
L'ESTRANY AFER 
DEL COLOR
No sé ben bé què diable passa 
amb l’afer del color a la tele
visió; el que sé és que no hi 
ha ningú que arribi a entendre 
tot aquest garbuix de notícies 
sense cap ni peus que, entorn 
de la definitiva adopció d'un 
sistema cromàtic, difon la prem
sa del país.

Diuen que ja va ésser acceptat 
el sistema alemany PAL, l'any 
1969; però diuen també que allò 
«no val» —encara que fos apro
vat a les Corts—, perquè lla
vors no va sortir al «Butlletí 
Oficial».

Diuen, encara, que els france
sos, amb el seu sistema SECAM, 
encara remenen la cua, tot i 
que és prou sabut que els de 
Bonn van donar molts milions 
per al trasvasament Tajo-Segu
ra, a canvi que TVE adoptés el 
seu sistema. I també hem lle
git, a moltes publicacions d'ací, 
que «ara no és el moment» de 
parlar de color, que la crisi que 
travessem —industrial, i també 
política, és clar— aconsella de 
diferir la solució d’aquest pro
blema.

Vet aquí, però, que els indus
trials, per part seva, afegeixen 
que ja fa molt de temps que 
treballen amb el color dels ger
mànics, i que és el millor, i el 
més adient, i que l’adopció d'un 
sistema mixt —PAL i SECAM 
alhora— encariria d’allò més 
els televisors en color i que, 
per tant, fóra inadmissible dins 
una economia tan baquetejada 
com ho és la nostra quan co
mença l'any 1975.

Peti qui peti —aquesta és l'úni
ca veritat, amics—, el fet és 
que, des de fa unes setmanes, 
les cases d'electrodomèstics 
i les principals indústries espa
nyoles de televisors en color, 
llancen als quatre vents els 
anuncis de llurs aparells, que

publiquen a tota plana —també 
en color, és clar— les revistes 
i els diaris del país, esbombant 
els avantatges de tenir un apa
rell d’aquests, i fins i tot plani
ficant la senzilla fórmula d’un 
contracte a termes, amb una 
entrada una mica respectable i 
unes pagues mensuals del do
ble de les dels antics aparells 
en blanc i negre.
És que s’han tornat tots folls 
—pensem nosaltres—, o és que 
hi ha algú que vol prendre el 
pèl als possibles compradors?

Perquè, si hom encara no ha dit 
la darrera paraula sobre el sis
tema espanyol, ¿com és possi
ble que es venguin televisors 
PAL pertot arreu? ¿Què passaria 
si ara, en un d’aquests giravolts 
de la política, la truita es de
cantés cap al sistema televisiu 
francès, quan —segons que ens 
diuen— ja hi ha més de trenta 
mil televisors del sistema PAL 
que funcionen a Barcelona i a 
Madrid?...
Bé. La cosa és més clara del 
que sembla. El fet que s'hagi 
aixecat la veda ens indica que 
ja tot és «cuit i beneït»; el 
que passa és que no volen dir- 
nos que ja ho està, per allò de 
les circumstàncies, i per a con
servar el joc de les aparences, 
que, una vegada més, és l’únic 
que preocupa a casa nostra, 
ara que hom juga més que mai 
amb els termes de la democrà
cia, les associacions i d’altres 
realitats (?) molt més transcen
dents que la televisió, mentre 
som a milers els qui ens mirem 
la cosa des de lluny, amb més 
tristesa i por que altra cosa, 
recordant fets i esdeveniments 
passats que ningú no pot obli
dar —encara que els hagi pogut 
perdonar, que són dues coses 
molt diferents, si bé es mira.
Al «Sonimag» hem vist els re
ceptors PAL amb comandament 
a distància, autèntics prodigis 
de la tècnica; i els venedors 
ens han dit que aquests aparells

equipats amb selectors de pro
grames els tindrem molt aviat 
a la nostra disposició. «No! No 
és cert!», han protestat els re
presentants dels televisors amb 
accent parisenc. «Encara no hi 
ha res!»

Si hom no tingués tantes coses 
més importants al cap —i al 
cor, Déu meu!—, n’hi hauria 
per a fer-se un tip de riure amb 
tota aquesta facècia que sem
bla un joc de nens mal educats, 
una tèrbola jugada més aviat 
pròpia de trinxes. El que sí que 
està vist és que d'ací a poc 
temps —i que ningú no s’ho 
prengui malament— ens les 
haurem de veure de tots els 
colors —prescindint del siste
ma cromàtic que adopti el no- 
víssim mitjà de transmissió.

«LAURA A LA CIUTAT 
DELS SANTS»

Se’n recorden, els lectors de 
«Serra d'Or», queja uns quants 
mesos en aquesta mateixa sec
ció protestàvem per la conver
sió de la secció «Teatre Català» 
en «Lletres Catalanes»?

Se’n recorden, que jo explicava 
que això es feia per a introduir 
la novel·lística a la dramatitza
ció, i que els qui estimem el 
teatre hi tindríem molt a dir, 
perquè una cosa és «adaptar» 
una peça escènica a la pantalla 
petita redulnt-la d’uns minuts, 
i una altra ben diferent, conver
tir una novel·la de tres-centes 
pàgines en una successió d’es
cenes que no duressin més 
d'una hora?

Doncs ara, amb la transmissió 
de la dramatització de Laura a 
la ciutat dels sants de Miquel 
Llor, els fets m’han donat la 
raó, tot d'una. En Ràmir Bas- 
compte —l'adaptador, pregon 
coneixedor de I’original i home 
de teatre fins al moll dels os
sos, com va demostrar mentre 
dirigí el petit i avui desapare

gut «Candilejas»— es va tren
car el cap per fer, de la novel·la, 
una versió televisual respectuo
sa; i d'això en puc donar fe, 
perquè tinc el seu manuscrit a 
casa i l’he llegit dues vegades 
de la primera a l’última plana. 
En Bascompte, doncs, va com
prendre de seguida que no po
dia fer «píndoles» d’una narra
ció tan bella i plena d'atmosfera 
com és Laura, i per això va 
mantenir el ritme d’una manera 
molt intel·ligent i sense fer con
cessions inútils. Però heus ací, 
amics, que quan l’adaptació arri
bà als estudis d'Esplugues hom 
va veure que «durava massa», i 
llavors el realitzador, en Jaume 
Picas, hagué de tallar moltes co
ses intallables, lliurant-se a un 
impossible joc d’enfocaments i 
desenfocaments —una mena de 
flash que fins i tot cansava els 
ulls dels espectadors—, mentre 
es perdia el lligam indispensa
ble dels fets, la veritat interior 
dels personatges i, per damunt 
de tot, la força d'aquell ambient 
enrarit i ple de tristesa que tan 
bé va copsar el nostre gran es
criptor.

A la fi de l'obra, en Picas ob
tingué, malgrat tot, algunes se
qüències intel·ligents —sobretot 
aquella de la patètica conversa 
de la protagonista amb la seva 
cunyada—, i va saber treure el 
màxim partit de les esplèndides 
condicions de l’Àngels Moll, ex
cel·lent actriu generalment des
aprofitada a Miramar dins els 
habituals espais de por (o de 
badall continu) a què ens tenen 
acostumats.

Laura a la ciutat dels sants no 
va arribar, però, ni a la sola de 
la sabata de la novel·la original. 
Enteneu ara el perquè de la 
meva protesta quan «Teatre Ca
talà» es convertí en «Lletres 
Catalanes»?

Doncs penseu que no hem fet 
més que començar...
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