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GEMMA BUSQUETS

● És la directora i coguionista amb
Mercè Sàrrias. Considera important es-
tar implicada en les dues vessants?
És fonamental. Sempre que dirigeixo són
guions meus o sóc coguionista perquè per
a mi el procés comença amb l’escriptura.
És indispensable estar d’acord amb
l’adaptació, almenys per començar a orga-
nitzar la pel·lícula. I en aquest cas era molt
important fer una adaptació amb la qual
et sentissis plenament d’acord per comen-
çar a treballar la direcció i la posada en es-
cena. Amb El Cafè de la Marina, des del
minut u, tens molt clar per què elimines
escenes o dónes informació dels personat-
ges que creus fonamental per entendre-ho
millor. A més, hi hem volgut donar una
visió més paisatgística, més visual del que
és purament una obra de teatre.

És aquesta la dificultat a l’hora d’adap-
tar teatre en llenguatge cinematogràfic?
Hem d’aconseguir que l’espectador s’obli-
di que està veient una obra de teatre i al-
hora n’estiguem orgullosos de fer-ho així.
Per a mi un mestre és Kenneth Branagh,
que sempre que agafa una adaptació de
Shakespeare, Enric V, Hamlet, o Molt so-
roll per no res, no pretén que no sigui un
Shakespeare, però sí que té molt clar que
és una pel·lícula. A partir d’aquí, del que
es tracta és jugar entre l’adaptació
teatral i la cinematogràfica.

Branagh ha
popularitzat
Shakes-
peare.

“Sagarra connecta sempre”
Pretén versionar el clàssic
“sense complexos” per
apropar-lo al gran públic

Exacte. Curiosament es té por de fer adap-
tacions teatrals de clàssics a cine, però
acostumen a funcionar molt bé. La gent
agraeix sentir els seus clàssics. En el cas de
Sagarra està molt a prop de la gent perquè
té una manera de ser molt nostra. I també
és reivindicar el nostre patrimoni i d’ac-
tualitzar-lo, de posar-lo amb la sinceritat
que avui en dia necessitem per creure’ns-
ho. No podem fer això com ho feien als
anys quaranta i cinquanta.

Res a veure amb els Estudio 1.
Res a veure. És una pel·lícula i com a tal té
aquesta llibertat. És una adaptació sense
complexos respectant al màxim l’original
teatral però buscant-li escenaris. S’ha tret
el més reiteratiu, hi ha el·lipsis, escenes no
explicades, perquè cinematogràficament
no calen, ja que són molt més potents vi-
sualment. I en canvi hem aprofitat el llen-
guatge del cine per explicar els moments

clau.

Per què han
triat Pala-
mós i no

el Port de la Selva, on Sagarra ambienta
El Cafè de la Marina?
Bàsicament i, per desgràcia, perquè Port
de la Selva no té res a veure amb el que ha-
via estat. Vam recórrer tota la costa catala-
na per trobar una platja mínimament ver-
ge i una construcció que ens donés un cafè
que fos mínimament creïble. Partim d’un
pressupost molt escàs que no permetia te-
nir una intervenció, pel que fa a decoració,
massa descomunal, perquè no ho podíem
assumir, i havíem de partir d’escenaris que
ja ens donessin el que buscàvem. Una de
les poques platges verges que hi ha és la de
Castell de Palamós i la construcció que ens
ha servit de cafè és l’antiga casa de Josep
Maria Sert, una de les antigues barraques
que als anys cinquanta van servir d’estudi
al pintor. El poble l’anem a rodar a Vila-
rodona: és un dels llocs que poden simular
un poble mariner dels anys vint. Volem
recrear un ambient encongit i auster.

Què pensa que té El Cafè de la Marina?
És una de les obres més populars del
repertori teatral català.
Perquè en Sagarra tenia el talent de con-
nectar, descrivia personatges molt po-
tents, passionals, durs i molt romàntics,
els quals formen part de la nostra manera
de ser; per una banda, molt pudorosa, i
passional alhora. Els protagonistes, en
Claudi i la Caterina, són dos perdedors;
un és alcohòlic i l’altra una dona perduda,
marcada. I el poble és una presó on els
personatges se senten asfixiats pel que di-
ran, per la crítica i per l’autocensura que
s’infligeixen uns i altres. Aquesta és una
primera capa molt costumista amb perso-
natges mariners, molt macos, que descri-
uen la nostra manera de ser. I per sota hi
ha una història d’amor passional molt po-
tent que arriba a la gent sempre.

Actualitzar els clàssics hauria de ser
un deure de les teles del país?
L’última adaptació és una producció
que va fer Mercè Vilaret als anys vui-
tanta. Han passat molts anys i ja to-
cava. Hi ha també una pel·lícula dels
anys trenta. Quan vaig acabar el
guió, sempre el deixo llegir a les
meves filles; elles són les meves pri-
meres crítiques. Són dues noies jo-
ves de 18 anys, d’ara, i quan la lle-

gien els agradava molt perquè en el
fons el que explica Sagarra és la histò-

ria d’un noi i d’una noia, de la seva re-
lació: del que senten, del que no deixen
sortir. És una història molt clàssica pe-
rò molt actual.

Es té por de fer
adaptacions de
clàssics, però
acostumen a
funcionar molt
bé; Kenneth
Branagh n’és un
mestre

Repartiment.
Marina Salas
(Caterina), Pablo
Derqui (Claudi),
Marina Comas
(Rosa), Miquel
Gelabert (Libori),
Oriol Vila (Rafel),
Rosa Vila
(Salvadora), Pep
Cruz (Bernat)

Localitzacions 
Palamós,
Vila-rodona i
Cerdanyola del
Vallès

RODATGE

Sílvia Munt amb els
dos protagonistes,
Marina Salas i
Pablo Derqui. TV3
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