
El fracàs del cinema espanyol al Festival 
de Sitges d’enguany –sí, el de cinema 
fantàstic– ha estat espectacular. Tres pro-
postes com Lobos de Arga, Extraterrestre 
i Verbo l’han sentenciat. Davant la dimen-
sió, l’espectacularitat, la imaginació des-
bordant i la força creativa-narrativa d’una 
selecció que ha demostrat no únicament 
un gran nivell sinó una actitud d’auto-
superació, d’ambició i maduresa en els 
films presentats, els espanyols han fet 
figa. Lobos de Arga i Extraterrestre, vícti-
mes de la impotència, de l’infantilisme, 
del col·leguisme, de ser incapaços de 
mirar més enllà d’aquest cinema que 
tot ho explica tres cops: en les imatges, 
en les paraules i en les redundàncies; 
ja no sé si per desconfiança dels autors 

que el públic no els entengui o per una 
incapacitat manifesta de sintetitzar. Ci-
nema de la conyeta, immobilista, pla i 
lleig, anquilosat en alguna franja mental 
que no ha evolucionat des de l’època de 
Roberto Bodegas i Los nuevos españoles, 
per no dir del sancta sanctorum que van 
ser Paul Naschy o Amando de Ossorio: 
per molt que diguin, autors d’algunes de 
les obres més maldestres de la història. 
Tots fan pena. I Verbo és un disbarat, sen-
zillament. Pretensiós, contaminat d’auto-
risme vuitcentista, impossible de digerir 
per tothom, ni el públic indiscriminat ni 
els seguidors delicatessen de les utopi-
es d’avantguarda, Verbo és només una 
parida que amaga la confusió, l’absència 
d’estil, de criteri, de personalitat, de 
discurs i de sentit. Obra de prepotència, 
ja sabeu: Parturient montes, nascetur ridi-
culus mus. El recurs desesperat dels que 
se saben indignes i no tan sols no fan 
un mutis discret, sinó que intenten dissi-
mular-ho aclaparant el personal. Marcant 
paquet, si em permeteu de dir-ho.

El cinema espanyol va a mal borràs, 
la gran majoria. Porta un retard monu-
mental i és presoner d’un conformisme 
del qual són molt culpables tots els qui 
riuen les gràcies als pastitxos de torn, 
per una mala digestió fins i tot del fer pa-
ís. L’efecte és el contrari, ens enfonsem. 
Ho diré: s’enfonsen ells, perquè afortu-
nadament podem alegrar-nos encara de 
la força momentània del cinema català, 
no tan sols pels èxits de la temporada 
passada, sinó pels signes de continuïtat 
que s’han posat de manifest amb el pre-
mi a Los pasos dobles a Sant Sebastià 
(el més greu, una vegada més, que el 
públic català li hagi girat l’esquena i 
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Daniel Bruhl, a Eva, de Kike Maillo. El film tin-
dria un bon nivell, si no fos pel guió.

Cal escriure molt millor

Del riure, el diccionari del IEC només 
en pot explicar els mecanismes que 
l’acompanyen i la causa genèrica que 
el provoca. Això és, “una alegria viva i 
sobtada”. Vet aquí la definició completa 
eixida de la casa dels savis. “Riure. Fer 
el moviment peculiar dels músculs de 
la cara, principalment de la boca, acom-
panyat ordinàriament de l’emissió de 
sons explosius del pit i de la gola, amb 
què se sol manifestar una alegria viva i 
sobtada.” 

Em fa l’efecte que en el món del teatre, 
cada vegada hi ha més gent convençuda 

que qualsevol mètode per a provocar en 
l’audiència els dits sorollosos esclats 
pectorals i guturals és perfectament 
legítim. Més encara: ben recomanable, 
ateses les tristeses que tants polítics ob-
tusos i tants delinqüents que es mouen 
per l’alta economia escampen pel món 
del matí al vespre. És el que ha pregonat 
sempre el teatre d’evasió, un gènere 
sovint atrotinat, sorgit d’actituds conser-
vadores a prova de bombes i retallades: 
“Oblideu-vos durant dues hores de les 
preocupacions quotidianes.”

És una llàstima que els lexicògrafs 
del IEC, fidels a les normes de l’ofici, no 
hagin pogut ampliar la definició del riure 
amb una relació succinta de les causes 
que provoquen aquell goig fulminant i 
incontenible. Altrament hauríem pogut 
llegir, si fa no fa: “[...] una alegria viva i 
sobtada davant –per exemple– de la re-
presentació de la ridiculesa humana, de 
la imitació caricaturesca de personatges 
populars o de prototips que exhibeixen 
algun defecte, mancança o peculiaritat 

grotesca, física o moral, de l’exhibició 
de les eternes penalitats menestrals i 
domèstiques, de l’abordatge d’accions 
o omissions relacionades amb les pulsi-
ons sexuals, etc.  

Ignoro si hi ha cap estudi sistemàtic 
de la fenomenologia del riure i del som-
riure i si s’han arribat a catalogar per 
matèries els motius que fan que a un 
se li dispari la rialla. En tot cas jo no el 
conec. El que sembla clar, però, és que 
el riure, entès com a teràpia, sempre 
serà innocent. Però, alerta, si el teatre 
es conforma amb aquesta trista virtut 
i en fa un valor suficient, renunciant a 
la funció social que l’ennobleix, aquella 
innocència no li serà transferida i l’art es-
cènic esdevindrà còmplice de la trivialitat 
general que envaeix, cada vegada més la 
cultura del país.

Tota aquesta disquisició, ben discu-
tible, sens dubte, me l’ha suggerida 
l’espectacle L’any que ve serà millor 
que ofereix la Villarroel. Quatre bones 
actrius, entre les quals es destaca Alba 
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Un fart de riure
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Pujo les escales que porten al MNAC 
amb un Newsweek sota el braç. A la co-
berta hi ha la fotografia d’un talibà, obra 
del meu amic Guillermo Cervera, fotò-
graf de guerra. Es tracta d’un reportatge 
rebutjat pel dominical de La Vanguardia, 
ves per on.

Amb l’amic comú Plàcid Garcia Planas, 
corresponsal de guerra de La Vanguar-
dia, ens veiem sovint. I és emocionant 
d’escoltar els seus relats de conflictes 
a l’Afganistan, Sri Lanka o Líbia. 
Cervera retrata els conflictes, 
també, amb el seu iPhone. I 
aquestes fotos són vistes cada 
dia per 30.000 persones al blog 
Photoshelter. En Plàcid i en Gui-
llermo han estat a punt de perdre 
la vida unes quantes vegades; no 
senten l’adrenalina del conflicte, 
però creuen en el deure d’infor-
mar sobre guerres llunyanes que 
un dia seran història.

Penso això quan veig l’exposi-
ció de “La maleta mexicana”. Es 
tracta d’un conjunt de negatius 
desapareguts i redescoberts a 
Mèxic el 1995. Fotos realitzades 
per Robert Capa, Gerda Taro i 
David Seymour –Chim– durant el 
primer conflicte al qual van assis-
tir fotoreporters de tot el món: la nostra 
guerra civil. Els negatius es trobaven a 
París quan, el 1939, arran de l’avenç de 
les tropes nazis, un ajudant d’estudi les 
va agafar i va recórrer amb bicicleta tot 
França fins a arribar a Bordeus, on les va 
lliurar a un exiliat xilè que era a punt de 
salpar cap a Mèxic.

Tenim davant, doncs, un tresor arra-
bassat a l’oblit. Algunes de les fotos van 
ser publicades temps enrere en revistes 
d’actualitat, no pas totes. Normalment, 
el fotògraf prenia una pila d’instantànies 
i n’enviava una. A la maleta hi trobem 
les seqüències completes, gairebé com 
si veiéssim un film. A més a més, hi 

ha nombrosos retrats desconeguts de 
personatges com Federico García Lorca 
o la Pasionaria.

Aquestes fotografies no canvien la his-
tòria gràfica de la guerra civil, però són 
una aportació fonamental a la història 
del reporterisme fotogràfic. També cons-
titueixen un document molt important 
per a la història de l’art, per bé que quan 
les fotos van ser preses tenien moltes 
intencions llevat de la d’engrossir el dis-
curs estètic del nostre temps. A més a 
més, aclareixen atribucions impossibles 
després de la mort de Gerda Taro al front 
de Brunete quan fou atropellada per un 
tanc, la desaparició de Capa el 1954, en 
trepitjar una mina al Vietnam, i el metra-
llament de Chim el 1956, a Suez.

L’exposició del MNAC commemora 
una descoberta importantíssima i ens 
recorda el naixement d’un ofici fona-
mental per a entendre el segle XX. El 
muntatge de l’exposició, per contra, de-
cep. Les fotografies s’amaguen rere uns 
expositors de documents que obliguen 
l’espectador a adoptar positures gairebé 
impossibles. Sovint s’hi exposen ampli-
acions de contactes on podem veure les 
seqüències fotogràfiques, però tornem 
a ensopegar amb dificultats de mida. El 
catàleg, en aquest sentit, tampoc no hi 
ajuda gaire. Una pena.
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no hagi aguantat en cartell d’estrena 
ni un mes!). A Sitges hem valorat molt 
Eva de Kike Maillo i Mientras duermes, 
de Jaume Balagueró, on trobem un 
nivell molt superior de refinament, de 
complexitats, de discurs i de capacitats 
tècniques. Ara: no cauré en la tempta-
ció d’aplaudir-los indiscriminadament, 
només perquè toca fer l’altre país. Tots 
dos films pequen d’un problema greu, 
constant: el guió. Per bé que augmenten 
els professionals de gran nivell i cada 
vegada fem un cinema més competitiu, 
els guions de Mientras duermes i Eva 
són deficients. Incomplets. Exigien mol-
tes hores més d’esforç, moltes renun-
cies i sentit autocrític. No podem caure 
en l’error ni la temptació de pensar que 
només l’aparença dels films que fem 
ens col·locarà en la primera divisió del 
cinema contemporani. El cinema català 
no resistirà ni superarà la prova del 
temps si els guions no són molt, mol-
tíssim millors. Demano a les escoles de 
cinema que prioritzin del tot la necessi-
tat que els futurs cineastes i guionistes 
seguin, pensin i escriguin molt més. I 
als productors que no perdonin cap guió 
que no sigui perfecte. Pel bé de tots.
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Robert Capa: Ernest Hemingway (tercer per l’esquer-
ra), Herbert Matthews, periodista del New York Times 
(segon per l’esquerra) i dos soldats republicans. Terol, 
fi nal de desembre del 1937.

Florejachs, no paren de dir frases més 
o menys enginyoses i de lliurar-se a una 
acció molt moguda pensant en la pura 
comicitat per mediocre que sigui. És una 
peça buida de contingut, sense cap inte-
rès, que, crec, desmenteix els propòsits 
de qualitat que l’admirada Carol López 
–una de les quatre autores– té o tenia 
pel teatre que dirigeix. “Li diré al noi que 
no s’ho perdi. M’he fet un fart de riure 
com mai.” L’altra nit, una dama, exultant, 
proclamava així el triomf de la banalitat.
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L’any que ve serà millor, a la Villarroel de 
Barcelona, una peça buida de contingut.

Tres joves i una maleta

Ricard Mas 
Peinado
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