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gustí Villaronga ha tornat a
Donostia vuit anys després
de la seva darrera proposta
cinematogràfica Aro Tolbu -
khin i en el vint-i-cinquè
aniversari de l’entrada

triomfal amb Tras el Cristal. Entremig tro-
bem, i no podem deixar de citar, la magnífica
El Mar adaptació de la punyent novel·la del

també personalíssim escriptor català Blai
Bonet. És a dir, de Blai Bonet a Emili
Teixidor passant per aquell fake que ens alli-
berava dels prejudicis i ens conduia a dins la
ment d’un assassí. I és aquí on es connecten
les tres pel·lícules citades. En definitiva, Pa
negre no és res més que el trànsit de l’infància
a l’adolescencia del protagonista en un temps
de misèria i desolació. I aquest fet, evident-

A
ment li condicionarà el caràcter i li farà adop-
tar un posicionament vital que pot ser qües-
tionable però mai condemnable. Durant les
quatre-centes pàgines de la novel·la d’Emili
Teixidor coneixem, amb l’estil descriptiu i
costumista que el caracteritza, aquest pas de la
infància a l’adolescència dins la quotidianitat
d’una familia de vençuts en plena postguerra
d’un poblet rural de la Catalunya interior. 

Per David Caño

El Donostia Zinemaldia d’enguany ha tingut un accent català. L’actriu Nora Navas, pre-

miada amb la Concha de Plata pel seu paper a Pa negre, d’Agustí Villaronga, però

també Elisa K, Premi Especial del Jurat, dirigida per Jordi Cadena i Judith Colell

o Caracremada de Lluís Galter, (que ja es va poder veure a Venècia i que aquí

formava part de la secció Made in Spain) demostren la vitalitat del cinema català. 

BENZINA s’apropa als films des de la crítica cinematogràfica amb l’irresistible impuls

d’unes magnífiques obres visuals que eleven el cinema català a la primera línia europea.

Kataluniako
zinema Aurrera!

Pa negre
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UNITAT EN LA FUSIÓ
Com no s’ha cansat de repetir el director, Pa
negre és el producte resultant de la fusió de
dues novel·les d’Emili Teixidor: Pa negre i
Retrat d’un assassí d ’ocells. És important
prendre en consideració aquestes paraules ja
que la proposta cinematogràfica que se’ns
ofereix té una unitat argumental pròpia, una
història nova que s’assembla i defuig les dues
anteriors. L’esquema principal, el cos del
film, el recull de Pa negre –d’aquí el nom de
la pel·lícula– però, hi introdueix elements
com el brutal inici que ens durà la trama del
pare i el seu millor amic mort, la metàfora
dels ocells comparant-los explícitament amb
els ideals o la història d’en Piturriua.

EL DILEMA
Com ja hem comentat, la novel·la Pa negre
de l’Emili Teixidor ens presenta el modus
vivendi d’una família de vençuts que fan de
masovers d’un mas proper a Vic i propietat
dels senyors Manubens. Aquesta casa enmig
del bosc i propera al Convent de Sant Camil
de Lelis, on els frares tenen cura d’una colla
de tísics que sovint prenen el sol ben nus,
esdevindrà el punt de referència on passarà
tota l’acció de la novel·la. 

La prunera i els jocs
infantils dels tres cosins, l’encontre
d’Andreu –el nen protagonista– amb la
bellesa gairebé mitificada del cos esplèndid
d’un jove malalt, l’encontre carnal amb la
seva cosina Núria –la Ploramiques–, l’estima
i les primeres desavinences amb el seu cosí
–en Quirze jove– que es va fent gran, la
detenció i la mort del pare, l’escola i les his-
tòries de l’àvia, les confessions de la mare i
les seves germanes... Una novel·la descripti-
va d’unes formes de vida que ens va prepa-
rant pel final punyent i tallant.

En el moment d’adaptar la novel·la,
Agustí Villaronga segurament s’haurà trobat

amb un dilema ben interessant: basar-se,
únicament, en la història de l’Emili Teixidor
i utilitzar unes tècniques cinematogràfiques
més naturalistes, més arriscades i experi-
mentals o –i tenint en compte que aquesta
és una superproducció d’encàrrec– aportar
nous elements que dotin la pel·lícula de més
agilitat, misteri i la facin més atractiva per a
l’espectador estàndard. I és així com, inspi-
rant-se amb els contes de Sic transit Gloria
Swanson i de Retrat d’un assassí d’ocells,
introdueix aquests elements més propers al
thriller per donar més intensitat al film i
accentuar aquest final melodramàtic. És una
llàstima que tot i incorporar aquestes trames
d’altres textos –que converteixen l’argument
en nou– no hagi aprofitat aspectes cinema-
togràficament tan interessants com la relació
entre els cosins, les converses, les confes-
sions, la vista des de la prunera, l’aspror de la
vida quotidiana dins un mas de postguerra,
la relació de la família amb la ciutat i amb el
cap dels Camils, les històries de follets de
l’àvia...  

LA COMPLEXITAT 
D’UNA INSINUACIÓ
A Pa negre d’Agustí Villaronga, i per tal de
facilitar la comprensió de l’espectador, la
història que se’ns ofereix és lineal, molt
clara. Els vencedors amb tot el seu benestar
i privilegis i la misèria dels vençuts, alguns
dels quals es convertiran en mercenaris per
poder tirar endavant, per sobreviure. Com
pot forjar-se el caràcter d’un nen tan sensi-
ble en un ambient com aquest? Com li con-
dicionarà el futur el fet de saber les maleses
fetes per la família pròpia i de retruc la d’a-
collida? Què en queda de la dignitat i dels
ideals quan acaba la guerra? Qui recull les
conseqüències funestes de tots els morts
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d’una guerra civil? Qui pot fer front a la
devastació moral?

I és així com el director va teixint una
història d’inici intrigant i final dramàtic.
Línies rectes i gruixudes.  Però en la novel·la
d’Emili Teixidor aquestes línies són molt
més primes, menys espectaculars, més
imprecises. Amb això vull dir que el pare no
traeix els seus ideals ni es converteix en mer-
cenari sinó que és un simple conductor d’au-
tobusos que duu les dones al torn de nit de
la fàbrica. I la mare no sap res d’assassinats
sinó que només estima bojament el seu
marit, un pèl esbojarrat i idealista. I
l’Andreu mai no rebutjarà la seva cosina
Núria sinó que descobriran els amagatalls
del cos camuflats entre el bosc frondós. La
bellesa, però, seguirà essent aquell jove esti-
rat al sol amb qui no parlarà mai. I el Quirze
jove s’anirà fent gran i es tornarà sorrut com
tots els homes de la zona, com el seu pare
que també viu al mas... És a dir, que en la
novel·la de l’Emili Teixidor la decisió de
l’Andreu de marxar a viure amb els senyors
Manubens, després de la mort del pare, i el
posterior avergonyiment durant la visita de
la mare és més tallant, més crua, és una
qüestió de classe. Perquè l’Andreu s’adona
que per aconseguir els seus somnis ha de
renunciar a la seva condició social, i això no
l’incomoda gens, al contrari. L’Andreu avor-
reix els hàbits, la vestimenta, les converses
de tots els qui l’han vist néixer i l’han acollit.
S’ha fet gran i sap que la vida és un cúmul
d’eleccions i cal mirar d’encertar-les. Pur
possibilisme.

I aquí rau, potser, l’elecció més profunda

del film, i la menys aconseguida. Villaronga
aposta per l’espectacularitat de la trama,
amb assassinats, traïcions, contrasentits i
clarobscurs... però converteix el final en
obvi: l’Andreu descobreix que el seu pare és
un assassí i la mare la seva còmplice.
D’aquesta manera li és senzill acceptar viure
amb els instigadors dels assassinats –aquí es
trenca tota la seva escala de valors, els ideals
dels que li parlava el pare– i renunciar a la
proposta de fugida de la seva cosina.
Aquesta opció hauria pogut ser interessant
si la Ploramiques de la pel·lícula hagués
estat la innocent, dolça i sensible nena amb
qui tant connectava l’Andreu de la novel·la
però aquesta no és la Núria que ens presen-
ta el film (més propera a la Roviretes de
l’Emili Teixidor). Així doncs, la pel·lícula
guanya intensitat, girs inesperats i relativis-
me moral però perd profunditat i convicció.
El rerefons de la novel·la de l’Emili Teixidor
és que els vençuts s’han d’humiliar davant
els vencedors i tenen el destí a les seves
mans –el pare restarà fidel a les seves convic-
cions fins a la mort– en canvi la pel·lícula
parla del relativisme moral i de la renúncia
dels vençuts per sobreviure, enaltint així
aquell imaginari popular que explica com
tots els anarquistes després de la guerra civil
es van convertir en pistolers i assassins a sou.

UNA BONA PEL·LÍCULA
Tot i no ser la millor pel·lícula d’Agustí
Villaronga –pensem que hauria pogut ser
més radical en la forma i el contingut– cal
destacar aquesta aposta del director per
penetrar dins la quotidianitat sentimental de
la postguerra catalana. L’elecció d’espais és
impecable i juntament amb el director de
fotografia Antonio Riestra s’aconsegueix
crear una atmosfera del tot creïble, i estèti-
cament molt atractiva. Un altre encert,
aquest més previsible, és el repertori d’actors
amb noms tan coneguts com Eduard
Fernández, Sergi López, Laia Marull, Roger
Casamajor i Nora Navas. Menció especial
–pel que fa al seu esplèndid treball– es
mereix el jove debutant Francesc Colomer.
Va ser elegit després d’un exhaustiu càsting
i realment brilla al centre de qualsevol esce-
na. També cal lloar l’aposta del director pel
que fa als registres parlats, aquest element
dóna veracitat al film i l’allunya d’aquell
horrorós Serrallonga que vam haver de
suportar. 

En definitiva, Pa negre és una pel·lícula
molt recomanable.  Perquè admirem el cine
d’Agustí Villaronga, perquè admirem l’es-
criptura d’Emili Teixidor, perquè és angoi-
xant, emotiva, penetrant, misteriosa i a més
plasma amb realisme un capítol important
de la nostra història més recent.

“

”

Tot i no ser la millor
pel·lícula d’Agustí
Villaronga –pensem
que hauria pogut ser
més radical en la
forma i el contingut–
cal destacar aquesta
aposta del director
per penetrar dins 
la quotidianitat 
sentimental de la
postguerra catalana.

L’actriu Nora Navas, recollint la Concha de Plata per Pa negre



adults ignoren... i de com tot això ens condi-
ciona o sobresurt en la joventut o en la
maduresa. Malgrat, i cal recordar-ho, que el
tema de la violació i la pederestia planegi
explícitament sobre el film. La pel·lícula
parla de la memòria i els records, però
aquests són indubtablement amargs, aterra-
dors. I aquí rau un dels encerts de la novel·la,
i evidentment del film, tractar l’element
determinant com si fos un simple detall, un
element més que defuig la morbositat de la
societat de l’espectacle. “El pare s’ha estirat en
un sofà com si volgués fer la migdiada. L’amic

del pare i l ’Elisa Kiseljak són a l’altre sofà, d’es-
quena a la terrassa. Ella es posa bé un dels lla-
ços de l’espatlla dreta mentre escolta el pare, que
parla amb l’amic d’alguna cosa que l’Elisa
Kiseljak no recordarà mai. D’aquí uns minuts
serà violada, perdrà la memòria i la conversa
entre l’amic i el pare deixarà de tenir impor-
tància”. Així exposa el fet la Lolita Bosch i la
càmera se situa fora de camp, observant com
el germà es gronxa fins a desmuntar el gron-
xador, es fixa amb la petita peça que de sobte
es trenca –com la ingenuïtat de la infante-
sa–, amb la visió de l’Elisa que clava els ulls
en un quadre que li recorda una tieta llunya-
na, amb els peus del germà que fan acte de
presència en la vidriera que dóna a la terras-
sa, fora de camp, fora de camp pulcre, ni un
detall escabrós, ni un gemec... “Si deixes de
plorar, et regalaré un braçalet de plata”.

(L’Elisa Kiseljak farà onze anys a l’estiu.
Però encara falten quatre mesos, i quatre
mesos és molt)
Un altre dels encerts de Jordi Cadena és
mantenir, literalment, el narrador que apa-
reix al conte de la Lolita Bosch –si una cosa
està ben escrita per què canviar-la?– i d’a-
questa manera pot centrar-se exclusivament
en la història visual. La veu en off, cortesia de
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(UN CONTE POC INFANTIL)
“La memòria creu abans que el coneixement
recordi. Creu molt més temps que recorda, molt
més temps del que triga el coneixement a pre-
guntar-se. Coneix, recorda, 

creu un passadís en un llarg edifici fred, arru-
ïnat, ple de ressons, un llarg edifici de rajoles
d’un roig ombrívol”. Amb aquest fragment
ampliat de William Faulkner a Llum d’agost
Lolita Bosch inicia el relat que en Jordi
Cadena i la Judith Colell han dut a la gran
pantalla. Un conte breu, cru i deliciós. Ple de
metàfores subtils i escrit amb un llenguatge
ric i planer. No serem nosaltres, ara, qui lloa-
rem la trajectòria literària de Lolita Bosch,
això és una evidència. Com tampoc no cal
tornar a parlar de les notables pel·lícules de la
Judith Colell ni de la trajectòria cinemato-
gràfica d’en Jordi Cadena –qui fa poc ens va
regalar (sí, sí, és un regal) la meravellosa Els
passos perduts. El que sí que és una novetat,
però, és que la parella per fi s’hagi decidit a
signar un film conjunt. Seguint l’esquema
estructural del conte original, la pel·lícula
comença amb un pròleg (abans del títol) i es
divideix en dues parts, una per cada director.
Fusionant així el capítol segon i tercer i
suprimint l’epíleg. Així doncs, Jordi Cadena
dirigeix la primera part del film –l’Elisa
d’onze anys fins a la universitat– i la Judith
Colell, la segona –l’Elisa universitària que
xoca contra un record i ha d’expulsar-lo–.
Perquè aquesta és sens dubte una pel·lícula
que parla de la memòria, dels records, dels
traumes, de les vivències infantils que els

Elisa K

·Bonet, Blai: El mar. Tres i quatre, 1988
·Bosch, Lolita: Elisa Kiseljak. La cam-
pana, 2005
·Cadena, Jordi: Els passos perduts. 2009
·Clarà Josep: Ramon Vila, caracremada,
el darrer maqui català. Rafael Dalmau
editors, 2002
·Haneke, Michael: La pianiste. 2001
·Loftus, Elisabeth: Juicio a la memoria.
Alba, 2010
·Teixidor, Emili: Pa negre. Columna,
2004 / Retrat d’un assassí d’ocells. Proa,
2006
·Villaronga Agustí: Tras el cristal.
1979 / El mar. 2000 / Aro Tolbukhin
dins la ment de l’assassí. 2002
·Von Trier, Lars: Dogville. 2003

ALGUNES REFERÈNCIES EN
FORMA DE RECOMANACIÓ

Seqüència del film Elisa K



importància que la colpejaran de cop.

(25 de Juliol de 199..., cinc de la tarda.
Catorze anys, quatre mesos i uns quants dies
després)
I si durant la primera part del film tot és con-
tenció, tot està narrat amb exquisita distància
i naturalitat, si les imatges embolcallen la his-
tòria, els personatges i els llocs on aquests
habiten... la segona, la que signa la Judith
Colell tot és força i exaltació, detalls i desem-
parança, primers plans i moviments de càme-
ra... la tempesta, el curtcircuit.

Si en la primera part citàvem a Lars Von
Trier, aquí hauríem de recuperar el Haneke
de La pianiste. Tot comença durant el procés
d’elaboració d’un pastís i acaba amb la dolça
extirpació del tumor –moral– que la turmen-
tava. I entremig un brot psicòtic. Cal destacar
especialment el paper de l’Aina Clotet que
mereix tots els reconeixements i qualsevol
premi. L’actriu, que des de 53 dies d’hivern ha
participat en tots els  films de Judith Colell,
realitza potser l’actuació més completa de la
seva trajectòria artística.

El record sobtat, el mal físic
per suportar el tall intern, la desesperació i la
bogeria per acabar demanant ajuda a la mare
que no dubta en anar-la a buscar. El primer
pla d’Aina Clotet amb les llàgrimes tenyides
de cafè passarà a la història del cinema català
per la seva exquisidesa, peus que trepitgen
vidres trencats, cops de cap contra la paret,
dolor físic més suportable que la profunditat
trencada i després la calma, la reconstrucció,
l’exteriorització, la cura.

En el somni de l’Elisa Kiseljak de la
Lolita Bosch, se submergeix i neda lenta-
ment, mirant-se endins, acariciant-se el cos
que torna a estimar... en el de la Judith Colell,
en canvi, dóna tombarelles aquàtiques d’ale-
gria... dues maneres d’alliberar-se i fugir
d’una navalla sota el coixí que en la pel·lícula
no fa acte de presència. El retorn és la calma

rural, la tranqui·litat mitificada del sol enmig
d’una verdor frondosa, tot com una prepara-
ció, com l’acumulació de forces per l’allibera-
ment definitiu, la darrera batalla, l’última
explicació, el darrer cara a cara amb el rastre
del violador... amb la cara desencaixada del
pare.

“Confiar o no en la resposta del pare de
l’Elisa Kiseljak és una decisió que depèn única-
ment de vostè. El que ella va escollir pensar-ne és
personal. Malgrat tot, amb els anys, ha entès que
la infància és un lloc en el qual necessita sentir-se
segura.

I aquí és on ha d’acabar el llibre.”

ALGUNES CONSIDERACIONS I 
UN PARELL DE CURIOSITATS
Com ja hem comentat, Elisa K és un conte i
així s’ha d’entendre. Un conte senzill, planer,
que relata la reacció d’una nena davant d’un
acte fastigós i deplorable com és una violació,
i com aquest record la condiciona en el futur.
Desconec si aquest fet

és psicològicament possible, és a dir, si des-
prés d’un període de dolor i vergonya és
poden oblidar completament uns fets com
aquests –i sobretot si ja tens onze anys.
Algú m’ha dit que és impossible, i que el
repugnant record no es pot esborrar, que
l’arrossegues permanentment. I també m’ha
parlat d’un llibre que es diu Juicio a la
memoria d’Elisabeth Loftus però, tot i ser
un tema apassionant, reconec que no té
massa importància a l’hora de valorar el
film.

Elisa Kiseljak és un conte escrit per ser
filmat per Jordi Cadena i Judith Colell,
d’això no en tinc cap mena de dubte. Dues
generacions diferents, dues maneres de gra-
var i expressar-se, dos capítols que compo-
nen una unitat argumental indissociable,
una suma de potencials que només podia
desprendre qualitat. Perquè desprèn bellesa

Ramon Madaula, i la bella subtilesa de cada
seqüència ens remeten al Lars Von Trier de la
celebrada Dogville, no oblidem que aquesta
també era una crua faula en capítols, tot i que
el seu final era més inesperat. Pausades imat-
ges en blanc i negre, vives en matisos i tona-
litats, que ens expliquen, amb certa distància
i fredor, aquell fatídic cap de setmana i les
posteriors conseqüències fins arribar a la seva
fugida a la universitat. Un altre detall mera-
vellós és l’explicació del mestre durant la clas-
se de ciències naturals. El relat només especi-
fica que l’Elisa suspèn l’examen perquè no li
interessa l’assignatura però Jordi Cadena
introdueix l’explicació del mestre que l’Elisa
no sabrà reproduir: la condensació. És a dir,
com els núvols es van omplint d’aigua i un dia
la deixen anar a raig, en forma de tempesta,
no us sembla una bonica metàfora? Com a
crítica, potser reivindicar un parc d’atraccions
una mica més decadent –alguns lectors segur
que ens hem imaginat l’antic parc d’atrac-
cions de Montjuïc–, metàfora d’una relació
rutinària i desgastada o l’error d’obviar la tor-
nada de la família a la ciutat –segurament es
va optar per no incloure un nou espai al

film–. En el conte, la mare
i els germans d’Elisa Kiseljak retornen a la
ciutat quan ella comença l’institut. Ja no tor-
naran a agafar el tren ni a menjar galetes
enllaunades... i això els alegra. D’aquesta
manera també es fa més comprensible que
l’Elisa ompli la casa de la mare de llibres de
segona mà i vulgui marxar a una universitat
estran gera. Amb tot, aquests són uns detalls
minúsculs que no modifiquen el sentit gene-
ral del film. Una tonada que es repeteix, Für
Elise de Beethoven, encertada banda sonora
de la pel·lícula i melodia que xiula l’home del
parc d’atraccions hores abans que l’Elisa sigui
violada, un vestit nou que no es vol tacar, una
pel·lícula a la televisió, un gronxador i un
quadre, un perfum... tot d’elements sense
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en cada seqüència –com el valor de l’artesa-
nia–, perquè brolla literatura, perquè fusio-
na el talent de dos cineastes que admirem i
perquè l’Aina Clotet està immensa... per tot
això no us la podeu perdre.

I ara les dues curiositats:
1. Les imatges que apareixen a la televisió
fan referència al film Aro Tolbukhin dins la
ment de l ’assassí d’Agustí Villaronga –una
aclucada d’ull, intertextualitat visual?
2. En la nota dels directors s’explica que
Kiseljak és una petita localitat de Bòsnia
Herzegovina que va estar assetjada molt de
temps durant la guerra dels Balcans. Per
això, segurament, la Lolita Bosch diu al final
del llibre que no sap si aquesta és una bona
elecció, però el que sí sap és que no es podria
dir de cap altra manera.

“No cal fer pel·lícules polítiques sinó pel·lícules
políticament”. Aquesta cèlebre frase de Jean-
Luc Godard immers en la seva etapa mili-
tant podria ser la màxima, o l’inici, del debut
cinematogràfic de Lluís Galter. El jove
figuerenc s’inspira amb qui és considerat el
darrer maqui català, Ramón Vila Capdevila
(conegut amb el sobrenom de Cara -
cremada), i reconeix que la decisió va ser
presa en una conversa de cafè al quedar fas-
cinat per aquesta figura històrica. Però qui
era Caracremada?

UNA VIDA DE PEL·LÍCULA
Ramón Vila “caracremada” neix a Peguera el
1908 en un context familiar molt humil.
Dels quatre germans que són, dos moren de
petits i la seva germana –onze anys més
petita que ell– també morirà, anys més tard,
durant l’incendi de la casa familiar que li
deixarà el sobrenom de Caracremada. De
ben jove s’afilia a la CNT i coneix per pri-
mer cop la presó l’any 1932, acusat d’haver
participat en la sublevació obrera que tingué
lloc a la Conca del Llobregat, zona emi-
nentment industrial. El 1935 es troba pres a
València però aviat és posat en llibertat i
s’incorpora a la famosa Columna de Ferro,
posteriorment també passarà per la 153
Brigada Mixta i patirà el tristament conegut
Camp d’Argelés. Caracremada es fuga del
camp i passa a la clandestinitat de la
Resistència Francesa on se’l coneix amb el
nom de Ramón Laugí Pons o Raymond. A
partir de 1945 i fins el 1963 formarà part

dels guerrillers antifranquistes catalans, els
maquis. Expert en explosius i bon coneixe-
dor de la realitat geogràfica col·labora fent
de guia permanent i acompanya nombroses
vegades els grups d’en Quico Sabaté, en
Faceries... Però a banda de les seves tasques
de guia, en Caracremada és conegut per fer
volar torres elèctriques i vies del ferrocarril.
Sempre va acompanyat d’un altre company,
poques vegades actua sol, i malgrat la bona
amistat amb en Marcel·lí Massana (un altre
dels maquis més coneguts) actuaran poques
vegades junts. 

Fruit de la clandestinitat també es veurà
obligat a disparar diverses vegades acumu-
lant el feixuc pes d’un petit nombre de cadà-
vers a l’esquena. El més conegut de tots és el
que tingué lloc a la collada de Toses: En
Caracremada i un company aturen un cotxe
per fer-se amb una mica de diners, els roben

la càmera de
fotos, i llavors s’i-
nicia l’intent de
fugida de Bernard
Joseph Peck, el
metge anglès que

condueix,  així que inicien una ràfega de
trets que finirà amb la mort de l’esposa del
metge i el deixarà a ell malferit. Tot i així, i
arribat a la comissaria, Bernard Joseph Peck
reconeixerà la fisonomia de Caracremada i
el condemnarà a ser un proscrit tant a
Catalunya com a França. Fruit d’aquest fet
també perd els minsos suports del
Moviment Llibertari que li proposa exiliar-
lo a Amèrica (potser per treure-se’l de sobre)
però ell si nega. Continuarà a les muntanyes
fent de guia i volant torres elèctriques fins
que és abatut a trets en una operació especial
de la Guardia Civil. El més curiós del cas és
que en aquesta darrera acció viatja sol, opta
pel camí més llarg i repeteix el “modus ope-
randi” de les darreres actuacions com si
hagués decidit desobeir fins i tot les normes
de seguretat que la il·legalitat li havia obligat
a adoptar durant tants anys.

PERSEGUINT EL RASTRE DE L’A-
NÈCDOTA
He iniciat la ressenya amb aquesta frase d’en
Godard perquè penso que la intencionalitat
de Lluís Galter és parlar d’un fet polític,
d’un episodi apassionant i evidentment molt
cinematogràfic, però defugint l’espectacula-
ritat imperant que ens estupiditza. El direc-
tor no vol convertir el maqui català en un
superheroi de Hollywood. No vol repetir les
estructures narratives habituals: infantesa
humil, tirotejos, amor, passió i desenllaç trà-
gic amb llagrimetes. No vol contribuir a la
mitificació mediatitzada del personatge en
una societat que el protagonista hauria

detestat. Cal trobar llenguatges nous. Cal
experimentar amb les imatges, amb els
sons... cal retornar a l’essència quotidiana de
la clandestinitat dels cinquanta, cal embria-
gar-nos de l’aroma del bosc i de les seves
formes feréstegues de vida... no cal conèixer
en Ramón Vila... cal convertir-nos amb en
Caracremada.

I per això tant silenci... viure en la
il·legalitat ho exigeix. A més, en Ramón
Vila era un home d’acció, un idealista pràc-
tic (com, sinó, es pot anar forjant una teo-
ria?) i en això la pel·lícula és enormement
coherent. Potser l’únic aspecte recriminable
és el d’haver-se quedat amb l’anècdota del
darrer viatge. Com ja he dit, en Ramón Vila
“Cara cremada” mai no actuava sol, sempre
es feia acompanyar. A més, un dels aspectes
que el van fer més conegut era el de guia
impecable –guia d’altres grups de resis-
tents–, per tant la solitud que reflexa el film
em sembla estèticament molt interessant
però excessiva. Per altra banda, també és
conegut que el maqui català serrava els peus
de les torres elèctriques per després
col·locar-hi només una càrrega explosiva i
fer-les caure... però el film sembla que
només se centri amb el fet de serrar els peus
(un acte més inofensiu, aparentment menys
violent) obviant el compromís i la defensa
de l’acció armada que havien adoptat els
maquis –ja sigui a través de l’agitació en
forma de sabotatges amb explosius o de l’au-
todefensa i la fuga. En aquest sentit, sembla
que la pel·lícula està mancada de compromís
en el rigor històric prioritzant només l’este-
ticisme i la posada en escena. 

CONCLUSIÓ
Caracremada em sembla un excel·lent debut
per un jove director com Lluís Galter
(Figueres, 1983). El punt de partida, la jus-
tificació i la concreció em semblen sinceres,
arriscades i coherents amb la necessària
revolució que el cinema català està patint i
que tant necessitava. Hi ajuda el fet que el
productor sigui en Paco Poch (Cravan vs.
Cravan, La llegenda del temps o Innisfree) i
que el rodatge hagi comptat amb un bon
estol de joves cineastes. Així doncs, aquesta
no és una pel·lícula èpica del darrer maqui
català sinó que és una declaració d‘inten-
cions, un avís, perquè Lluís Galter està cri-
dat a ser un nou rostre important dins el
cinema del nostre país. No us perdeu el seu
inici. 

Elisa K s’ha estrenat a les sales de tot
Catalunya
Pa negre i Caracremada, pendents d’exhibició

Caracremada




