
Idees

Així com Walter Scott es va inventar 
el cinema escocès, l’Emili Teixidor 
s’ha reinventat, no el cinema sinó 

tota la ficció àudio-visual catalana. Com 
va sentenciar en Bellmunt en un debat 
que manteníem sobre els continguts, 
el dèficit de realisme era culpa dels 
novel·listes. Si cito Scott, no em refe-
reixo al romanticisme conservador, ni al 
minuciós realisme en els detalls ni a la 
–a hores d’ara– conya marinera de l’es-
criptor nacional. Res d’això. Vull dir que 
hi va fer arrelar una llavor –plantada per 
Shakespeare– que ha fructificat en el 
cinema de temàtica escocesa i l’ha fet 
famós arreu del món. Els personatges 
escocesos, tan patriotes, tan defen-
sors de les seves altes, emboirades i 
estimades terres, acaben sempre par-
ticipant en una mena de competició de 
traïdors, si no és que ja duien el doble 
estigma des del bressol. Això fa univer-
sal la ficció escocesa (amb permís de 

Tolstoi i el seu Hadji Murat, el cabdill 
nacional txetxè traïdor, tràgic i heroic). 
Si més no fins fa poc, han estat sem-
pre ells, els escriptors, els encarregats 
d’assenyalar el camí.

Si no ho fan, l’imaginari destarotat i 
a can Pistraus. En el cas català, la pre-
eminència secular de la poesia i l’allu-
nyament entre el país real i el desitjat 

es troben darrere la mancança a la 
qual Pa negre posa remei. Per què no 
abans? Repasseu la filmografia sobre 
la novel·la catalana –tant és Solitud 
com Laura a la ciutat dels sants com 
La febre d’or o La punyalada– i no en 
traureu ni suc ni bruc. Com és això? El 
problema està en els originals, que no 
passen de retaule. 

Què hi va veure la Isona Passola, 
a Pa negre? Què n’ha extret n’Agustí 
Villaronga, del cicle narratiu de Teixidor? 
Tinguem present que Teixidor ja va ser 
decisiu a El Vicari d’Olot, segons confes-
sió de Ventura Pons. No hi han observat 
pas, a Pa negre, el realisme, a seques 
o satíric, sinó el filldeputisme general. 
En un país de bons i de falsos dolents, 
Víctor Català, Espriu, Rodoreda o Monzó 
fan el cor fort per ser cruels en tant que 
narradors. En l’obra d’Emili Teixidor, els 
fills de puta són els personatges. Ve-li 
aquí, per fi: el realisme català.
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El ‘Pa negre’ dels fills de puta

“Els fills de puta són els 
personatges. Ve-li aquí, 
per fi: el realisme català”
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