
cinema

sobre les act ituds recents 

del cinema a Barcelona

Després de l’estrena de Maria Rosa, d’Ar-
mand Moreno, de les reposicions en ver-
sió catalana del Verd Madur de Gil-Viros 
o d’altres cintes passades i de la fabrica-
ció d’JEZ Baldiri de la Costa de Font-Espi- 
na,. una bona part del nostre públic va 
creure en una ràpida normalització del 
mercat cinematogràfic de parla catalana. 
Més endavant, però, es produí una reces-
sió no pas atribuïble als productors fabri-
cants ni als desigs dels conscients. Els 
casos exemplars de Palabras de amor (ex- 
Tren de Matinada), de Ribas, el curt El 
mundo de Fructuoso Gelabert i el Nocturn 
29, de Portabella, han clarament significat 
que, per a l’Administració, el cinema ca-
talà no estava prou madur: cap d’aquests 
films no ha estat presentat públicament en 
català.

Amb tot, darrerament han estat produïts 
una sèrie de films fonamentats tots, diríem, 
en l’esperança de la seva versió catalana. 
Els productors i autors d’aquests films no 
pertanyen a la mateixa generació, no res-
ponen a formulacions culturals unitàries 
ni ambicionen tan sols objectius econòmics 
semblants. Aquest pluralisme ens sembla, 
fins a cert punt, plebiscitan, ja que si El 
Batlle, el notari i l’advocat, de Font-Espi- 
na, és mogut per l’ambició d’un èxit comer-
cial de doble vessant amb incrustacions del 
més pur estil TVE, la Laía de Vicenç Lluch, 
treta del relat homònim de Salvador Espriu, 
respon a una ambició molt més pregona. 
Entre aquests dos pols, altres films en fa-
bricació s’adrecen a objectius humans va-
ris. Esmentem d’una banda l’adaptació de 
Vent de Grop, d’Aurora Bertrana, feta per 
Rovira-Beleta, amb el «trumfo» de Joan 
Manuel Serrat i, de l’altra, Mitjons i mitges 
d’Antoni Ribas, fet damunt una idea ja 
originàriament destinada al cinema. Al cen-
tre, caldria potser situar-hi La Contestació 
(actualment, La respuesta) de Josep Maria 
Forn, una visió molt lliure de la novel·la 
de Manuel de Pedrolo M’enterro en els 
fonaments. Al marge queda la jugada in-
ternacionalista del Chopin y George Sand 
de Jaume Camino, que sembla, en aquest 
oas, mirar les coses des de fora.

Set films ambiciosos en algun aspecte són 
molts per a la vintena escassa que sol sor- 
;>r cada any del centre productor barceloní 
’’ ai tenim en compte la possibilitat d’una 
varsió catalana, podríem creure que, supe-
rada la recessió de què parlàvem, les co-
sas tendeixen, si més no, a una relativa 
n°nnalització. Amb tot, com que no en
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La jugada internacionalista de Camino: Chopin y George Sand.

tenim prou de viure d’esperances, caldrà 
que assistim a l’estrena de la versió defini-
tiva de cadascuna de les obres per a saber 
fins a quin punt hom ha edificat damunt 
terra ferma i no damunt la sorra.

Ens sembla que la manera més correcta 
d’obrar fins al moment que el públic ma-
teix pugui decidir, és d’informar sense, pe-
rò, cap intenció de profecia. Així, esperem 
de poder oferir als lectors, a partir del 
número proper, algunes opinions dels rea-
litzadors o de llurs col·laboradors. Que ens 
sigui permès ara, de tota manera, de donar 
algunes dades que en cap cas no han d’és-
ser preses com a comparatives.

El batlle, el notari i l’advocat gira al vol-
tant, no del seu realitzador, sinó dels seus 
tres protagonistes: Joan Capri, el senyor 
Rafael Canalejo i Don Jaime, de Mora y 
de Aragón. Coneixent el que certs orga-
nismes i una part de la crítica anomenen 
comèdia espanyola, atenint-nos al prece-
dent del Baldiri i tenint en compte també 
la forta personalitat del triumvirat de pro-

tagonistes i les intenciòns financeres, no 
creiem que ningú s’estranyi que sentim 
una certa angúnia, la qual, dit sigui de 
passada, ens agradaria molt que fos gra-
tuïta o inútil, perquè estem convençuts de 
la necessitat d’una comèdia cinematogrà-
fica catalana vulgar. La vulgaritat, però, 
en l’accepció que li donem, no pressuposa 
ni mal gust, ni escapisme, ni manca d’in- 
telligència o de creació.

Pel que fa a Vent de grop, sembla que la 
jugada presenta també un aspecte comer-
cial, però d’alt standing —com ara se’n 
diu—, que pot aprofitar molt bé el sentit 
rítmic i plàstic de Rovira-Beleta i també 
la fugissera,, però actualment innegable, 
popularitat d’un ídol com Joan Manuel 
Serrat, el qual, sigui dit de passada, és, 
n’estem convençuts, un actor nat. La no-
vella . d’Aurora Bertrana és certament d’u-
na transcripció fílmica voltada de perills. 
Hem sabut que Joaquim Jordà ha inter-
vingut activament en la preparació del 
guió, i això ens sembla clarament positiu, 
ja que la forta creativitat de Jordà, sotmesa
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a les exigències d’un argument concret, pot 
manifestar-se amb molta més eficàcia que 
no pas en les mostres de caràcter obert i 
minoritari.

Vicenç Lluch, home d’una extensa expe-
riència cinematogràfica de caràcter artesa- 
nal, va intentar, no fa gaire, amb El certi-
ficado, la creació. Es tracta d!una sàtira 
que encara no ha estat estrenada comer-
cialment a casa nostra i que, quan la vam 
veure, ens va semblar desigual. Al costat 
d’un cert refinament positiu en el tracta-
ment d’escenes poètiques i d’una crueltat 
punyent, capaç de canviar la sàtira en sar-
casme, hi ha trossos que, ni pel ritme ni 
per la intenció, no respecten suficientment 
la unitat de l’obra. És per això que ens 
sobtà quan sabérem la seva intenció de 
fer Laia. La novel·la d’Espriu, en la seva 
actual versió, és un prodigi d’equilibri i el 
resultat no solament d’una capacitat de 
poiesis sinó també d’un rigor de factura i 
d’una contenció formal que en fan una 
peça per a un mestre del film. La prota-
gonista serà Núria Espert, i tampoc per a 
ella no serà fàcil de traduir la realitat fí-
sica concebuda per l’autor de la novel·la. 
Ens trobem, doncs, davant una jugada feta 
amb un lloable sentit del risc, i cal esperar 
que aquest risc trobarà una traducció ade-
quada. Si surt bé, serà la cinta més im-
portant de tota la història del nostre cine-
ma. Si no, caldrà donar les gràcies per 
l’intent, i esperar novament!

La contestació és el film que Josep M. Forn ha tret de la novel·la de Pedrolo M’enterro 
en els fonaments.

Menys complicada, en aparença, és la cin-
ta de la vida real que en Forn s’ha engipo-
nat sobre el tema de Pedrolo. Però això és, 
només, l’aparença. Pel que en sabem, Forn 
es proposa, en definitiva, de fer una cinta 
política; fins on li sigui possible, és clar. 
Amb La piel quemada intentà la cinta de 
caràcter social i no hi ha dubte que obtin-
gué una obra prou interessant per a mou-
re l’opinió pública. Ara amb La Contesta-
ció, les coses es compliquen i, amb una 
valentia innegable, Forn s’endinsa en un 
doble perill: el de l’adaptació literària, amb 
unes exigències concretes, i el de la volun-
tat d’avançada que no serà pas ben vista 
pertot ni per tots. Val a dir que Forn juga 
ben directament, però val a dir també que 
no sabem fins a quin punt ho podrà fer 
lliurement. Les complicacions que se li po-
den presentar van des de l’enfocament ideo-
lògic concret que pugui prendre fins a 
les dificultats de caire legal, passant pels 
problemes de tipus econòmic. Una tria 
d’intèrprets discutible i una certesa de bon 
ofici fan esperar amb una certa impa-
ciència.

De la cinta d’Antoni Ribas, en sabem ben 
poc. Continuem creient que Ribas és un 
dels pocs cineastes catalans amb un sentit 
real de la professionalitat. Continuem 
creient que el fracàs de Palabras de amor 
no li és atribuïble o, almenys, no li pot 
ésser imputat; érem massa dintre de l’afer 
per a no saber fins a quin punt les coses 
tenien tantes facetes com els ulls de íes 
mosques. Aquesta cinta d’ara, feta amb 
pocs diners, sobre un guió que Ribas tenia 
preparat des de feia temps i que s’inscriu 
en una línea de sàtira que en fa molta 
il·lusió perquè ens sembla que és una de 
les bones maneres d’arribar als tendres cors 
dels nostres compatricis, es refereix a al-
guns aspectes de les bases econòmiques 
tradicionals de la nostra terra i de les reac-
cions dels seus homes. Si Ribas encertava

el to de veritat a l’abast de tothom que 
tenien algunes de les escenes de Las salva-
jes en Puente San Gil, ja ens podríem sen-
tir satisfets: almenys aigú diria, mostraria, 
alguns aspectes de viure català sense mas-
sa intellectualisme, ni massa metafísica, ni 
massa eticisme. En altre temps els catalans 
havien estat capaços d’ironia. Ara, comen-
cem a dubtar que ho siguin...

Si Laia, el film de Vicenç Lluch sobre la narració de Salvador Espriu surt bé, serà la 
cinta més important del nostre cinema.

Quant a la cinta de Jaume Camino, he de 
dir que, en principi, estic d’acord amb la 
seva manera d’enfocar les coses en una 
perpètua recerca d’un cinema comercial 
d’una certa qualitat mitjana i capaç d’in-
teressar una majoria. ¿Valdrà la pena de 
veure un Chopin interpretat per un anglès 
i una George Sand encamada en una ita-
liana? ¿Podrem tenir alguna esperança que
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les realitats actuals no es perdin en una 
cinta de caràcter, o almenys d’ambient, 
històric? Si hem de creure el seu autor, 
les coses tendeixen a un reexamen del fet 
romàntic. I, si bé la Dupin no es mostrà 
gaire amable amb els habitants de Mallor-
ca, tampoc no ens ha de doldre si aquesta 
cinta ens obre unes perspectives d’expor-
tació.

LES ACTITUDS, LES NECESSITATS 
I UNES QUANTES CONSTATACIONS

Primera constatació: tots aquests films es 
fan amb pressupostos inferiors als que cal-
dria que tinguessin.
Segona constatació: els valors literaris —ara 
sortosament manllevats a autors del país—, 
encara superen els valors directament vitals, 
i poden coaccionar els valors fílmics.
Tercera constatació: no hi ha cap segure-
tat que aquestes cintes puguin ésser projec-
tades en versió catalana.

D’aquestes constatacions, n’hem de treure 
una primera conclusió respecte a les acti-
tuds: cal ésser molt valent i estimar molt 
el país, el cinema o el risc per a jugar-ho 
tot a una carta. De les cintes ressenyades 
ens sembla que l’única amb resultat segur 
és la de Capri i companyia.
Quarta constatació: cap d’aquests films 
no es pot inscriure a la divertida, enginyosa 
i europea tendència del film que ningú no 
podrà entendre i que tant han fet servir 
aiguns autors del país.
Cinquena constatació:- no existeixen unes 
productores ni uns sistemes de finançació 
adequats a les circumstàncies dels moments 
actuals.
Sisena constatació: de les set cintes, només 
dues tenen assegurada de debò la distribu-
ció comercial.
Amb aquests elements arribarem a la se-
gona conclusió sobre les actituds: els qui 
podrien ésser el nucli d’una producció ra-
cionalitzada i vertebrada es veuen obligats, 
directament o indirecta, a fer el paper de

suïcides. Als pares de la pàtria i als amos 
de la pàtria encara no se’ls ha acudit que 
podrien vertebrar esforços; o, si més no, 
fan l’orni.
Setena constatació: el colonialisme i el pro-
vincianisme continuen existint en almenys 
tres de les cintes. En les altres quatre no 
ho sabrem fins que no les haurem vistes. 
Vuitena constatació: les set cintes necessi-
ten set productors.
Novena constatació: de Tes set cintes no 
n’hi ha ni una sola de realitzada per un 
director inèdit.
La tercera conclusió sobre les actituds és 
que cal constatar una certa esclerosi cròni-
ca i continguda: són un meravellós espill 
de les nostres tares. Això ens porta a pen-
sar en les necessitats. El nostre poble té 
dret a ésser divertit, ha de trobar una sang 
jove que prescindeixi d’estètiques i el re-
flecteixi amb voluntat positiva i no només, 
Com avui es fa, d’una manera masoquista.

Miquel PORTER-MOIX

VIATGE A LA LLUNA 
I UNES DANSES 
PER A INFANTS
Viatge a la Lluna és un conte 
musical per a infants, de Josep 
M. Espinas i de Xavier Mont-
salvatge; té una categoria només 
comparable a aquell Rere i el 
Llop de Prokofieff. Joventuts 
Musicals, que n’havia suggerit la 
idea, l’estrenà a les seves Au-
dicions d’Iniciació Musical per 
a Escolars. Així, tot just nas-
cut, ja servia, davant alguns mi-
lers d’infants, la tasca educado-
ra col·lectiva més important que 
es fa actualment al nostre país en 
el terreny de la música, i també 
en el de la llengua. Ara, en disc, 
els seus valors formatius tindran 
un abast més gran, i un auditori 
més ampli podrà gaudir de la par-
titura, rica i enginyosa, de Xavier 
Montsalvatge, ben servida pels 
instrumentistes i per tota l’Or-
questra Ciutat de Barcelona, sota 
la direcció d’Antoni Ros-Marbà, 
en un bon enregistrament este- 
reofònic. Completen el disc (Con-
centric) cinc cançons d’aquell 
gran pedagog musical que fou 
Jacques Dalcroze, els mètodes 
del qual foren eficaçment intro-
duïts a Catalunya pel mestre Joan 
Uongueres i el seu Institut Ca-
talà de Rítmica i Plàstica. Així 
Queden vinculats dos grans mo-

ments de la pedagogia musical 
a casa nostra. Les cançons són 
interpretades per l’Albada del 
Cor Madrigal, ben conjuntada i 
dirigida per Ramon Tomàs, amb 
Maria Canela al piano.
També al servei dels infants ha 
estat editat recentment el petit 
disc Danses de Catalunya (Als 
4 Vents), que pertany a la col- 
lecció Didó, de Danses i Ritmes. 
És recomanable, no tant pel seu 
contingut musical, que és escàs, 
sinó per la seva solvència didàc-
tica. Les danses que comprèn 
són quatre: El Ball de Cercolets, 
La Bolan géra, La Tirotitaina i Les 
danses de Vilanova. Les inter-
preta la Cobla Barcelona, sota la 
direcció musical de Manuel Oltra. 
Acompanya el disc un text ex-
plicatiu, il·lustrat per Fina Rifà, 
en el qual Antoni Font, pensant 
en les escoles i en les festes de 
joventut, explica com han d’és-
ser ballades aquestes danses, des-
prés d’haver estat adaptades per-
què resultin fàcils.

LA CANÇÓ POÈTICA
Al seu darrer disc (Discophon- 
Inici), Raimon ens ofereix dues 
cançons de tema amorós: Quan 
te’n vas i T’ho devia. Segura-
ment és tot el que hom li ha

deixat publicar. Diferents de tot 
el que Raimon havia fet fins ara, 
són dos petits poemes en els 
quals s’ha reclòs el poeta, no pas 
el cantant. Un bell regal.
L’home estàtic és la millor can-
çó que ha fet Pau Riba des-
prés de La noia de porcellana. 
Figura, amb S’ha mort l’estel del 
pol, que també us agradarà, a la 
seva gravació més recent (Con-
cèntric). Com tots els discs de 
Pau Riba, és —música i disseny 
inclosos— l’obra d’un poeta, ex-
travagant i confusionari si vo-
leu, però de debò.
Model de cançons poètiques és 
7 amb tu, una pàgina admirable 
de Josep M. Andreu, ben vista
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musicalment per Ricard Miralles. 
La trobareu en un disc (Disco- 
phon) de Glòria, que és qui la 
va interpretar al II Festival In-
ternacional de la Cançó de Bar-
celona. Malaguanyada cançó per 
a una gent que demostraren te-
nir-nos tan poc afecte. La ver-
sió de Glòria convenç, bé que li 
manca la netedat de dicció que 
la lletra exigeix.

EL MADDOX
ALTRA VEGADA
El mateix que l’any passat fou 
fet amb l’Orquestra d’Eddie Lee 
Mattison, ho ha estat enguany 
amb la d’Ossie Layne. Mad-
dox/2 (Edigsa) és, doncs, una


