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COMUNICACIÓ

GEMMA BUSQUETS

● És un dels llibres que més han influït jo-
vent i adolescents –va ser lectura obligatò-
ria i ara ho és recomanada als instituts ca-
talans– i els que ja són més grans segura-
ment també en recorden la sèrie que TV3
va estrenar el 1985; una adaptació televisi-
va que va fer Ricard Reguant i que es pot
considerar la primera ficció de la cadena
catalana pensada en gran format.

Mecanoscrit del segon origen és moltes
coses i se li han posat moltes etiquetes. És
un dels primers llibres de ciència-ficció de
la literatura catalana, el clàssic de Manuel
de Pedrolo –tot i que l’autor mai no li va
tenir especial estima i per molts crítics
tampoc no se’l considera el seu millor lli-
bre– i, a més, aquest 2014 se celebra el 40è
aniversari de la seva publicació. Sigui per
l’efemèride o per la sempre actualitat
d’una novel·la amb molta càrrega simbòli-
ca, d’aquí a unes setmanes comença a Llei-
da el rodatge del primer llargmetratge so-
bre el Mecanoscrit del segon origen, una ac-
tualització de la història amb el títol de Se-
gon origen.

La pel·lícula Segon origen és un projecte
personal, el gran cavall de batalla dels úl-
tims quatre anys i mig del periodista i pro-
ductor Carles Porta (Vila-sana, Pla d’Ur-
gell, 1963). La seva productora, Antàrtida
Produccions, va adquirir fa temps els drets
d’adaptació cinematogràfica de la popular
novel·la de Manuel de Pedrolo. Finalment,
després de moltes vicissituds, aquesta co-
producció catalanoanglesa es troba en la
fase prèvia al rodatge: proves de càmera,
assajos, lectures de guió... La idea és enlles-
tir la gravació a l’abril i tenint en compte
la importància que hi tindran els efectes
visuals –a càrrec de l’empresa anglesa Lip-
sync Post, que ha participat en les pel·lícu-
les Grandes esperanzas i Tenemos que ha-
blar de Kevin, entre altres produccions–,
l’objectiu marcat és estrenar la pel·lícula a
finals d’any.

Un dels majors esculls que s’ha trobat
l’adaptació al cinema del Mecanoscrit del
segon origen va ser la mort del primer di-
rector del projecte, Bigas Luna, l’abril de
l’any passat. El cineasta ja havia intentat
portar a la gran pantalla la novel·la de Pe-
drolo. Un film que, segons havia explicat
en una entrevista a TVE, “és una història
que és possible i per tant és una reflexió
molt interessant sobre què pot passar”.
Ara serà Carles Porta qui es posarà darrere
la càmera. La pel·lícula finalment no es ro-
darà en 3D i disposarà d’un pressupost de

‘Segon origen’: claque

L’actriu anglesa Rachel Hurd-Wood
interpreta l’Alba. De 23 anys, fa ja
unes setmanes que és a Lleida. De
la seva filmografia, destaquen les
pel·lícules El perfum (2006), Peter
Pan (2003) o El retrato de Dorian
Gray (2009)

Periodista, és autor de Fago, premi
Huertas Claveria. Té una extensa
carrera com a productor i director
amb la seva productora Antàrtida
Produccions (www.antartida.tv),
que ha realitzat concursos com Pi-
ca lletres i Bocamoll a TV3.

La protagonista El productor
L’objectiu és
enllestir el
rodatge a l’abril i
estrenar a finals
d’any

LES  X IFRES

40 anys
es compleixen en-
guany de la publi-
cació de ’Meca-
noscrit del segon
origen’

30 anys
feia que Bigas Lu-
na havia intentat
traslladar al cine-
ma el clàssic de
Pedrolo.

7.300.000
euros és el pres-
supost
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eta i acció!

7,3 milions d’euros, amb un 30 per cent de
producció anglesa. Es tracta d’un projecte
de gran envergadura i per això al llargme-
tratge també hi participen les principals ca-
denes de televisió públiques, TV3 i TVE,
l’Institut Català de les Empreses Culturals,
la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de
Lleida i el Ministeri de Cultura, entre altres.

L’adaptació cinematogràfica del Meca-
noscrit del Segon Origen vol ser fidel al text
de Manuel de Pedrolo però actualitzant-lo
als nostres temps. Els protagonistes
d’aquesta història de ciència-ficció són
l’Alba, una noia de catorze anys, i en Dí-
dac, de nou i mestís; són els únics supervi-
vents a la Terra després d’un atac extrater-
restre que elimina pràcticament tota la
humanitat. Els dos hauran d’adaptar-se a
un món en runes i seran l’origen d’un de
nou. Escrita fa 40 anys, la vigència de la
base de la novel·la és molt actual. Manuel
de Pedrolo hi aborda qüestions com el ra-
cisme: a Dídac el peguen i el llancen al riu
perquè és negre i és Alba que se submer-
geix per rescatar-lo just en el precís mo-
ment en què es produeix l’atac extraterres-
tre. Més enllà d’una ficció apocalíptica, la
novel·la planteja com hauria de ser la nova
humanitat i la dificultat que tenen per so-
breviure dues persones en un món hostil
–en la literatura britànica hi ha un altre
clàssic molt adaptat al cinema i a la televi-
sió, El dia dels Trífids, escrita als anys sei-
xanta i que també tracta de la lluita contra
un agressor extern, i qüestiona el que s’ha
fet bé o malament fins aquell moment–.
La perdurabilitat de la temàtica de la no-
vel·la es reforça també amb el títol escollit
per a la pel·lícula, Segon origen, ja que in-
dueix a diferents lectures, a molts segons

orígens: com a país, com a civilitza-
ció, s’estan ensorrant els grans
conceptes i hi ha crisis econòmi-
ques i de valors. La filosofia de la
pel·lícula s’emmarca, doncs, en
aquest procés de canvi global de la
humanitat, en tots els aspectes.
L’actriu anglesa Rachel Hurd-
Wood, coneguda arran de ser la
protagonista d’un altre best-seller,
El perfum (2006), serà l’Alba de Se-
gon origen. L’actriu fa unes setma-
nes que és a la capital del Segrià, on
ja aprèn en català el guió, a més de
nocions de la llengua. El rodatge es
farà en català i en anglès. El prota-

gonista masculí, Dídac, l’interpretarà An-
drés Batista, veí de Lleida, en la seva faceta
de nen, i Ibrahim Mané, en la de jove. Els
nois han estat escollits a través de diversos
càstings locals. El rodatge es durà a terme
en localitzacions de les comarques de Po-
nent i pel que fa a les escenes de platja s’ha
escollit la costa de Tarragona.

Pedrolo: figura
compromesa
Manuel de Pedrolo (1918-1990)
només es va deixar fer una entre-
vista a televisió. Va ser Joaquim
Maria Puyal qui el va entrevistar el
1983 al Vostè pregunta emès al
circuit català de TVE a Catalunya, i
perquè li va assegurar que podria
parlar del que fos. I Pedrolo va
parlar d’independentisme. Manuel
de Pedrolo era una figura compro-
mesa amb el país i des d’aquesta
vessant reivindicativa ha nascut el
projecte documental que sobre
l’escriptor –un dels més prolífics
de la literatura catalana contem-
porània– ha iniciat Zeba Produc-
cions a través de micromecenatge.

Escrita el 1974,
la vigència de la
novel·la és
indiscutible ja
que aborda
qüestions com el
racisme o el
procés de canvi
actual

Imatge gràfica de la pel·lícula. A baix, els
protagonistes a principis de setmana en una
visita a la Seu Vella. ANTÀRTIDA PRODUCCIONS

A finals de febrer comença el rodatge del
que serà la pel·lícula actualitzada de
‘Mecanoscrit del segon origen’




