
Ferran Mascarell, el conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, signava 
dilluns 26 de setembre un acord amb 
els exhibidors catalans que garanteix la 
presència del cinema americà doblat al 
català, en una proporció notable, a les 
cartelleres. No és pas l’aplicació de la 
llei aprovada pel tripartit, sinó una solució 
negociada que conté un compromís de 
despeses a càrrec dels pressupostos ca-
talans i una promesa que els films triats 
tindran un nivell comercial important: qui 
els seleccionarà i amb quins criteris, en 
quines dates s’estrenaran, a quins cine-
mes exactament i tot un seguit de lletres 
menudes, s’hauran de comprovar ben 
aviat, perquè ja ens han dit que el Tintin 
de Spielberg serà un dels que encetaran 

aquesta nova etapa de relacions entre 
Catalunya i les multinacionals.

Mentre es posava aquest punt i a part 
–definitiu?– al vell problema del cinema 
en català, per a fer créixer la presència 
de la llengua als espais públics i molt 
especialment els de consum infantil, 24 
hores abans el cinema català havia acon-
seguit un gran triomf al Festival de Sant 
Sebastià amb una Petxina d’Or històrica 
per Los pasos dobles, d’Isaki Lacuesta. 
És un film d’argument que complementa 
el documental d’encàrrec El quadern de 
fang, que filmava l’última representació 
de la creació artística Pasodoble de Mi-
quel Barceló i Josef Nadj, amb el treball 
del pintor mallorquí a la terra dels dogon 
i la seva relació amb els materials, els 
colors, la llum i els insectes que afecten 
i transformen la seva obra. Los pasos 
dobles és en francès i bambara, i assu-
meix la condició de material sensible 
mitjançant un diàleg amb les llegendes, 
els esperits, els mites, els duplicats, les 
tradicions orals, les aventures, la sensu-

alitat, l’humor i l’esmunyedissa condició 
de l’art com a resultat del frec entre 
creació i espontaneïtat natural. És així 
com el cinema català s’incorpora a un 
univers internacional, transfronterer, d’un 
humanisme de les emocions. És un film 
produït per Luisa Matienzo i l’empresa 
Tusitala, situada al carrer de la Diputació 
de Barcelona. Però també un treball que 
viu a l’aire, a la terra, del foc i per les llà-
grimes dels qui el veiem existir a la pàtria 
infinita de la lliure creació. No sé quants 
representants de les institucions, orga-
nismes o poders catalans hi eren, la nit 
que Lacuesta, Barceló i Matienzo ens van 
regalar una altra nit d’orgull per al cinema 
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Los pasos dobles, d’Isaki Lacuesta, film gua-
nyador de la Petxina d’Or de Sant Sebastià.

Català enfront de català

No ens havíem pogut acomiadar de Jordi 
Dauder, mort a Madrid el dia 16 del mes 
passat i enterrat al cementiri de l’Almu-
dena. Per això molts col·legues, amics i 
admiradors van voler participar al Teatre 
Lliure de Montjuïc (el 26 de setembre) en 
un dels homenatges pòstums més emo-
tius que el gremi dels còmics ha dedicat 
a un dels seus. L’acte l’organitzà l’Associ-
ació d’Actors i Directors Professionals de 
Catalunya i l’Acadèmia de Cinema Català, 
i va tenir el to de les manifestacions 
afectuoses més autèntiques. Presidien 
l’escenari una gran bandera republicana 

i un gessamí, dos dels molts amors d’un 
lluitador que mai no es va cansar de 
recordar qui havia estat el culpable de 
la restauració monàrquica. El seu darrer 
“Visca la República!” l’havia proclamat 
enèrgicament mesos enrere, en rebre 
–molt castigat ja per la malaltia– el premi 
de l’Acadèmia de Cinema a tota una tra-
jectòria professional. Ho recordava Joan 
Maria Gual, el president de l’AADPC, en 
l’excel·lent parlament que va obrir l’acte 
i en què es van llegir les adhesions rebu-
des, entre les quals una abrandada crida 
a imitar el compromís polític de Dauder, a 
càrrec de Francesc Orella, i un comunicat 
de Manuel Molins que significava una 
sentida connexió valenciana amb l’acte 
del Lliure. “Les idees, les conviccions de 
Jordi Dauder sempre es van manifestar 
per damunt del seu patiment”, va comen-
çar dient Pere Portabella en obrir el torn 

d’intervencions. A Dauder no li agradava 
queixar-se, recordà el cineasta, que va 
fer un retrat molt precís de l’homenat-
jat, subratllant la fidelitat a les seves 
opcions ideològiques i polítiques, “i una 
radicalitat a tota prova que, malgrat tot, 
aconseguia compaginar molt bé amb la 
contenció” necessària per a ser eficaç. 
En un to festiu, l’actor Enric Majó va co-
mençar com si fes una rebequeria: “Jo no 
vull acomiadar-me del Jordi”, anunciava. 
Majó va dir que volia que l’acompanyés 
sempre l’alegria de l’amic perdut. I va 
recordar una anècdota de Dauder el 23F. 
Segons el seu testimoni, a la mateixa 
hora que es produïa el cop d’estat, Jordi 
Dauder i un grup de companys van trucar 
a les portes de la Generalitat demanant 
que els lliuressin armes per a defensar 
la democràcia. Si va ser així mateix o 
només un propòsit formulat en veu alta, 
no es va poder escatir prou bé, perquè 
la riallada de la concurrència va silenciar 
les paraules de l’actor, fins que aquest va 
llegir un poema de Miquel Martí Pol –una 
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Dauder i un vespre republicà
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L’artista californià Mel Ramos (Sa-
cramento, EUA, 1935) celebra el seu 
75è aniversari amb una exposició a la 
galeria Senda, de Barcelona. Ramos 
és una icona del pop-art de la costa 
oest nord-americana, però passa tres 
mesos l’any a Horta de Sant Joan.

Les obres més 
famoses de Ramos 
retraten amb cura el 
cos de les pin-ups, 
models femenines 
sexualment suggeri-
dores que inundaren 
el món de la publi-
citat abans de l’im-
peri del políticament 
correcte. Però si 
Ramos –amb arrels 
portugueses– es va 
instal·lar a Horta no 
va pas ser pels seus 
calendaris de taller 
mecànic, ans per la 
petja de Picasso. Mel 
Ramos sent adoració 
pels grans mestres 
de la pintura, com ara 
Picasso mateix, però 
també Goya, Manet, 
Matisse, Velázquez... 
i això es nota a la 
seva obra.

Perquè no hi ha un 
sol pop-art, n’hi ha 
molts, gairebé tants 
com artistes pop. El primer moviment 
avantguardista que va anunciar la re-
conciliació entre alta cultura i cultura 
popular va ser el surrealisme. La 
il·lustració creia que la cultura amb 
majúscula era l’única possible, i que 
la resta eren menyspreables formes de 
tradició popular.

El pop neix en un altre context, com 
a superació de l’expressionisme abs-
tracte. Empra les imatges de la cultura 

popular: publicitat, branding, còmic, 
estrelles de cinema per a elevar-les 
a la categoria artística. Això fan a la 
costa est Warhol i Liechtenstein. La 
costa oest, amb Hollywood, ja té més 
assumida, més natural, la integració 
de la cultura popular en qualsevol cà-
non imaginable.

Els dibuixos, aquarel·les i múltiples 
damunt placa metàl·lica que presenta 
Ramos a la Senda procedeixen, la 
majoria, d’una exposició prèvia a l’Al-
bertina austríaca, olimp centreuropeu 
del millor art consolidat. Per a l’ocasió, 

s’han afegit obres re-
latives al panorama 
espanyol, com ara 
la imatge de Victoria 
Abril amb el logotip 
de Freixenet.

El més sorprenent, 
però, és com Ramos 
incorpora referents 
de l’escultura clàs-
sica i de l’imagina-
ri picassià en obres 
que basculen entre 
el bibelot cuixé i la 
poètica referencial. I 
sorprèn, no sols per 
l’estranya i fascinant 
barreja, ans perquè 
l’art contemporani 
actual ha renegat de 
la bellesa.

L’art renega de la 
bellesa, i la gent re-
nega de l’art. D’aquí 
a uns quants anys, 
haurem de recuperar 
els cossos agraïts de 
la deixalleria de la 
publicitat. Obres com 

les de Mel Ramos, que els 60 van ser 
revolucionàries, al corrent majoritari 
actual de l’art li deuen semblar reacci-
onàries, immunitzat de tota ironia que 
no sigui socialment orientada. L’obra 
del septuagenari Mel Ramos ens con-
firma que la joia de viure encara no 
ha estat extirpada del discurs artístic, 
però gairebé...

www.ricardmas.com

del país, per al cinema del món, però en 
tot cas m’agradaria que fos celebrat amb 
la mateixa intensitat ritual que l’èxit per 
a doblar films americans al català: potser 
més i tot, gràcies.

De la polèmica originada per un sector 
de comentaristes cinematogràfics que 
volen encotillar les propostes d’un festi-
val al terreny del cinema més previsible 
i també anacrònic no en parlaré ara. La 
seva histèria, ferida perquè les apostes 
personals no es van correspondre amb la 
visió del jurat, no mereix atenció.

M’estimo més deixar parlar aquest 
programa doble cinematogràfic, simètric 
com un film i un altre davant d’un mirall, 
com Cravan enfront de Cravan, i Ava Gard-
ner enfront d’Ava Gardner; com la pintura 
fresca d’un full del quadern de Barceló 
amb la seva versió a la pàgina del costat 
després de tancar el llibre de les imat-
ges. Deixar parlar i respirar, somniar i 
transformar-se a l’instant el relat del mite 
d’Augièras amb l’alter ego Barceló. I al 
Miquel Barceló de les balmes de Mali, 
Altamira i la prehistòria.

Cinema català enfront de cinema en 
català, que no són la mateixa cosa, però 
fan ús de la mateixa paraula.
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Transfi guration of Galatea (1999). Per 
als coneixedors de mitologia: Galatea 
era l’estàtua de la qual s’enamorà Pig-
malió, tot convertint-la en ésser viu. 
Ramos reconverteix el model viu en 
objecte artístic.

devoció de Dauder– i va tancar la seva 
intervenció amb un “Visca la República”. 
Després de definir-lo com “un revolucio-
nari de dalt a baix”, Carme Sansa va llegir 
el poema “La mort” de Palau i Fabre, i 
Sílvia Bel i Lluís Llach van retrobar Martí 
Pol amb “Lletra per a Dolors”. La darrera 
intervenció va ser la de Vicky Peña, amb 
un enfilall de records dits amb una justa 
i encesa passió. L’himne republicà va 
cloure un acte que es recordarà per molt 
de temps. 
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Escena d’Après moi le déluge, amb Jordi Dau-
der i Vicky Peña.

Ramos, Mel Ramos...

Ricard Mas 
Peinado
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