Sigui com sigui, el fet és que
Onades sobre una roca deserta
té, com a «producte» de la tele
visió, una «lectura» molt dife
¿Recordeu, benvolguts lectors, rent, I —no cal dlr-ho— a ni
allò que, ara ja fa uns quants vells molt més baixos, que la
mesos, vaig dir aquí mateix tan sovint lloada novella.
amb motiu de la conversió, per Confesso que la primera vega
a ml Infeliç, de l’espal «Teatre da que vaig veure —en privat—
Català» en «Lletres Catalanes», aquest enregistrament —molt
una conversió forçada, Ideada correctament realitzat als estu
per a poder-hl introduir les cap- dis d’EspIugues per en Sergi
closes «dramatitzacions» de con Schaaff, home de formació ne
tes I de novelles, sense que nin tament cinematogràfica—, em
gú —ni els qui estimem el tea va agradar força més que dues
tre de Catalunya— se'n pogués setmanes més tard, quan, des
prés d'haver llegit la novel·la
sentir ofès?...
(que en Moix mateix tingué la
¿Potser ja heu oblidat els meus gentilesa d'envlar-me I de dedi
dubtes sobre Ia conveniència de car-me), la vaig tornar a veure
tal canvi, pensant que podria a casa, a la pantalla del meu
molt bé passar que es confon- televisor, I amb una preparació
guessin les coses I que, mentre «literària» i «de conceptes» molt
els de TVE s’anaven oblidant superior a la primera vegada.
«a consciència» de l’existència
d'una tradició escènica a casa És per això que parlo, al títol
nostra, comencessin a fer «tea d'aquesta nota, d’una «cara» i
tre televisiu» amb l’adob d'al una «creu» respecte a aquesta
tres coses més lligades amb el transmissió, que, val a dir-ho, és
fet narratiu I perjudicant la de tanmateix de les millors —telefinició I l'esclariment del que vlsualment, s'entén— que ha
són els nostres valors essen aconseguit Miramar als darrers
temps —però que, emprant el
cialment escènics?...
rigor propi del qui jutja una
Doncs bé, ja hl som.
adaptació, és a dir, una trans
Encara que aquesta no sigui la lació d’un relat des d'un medi
(el llibre) a un altre (la pantalla
primera vegada que en parlo,
diré, per començar, que el pro petita), cal reconèixer que Ia
blema s’ha esbandit d'una vega segona versió no arriba ni a
da amb la transmissió, a «Lle la sola de la sabata de la pri
tres Catalanes», de la versió mera, per molt que hagi estat
televisual (o adaptació) que el novel·lista mateix qui l'hagi
Terenci Moix mateix féu per a feta.
TVE de la seva Important I bella Sí, ho reconec: Tant al guió com
novel·la Onades sobre una roca a la realització d'aquest «dra
deserta.
màtic» televisual, hi ha Imatges
Sortosament, aquesta adaptació molt belles, molt encertades;
va brollar de les mans de l'au però també és cert que hl ha
tor de l’obra original, I doncs un abisme pregon entre la lli
no podem esquinçar-nos les ves bertat del text primer i la pre
tidures —com hem fet altres ocupació —ara a flor de pell—
vegades—, perquè sl és el pare de l’autor per a confegir, sug
mateix de la novella qui es per gerir I esquematitzar «allò d’a
met certes llibertats, disminu bans» a la petita pantalla, sense
cions I canvis respecte al que excedlr-se, sense que ningú no
havia escrit abans (encara que li digués que s'havia menystinen un altre terreny), ningú no gut ell mateix o que d'altres II
podrà acusar-lo d’ésser Infidel escoplssln l’acusació d'haver-se
a un text, a una concepció I a venut per quatre rals.
uns personatges que, pel fet En Terenci Moix és Intel·ligent,
Rue són creació seva, tenia el és llest, i la sap molt llarga,
dret d'esquematitzar I d'esbos encara que de vegades tingui la
sar com el seu criteri d’autor II debilitat —que no és res més
dictés.
que una pura debilitat— de do-

CARA I CREU
d’«onades SOBRE
UNA ROCA DESERTA»

Onades sobre una roca deserta, una transmissió de qualitat,
tanmateix insuficient com a versió de la novel·la de Terenci Moix.

nar-se a l'esnobisme I a l’autopublicitat (la qual cosa pot en
ganyar algú, però no tothom).
I —tornem-hl, que no ha estat
res— malgrat les Imatges atre
vides, com ara els nus estàtics,
malgrat les molt esvaïdes al·lu
sions polítiques al maig ja his
tòric de la joventut francesa, la
versió televisual d'Onades so
bre una roca deserta és només
una ombra llunyana d’allò que
fou la novel·la, a l'Igual que —I
salvant les distàncies lògiques—
la molt ben feta Guerra i Pau
de la BBC anglesa no ha estat
altra cosa que una remotísslma
ombra de l'obra tolstolana, ara
convertida una mica en novelleta rosa i també amb esplen
dents seqüències d’acció amb
neu, canons I bons actors per
tot arreu.
Ara bé, ja ens hl conformaríem,
si tot el que hem vist els cata
lans a la caixa dels trons tin
gués el regust de qualitat i el
desig de llibertat d'expressió
que ha tingut aquest programa
de «Lletres Catalanes».
Això sí. Però res més. No vul
guem anar més lluny, perquè
al fons de tot el joc, crec que
en Moix ha estat segrestat per
les autollmltaclons del mitjà tal
I com és concebut ací I ara
—és a dir, a TVE.
Per a ml, el millor ha estat la
interpretació d'aquesta jola de
feminitat que és l’Àngels Moll,
gairebé sempre desaprofitada i
fins I tot Ignorada per la gent
de Miramar que sovint li dóna
paperets sense solta ni volta
(cosa que no ha passat aquesta
vegada amb «Adalglsa», de la
qual ha fet una autèntica crea
ció) .
També cal esmentar la gairebé
sempre meravellosa Montserrat
Carulla, que és una altra actriu
plena de llum Interior, I que a

les primeres seqüències —que
potser foren les millors d’Ona
des— va refermar la seva ben
guanyada fama. Tota la resta,
justet, entre l'encarcarament
del «fotogènlc» Enric Majó (amb
alguns Instants bons i molts al
tres de dolents) i l’acostumada
discreció dels altres actors.
Resta encara una cosa per dir.
¿Podem negar una certa bellesa
a la realització, duta a terme
amb tots els convencionalismes,
els talls obligats i les mil limi
tacions de rigor a l'estretísslm
mitjà? Diria que no. Diria, més
encara, que ha estat, en resum,
una experiència positiva, per bé
que hl hàgim de fer totes les
reserves que ja hem fet.
Mireu, amics: La televisió cata
lana algun dia existirà, d’alxò
no me'n resta el més petit dub
te: ni tampoc dubto que, els
qui la faran, no seran els qui
hl són ara, i això dit amb tota
mena de respecte per als qui
han fet possible l'inici d’aquesta
nova carta de navegació.
JOAN F. DE LASA
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