauria guanyat
un Oscar el cinema català?
Perquè també ens podem
trobar que apliquem aquest
criteri generós, i que el senyor
Bayona –i qui diu ell, diu
qualsevol altre creador– no
vulgui assumir l’etiqueta
catalana. Això sí que seria gros,
perquè aleshores no estaríem
parlant de llengua, o de cultura,
sinó de prestigi. Del prestigi de
la marca. I aquesta no és una
batalla industrial ni econòmica:
és una batalla ideològica.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Mentre les col·leccions
de novel·la policíaca
i de suspens s’han
tancat, la majoria de

les principals editorials del món in-
corporen al seu catàleg narracions
en què el pes de les investigacions,
els assassinats i fins i tot el conduc-
tisme dels clàssics del gènere tenen
un paper predominant. És una ten-
dència que, a la vegada, ha fet evo-
lucionar aquest subgènere, si el
podem definir així. Diríem que les
trames són ara més sofisticades i les
històries no tan lineals. El públic de
novel·la policíaca ja no és el d’abans,
sinó que demana més. Podríem afir-
mar que estem davant el triomf del
model inquietant i ambigu dels Ri-
pley de Patricia Highsmith o del fo-
rense de P.D. James per davant dels
rudes investigadors privats califor-
nians, que tants imitadors i seqüe-
les han tingut.

El cas de la primera novel·la de
l’alemanya Andrea Maria Schenkel
(Regensburg, 1962) és paradigmàtic
d’aquest tipus d’història intricada, de
trama complexa, de desenvolupa-
ment senzill i d’un evident conductis-
me psicològic, que deriva en una his-
tòria convincent i moderna. Tannöd,
el lloc del crim –que va obtenir el
prestigiós guardó Deutscher Krimi
Preis 2007– parteix de una història
real, ambientada a la Baviera de la
postguerra, un espai rural, amb un
paisatge en determinats moments
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hostil, en què la boira fins i tot actua
com un desencadenant més d’una
novel·la que té un punt de gòtica, a
prop d’Una altra volta de rosca, de
Henry James. Tannöd, el lloc d’un
crim és gairebé una novel·la coral,
que burxa en la vida de molts dels
personatges que apareixen i desapa-
reixen de l’obra, cosa que produeix
un estat de desassossec en el mateix
lector, a la recerca del culpable.

Una pregària
Una oració travessa, així mateix, el
text, una oració que s’instal·la en el
gallet de la imaginació del lector, gai-
rebé com un recurs cinematogràfic,
l’entrada de la música dins la novel·la
en forma d’una senzilla oració que
actua com a detonant.

El tema l’hauríem de situar a par-
tir d’un brutal assassinat a cops de
destral, que es fon com la boira en
l’entramat de personatges del

poble. El que més m’agrada, però,
de Schenkel és la manera com ins-
tal·la la por, subtil, de forma patolò-
gica, una por latent, que tots tenim
dins i que com hem esmentat recor-
da la cèlebre novel·la de James per
la precisió a activar-la.

Tot tan a la vora i tan inabastable,
la mort tan pròxima i alhora tan bes-
tial, producte malaltís d’un petit
connector psicològic que es trenca.
La fera apareix dins la ferida mental
que s’obre. Si havia tingut les meves
reserves davant d’aquesta breu, in-
tensa i freda història, he de reconèi-
xer que la manera de desenvolupar-
la de Schenkel m’ha captivat, sobre-
tot per la poesia que desprèn, per
determinades descripcions, com
quan escriu ja en ple desenllaç:
“L’aire fred de la nit li crema els pul-
mons”. Infinitat de detalls de gran
mestre, “la mirada dirigida cap en-
dins, no cap enfora” o quan enmig
del dolor ens diu: “És a l’habitació
com si fos un fèretre”, per passar a
explicar el que li succeeix a un per-
sonatge desaparegut lleument, una
definició impressionant de l’absèn-
cia: “Prepotent com la seva agonia,
que no vol acabar mai”.

Debut de luxe d’Andrea Maria
Schenkel, que, com tantes escripto-
res actuals, porta el suposat subgè-
nere al cim. Tannöd, el lloc del crim
sorprendrà els lectors més exigents
i a la vegada pot ser devorat com
una simple novel·la d’investigació,
una investigació cap endins, cap als
racons foscos de la ment.❋

■ D. Sam Abrams

Hemingway recomanava que els
autors escrivissin in extenso i

després eliminessin tot el que fos so-
brer. Deia el gran narrador que els
lectors no tan sols ho notarien sinó
que també ho agrairien. Antoni Cla-
pés sembla que s’hagi inspirat en
aquest precepte per oferir-nos el seu
darrer treball, Miro de veure-hi, un
poemari de 25 textos seriats, amb di-
buixos de Benet Rossell i un epíleg de
Víctor Sunyol. Els nous poemes de
Clapés són textos essencialitzats, re-
duïts als mínims indispensables a ni-
vell escriptural,
i essencials, de-
dicats a temes
de gran trans-
cendència com
ara l’errància, la
despossessió,
la pèrdua, el si-
lenci, la solitud
i l’alteritat, la pluralitat, la mort, la in-
certesa, l’ordre i els límits, la memò-
ria...

El títol del llibre és un bon indica-
dor del punt de partida epistemolò-
gic del nostre poeta i, alhora, de l’ob-
jectiu cognitiu que vol assolir. El
poeta intenta conèixer, però sap que
està condemnat a una successió
d’aproximacions. Però el poeta sap
que les úniques veritats possibles,
encara que inestables, provenen de
la contemplació de la realitat més im-
mediata. Clapés, sempre a la recerca
del que és durador que s’escapa.❋
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