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El meu primer planeta 

Charlton Heston, l'heroi del mític planeta dels 
simis. 

Àlex 

à GOr ln 

Va ser un dia qualsevol a primers de juny 
del 1968 quan vaig veure per primera 
vegada El planeta dels simis, de Franklin 
J. Schaffner. La vaig veure al cinema 
Urgel, de Barcelona, considerablement 
ple però no del tot malgrat el reclam de 
Charlton Heston. Era una estrena d'estiu, 
d'una època en què encara arribaven per 
vacances només les pel·lícules més peti-
tes, més rares, reposicions de vells èxits 
(sobretot els de la Metro, distribuïts per 
una empresa especialitzada que es deia 
Mahier Films), cinema molt bàsic i fami-
liar, "pel·lis d'aventis per a la canalla" i 
espectacles acompanyats de sistemes 
de refrigeració Carrier o Westinghouse. 

Això vol dir que desconfiaven d'El 
planeta dels simis, una genialitat massa 

exòtica, tacada pels ingredients fantàs-
tics (la ciència-ficció era un gènere molt 
menor, sense respecte intel·lectual) i 
amb aquella pulsió per a seguidors en 
petit comitè que li donava el nom de 
Rod Serling al guió, un nom ja consagrat 
pels serials televisius de la Twilight Zone 
(La dimensió desconeguda) vistos, però 
sense fer gaire soroll, a TVE. Només un 
ingredient podia haver despertat l'inte-
rès de molts dels espectadors d'aquell 
primer dia a l'Urgel: Fotogramas, la 
revista de referència, s'havia anticipat 
uns dies abans amb una critica de la 
pel·lícula (no recordo si la signava Guar-
ner o Enrique Brasó) que la posava pels 
núvols: la puntuava amb quatre estrelles 
sobre cinc, en una època en què les 
màximes puntuacions es reservaven 
per a autors definitius com Fellini, Po-
lanski, Antonioni o la Nouvelle Vague en 
conjunt. Era un crit d'alerta excepcional, 
en un temps en què la informació ens 
arribava molt filtrada, de trascantó, tard i 
sense la capacitat de revelar-ho tot dels 

continguts argumentals com acostuma 
a passar ara arreu. No sabíem res de 
com s'acabava el film... i tampoc no ho 
repetiré ara, per si de cas algun lector 
encara no l'ha vist mai. 

Aquell dia, a l'Urgel, no estàvem pre-
vinguis sobre el que veuríem a les aca-
balles de l'aventura, quan el cosmonauta 
Charlton Heston, en calçotets com si 
fos encara el Ben-Hur de les galeres, i 
l'actriu Linda Hamilton, fugint a cavall 
dels micos en una platja, es queden 
clavats mirant no se sap què. La mirada 
de Heston és d'incredulitat, abans d'un 
contraplà sensacional. I, sabeu què? Mai 
res no pot substituir el plaer, el privilegi 

L'any frontissa del 

El cinquè i últim Grec que ha dirigit Ricar-
do Szwarcer haurà estat el més brillant 
de tots els que ha programat aquest ho-
me de teatre argentí per al festival d'es-
tiu de Barcelona. En primer lloc, perquè 
va poder comptar amb més recursos 
municipals i, consegüentment, optar per 
una millor qualitat de les companyies 
contractades, i, en segon lloc, perquè la 
seva complicitat amb els artistes i els 
agents culturals del país ha arribat a un 
nivell òptim, segons manifestacions unà-
nimes de molts professionals del sector. 
És per aquest motiu que Szwarcer es 

Grec 

va acomiadar amb una emoció no gens 
continguda dels mitjans de comunicació 
i corresponsals a Catalunya, els quals, 
alhora, li van expressar una estima sin-
cera i merescuda. 

Ricardo Szwarcer podia presentar un 
balanç prou satisfactori del Grec 2011. 
Prop de cent vint mil espectadors i una 
ocupació mitjana dels recintes del 66 
per cent són uns resultats que els or-
ganitzadors més experts probablement 
haurien signat abans de començar. Al-
gunes de les fites més importants de la 
temporada se situaven dins el marc de 
l'anomenat Panorama França: Une fiOte 
enchantée, el primer i magnífic especta-
cle teatral, versió de l'òpera mozartiana 
dirigida per un rejovenit Peter Brook; 
Cercles/Fictions de Joél Pommerat; El 
Centaure i l'animal del gran Bartabas 
amb el mestre de buto Ko Murobushi... 

I, entre els molts encerts dels creadors 
locals, Luces de bohèmia de Valle-lnclàn 
amb direcció d'Oriol Broggi; La nostra 
classe de Tadeusz Slobodzianek, una 
obra impressionant dirigida per Carme 
Portaceli; Esperant Godot en un muntat-
ge de Joan Ollé... 

Lluís Bonada em dispensarà si repetei-
xo títols i conceptes dels quals ell parla-
va en una crònica seva de fa quinze dies. 
Jo m'havia de referir al Grec d'enguany 
perquè, a diferència de temporades an-
teriors, molts dels espectacles ara vistos 
respiraven un calendari de representa-
cions raonablement folgat, que evitaven 
aquell vist i no vist de tantes altres 
vegades. Això, evidentment, no val per 
als espectacles estrangers, el nombre 
dels quals caldria reduir a canvi de fer-ne 
més funcions. Alhora, s'hauria d'evitar 
que produccions locals només gaudissin 
de la vida efímera del Grec; crec que l'es-
pectacle de Portaceli ha d'anar més en-
llà de les dotze sessions que tingué i no 
cal dir el Godot d'Ollé, que "necessita" 
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i la pujada d'adrenalina que representa 
veure per primer cop un miracle així. El 
planeta dels simis és prou bona per a 
superar el pas del temps; ho ha fet. Es 
pot veure moltes vegades per gaudir de 
tots els ingredients positius que conté, 
inclosa la nostàlgia. Ha tingut la sort 
de merèixer una colla de seqüeles de 
bon nivell, inclosa la sèrie televisiva. Ara 
mateix se n'ha estrenat un remake que 
mereix molt bona nota. Però mai res no 
serà com aquella primera vegada, quan, 
sense saber-ne res ni que ningú xerrés 
més del compte, vam descobrir l'ingre-
dient d'impacte i explicatiu final. Un in-
gredient sense paraules, i un dels grans 
plans que van renovar el dret a dir-ho tot 
millor amb la imatge i la posada en esce-
na que no pas amb mil paraules. 

Podem recordar casos similars: l'as-
sassinat de Janet Leigh a la dutxa de 
Psicosi; el pla final de Els ocells; la re-
velació de les disfreses de L'empremta 
i L'últim de la //sta; la confessió de Faye 
Dunaway bufetejada per Jack Nicholson 
a Chinatown, o la resurrecció de Birgitte 
Federspiel a Ordet. N'hi ha unes quantes, 
no gaires. Però cap com aquella primera 
mirada a El planeta dels simis. 
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El Godot de Joan Ollé "necessita" fer tempo-
rada per justificar tot l'esforç - i el cost - del 
muntatge. 

Català "on the rocks" 

fer temporada per justificar tot l'esforç - i 
el cost - del muntatge. Un bon exemple 
és el del esplèndid monòleg de Jean-Luc 
Lagarce que va interpretar Lina Lambert 
al Picasso i que a la tardor s'instal·larà 
per tres setmanes al Tantarantana. 

Són qüestions que el nou director del 
festival, Ramon Simó -presentat de ma-
nera insòlita i poc elegant quan encara 
Szwarcer no s'havia acomiadat- s'haurà 
de plantejar, amb moltes d'altres. 

La Pedrera de Gaudf, seu de l'obra 
social de Catalunya Caixa, acull una 
exposició del fotògraf Francesc Català-
Roca (Valls, 1922 - Barcelona, 1998). 
Es tracta d'una antologia a manera de 
hit parade on podem reviure el ventall 
de temes preferits per un dels mestres 
del reporterisme gràfic en blanc 
i negre a les dècades del 1950 
i 1960. El 1973, Català-Roca es 
passa al color i, evidentment, 
l 'estètica de la seva obra canvia 
de cap a peus. Sembla mentida, 
perquè l'ull és el mateix... 

No cal que sigui jo qui canti les 
excel · lències de Català-Roca. És 
un clàssic i fins i tot la gent que 
no s'interessa gaire per la foto-
grafia reconeix les seves imatges 
més emblemàtiques. 

D'altra banda, muntar una ex-
posició de Català-Roca no és 
fàcil. L'autor negava la seva qua-
litat artística, que no la seva 
professionalitat. Es negava a 
emmarcar les seves fotografies, 
i preferia muntar-les en un volum 
quadrat on part de la imatge quedava 
als marges, com si emboliqués la reali-
tat per a endur-se'n. 

A la Pedrera, però, han muntat l'expo-
sició amb uns marcs de fusta gruixuts, 
minimalistes, dignes de pis pilot, que 
encaixen molt malament amb l'estèti-
ca d'una Espanya grisa i de vegades 
eterna enfonsada en una postguerra 
autàrquica i carencial de necessitat. 
Uns marcs que espatllen el missatge 
de l'obra. I és que el marc és una peça 
aliena l'artista, fins i tot en el cas de la 
pintura, i cal anar amb molt de compte 
a l'hora d'embolcallar una obra amb 
segons què. 

Una altra critica, que no afecta defini-
tivament el contingut de la mostra, és 
el concepte d'ordenació: cinc apartats 
el més coherent dels quals és el dedi-

cat a la fotografia d'arquitectures. Ca-
talà-Roca es guanyava la vida amb tota 
mena d'encàrrecs: quan un arquitecte 
acabava una obra, volia bones fotogra-
fies per a documentar un espai encara 
no alterat pels seus habitants. 

No es pot repicar i anar a la proces-
só. Català-Roca era tan prolífic i variat 
que, sent tan conegut com és, la tria 
és massa selectiva i provoca que veiem 
els arbres-fotografies però se'ns escapi 
el bosc-autor. D'altra banda, no és el 
mateix veure una exposició de fotogra-
fies que admirar un llibre de fotògraf. I 

V/c. Barcelona, vers el 1960. Us imagineu aquesta foto 
de Català-Roca amb un marc de fusta estil IkeaT 

Català-Roca guanya molt en llibre, un 
format més íntim i còmode. 

Els curiosos descobriran quelcom evi-
dent: Català-Roca reenquadrava gairebé 
totes les seves fotografies. L'exposició 
les mostra tal com eren al rodet. Volia 
l'artista ensenyar-les així? És com si 
despolíssim una escultura... 

Hi ha moltes maneres de fruir de 
l'obra de Català-Roca. També de de-
construir-lo. Més que un "artista de 
paret", era una ànima de paper. Un 
esperit adient per anar passant pàgina 
mentre olorem físicament el volum, no 
pas per engabiar-lo en marcs imperso-
nals. Si us serveix de consol, sempre 
ens quedarà el magnífic catàleg de 
l'exposició... 

www. rica rd mas. com 
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