
No he vist Girimunho, però sí Hollywood 
Talkies. Aquests dos films amb producció 
d’Eddie Saeta es presenten a la secció 
“Horitzons” del Festival de Venècia, on 
Lluís Miñarro i la seva línia de defen-
sa convençuda dels joves talents i de 
la creació d’avantguarda sempre troben 
l’interès còmplice de la plataforma que 
obre temporada i comença a marcar ten-
dències. He vist Hollywood Talkies, amb 
participació de TV3, però bàsicament im-
pulsat pel Master de Documentals de la 
Pompeu Fabra, trinxera i turbina irreducti-
ble d’un cinema català de la modernitat, 
capdavanter a aprofundir en els llenguat-
ges d’una mirada amb iniciativa pròpia 
sobre la realitat, que ja ens ha dotat d’un 
més que notable corpus creatiu, una 

generació i mitja de talents (tot s’ha de 
dir) alimentats per l’exigència visionària 
de gent com el mestre Jordà, José Luis 
Guerín o l’home a l’ombra, Jordi Balló, 
entre més professors del segle XXI. Ho-
llywood Talkies l’han dirigida Mia de Ribot 
i Òscar Pérez, i s’ofereix com una aproxi-
mació a un capítol molt poc conegut de 
la història del cinema espanyol i de la 
història del cinema americà: immediata-
ment després de l’arribada del sonor, les 
productores de Los Angeles van cridar 
actors reconeguts d’Espanya per a rodar 
també en espanyol els mateixos films que 
feien estrelles com Bela Lugosi, Greta 
Garbo i més. És a dir, abans d’adoptar el 
doblatge o la subtitulació, volien aprofitar 
l’equip tècnic, els decorats i les hores 
nocturnes d’una jornada laboral per a 
tornar a rodar exactament les mateixes 
escenes del dia, però substituint els ac-
tors per gent com Julio Peña, José Nieto, 
Rosita Diaz o Catalina Bárcena. Els films 
resultants no eren del tot clònics, perquè, 
a banda la incomoditat d’uns actors que 

ni feien un paper ideal per ells ni s’adap-
taven als modismes del cinema americà, 
les productores estalviaven en tècnica 
(en lloc de focus feien servir espelmes, 
per exemple) o substituint el director real 
per adjunts o professionals castigats. Tot 
plegat va ser un desastre, del qual es 
conserven poques mostres. Hollywood 
Talkies no investiga res de nou, sinó 
que reuneix tota la informació disponible 
d’aquell disbarat –o humiliació– a què es 
van sotmetre uns actors que aprofitaren 
l’enlluernador reclam californià per a res-
catar la fantasmagoria residual de l’anèc-
dota. Hi ha aspectes tràgics, i alguns de 
dignes d’una picaresca que podrien haver 
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Hollywood Talkies, amb producció d’Eddie Sae-
ta, es presenta al Festival de Venècia.

Fantasmes de Hollywood a Venècia

Fa vuit dies, dilluns de la setmana pas-
sada, la Fura dels Baus va estrenar 
Terra Baixa Reload, és a dir, doble ració 
del drama de Guimerà. Molts lectors ja 
saben el perquè del títol: el muntatge te-
atral, instal·lat a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, combina la representació amb 
intèrprets reals, i imatges i personatges 
cinematogràfics, és a dir, amb intèrprets 
virtuals, alguns dels quals apareixen al 
film Terra Baixa que TV3 estrenarà l’11 
de setembre vinent. L’espectacle es pre-
senta codirigit per Isidro Ortiz, director 
del film, i per Carlus Padrissa, un dels 

fundadors de La Fura (1979) i barrinador 
incansable de noves propostes escèni-
ques que eludeixen inevitablement els 
llocs comuns i les solucions més previsi-
bles o acomodatícies.

 La dramatúrgia de Terra Baixa Reload 
té com a punt de partida i eix narratiu la 
figura de Marta, la protagonista femenina 
del drama, víctima de l’amo Sebastià, que 
li organitza el casament amb Manelic, per 
a poder continuar visitant el llit de la noia, 
etc. L’argument és prou conegut. El paper 
de Marta ha estat confiat a Marina Gatell, 
l’única professional que surt a escena i 
als fragments del film que es projecta per 
les parets del recinte gòtic. Val a dir que 
si a la pel·lícula d’Ortiz, tot just entrellu-
cada, l’actriu sembla moure’s amb molta 
seguretat, sobre la terra fosca de l’espai 
escènic esdevé la figura més convincent 
de la representació. Particularment, en 

els turmentats o delitosos encontres 
amb Manelic, Marina Gatell assoleix la 
millor personalitat dramàtica que hagi 
intervingut mai que en una obra de text 
d’un muntatge de La Fura, un col·lectiu 
formidable però, he de recordar, sense 
cap tradició en el conreu solvent del 
teatre de la paraula. A la vora de l’actriu, 
actuen en directe Jordi Coromina, Quimet 
Pla, Mireia Gubianas i Xesco Pintor, un 
discret Manelic, del qual el seu homòleg 
a la pantalla, Ernest Villegas, sembla ser 
un contrast vitalista i ardit, capaç de liqui-
dar tots els llops carnívors i tirans que se 
li presentin.

Personalment, crec que la idea de 
barrejar accions i diàlegs reals amb pa-
raules, imatges i rèpliques sorgides de 
la filmació és tan audaç com, en el fons, 
malaguanyada. Els estímuls que rep l’es-
pectador són extraordinàriament caòtics: 
veus, paraules i tonalitats del tot hetero-
gènies, rostres filmats que actuen com a 
oracles gegantins davant els personatges 
vius, empetitits i obscurs, paisatges ru-
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Oblidem, de vegades, que Picasso fou 
director del Museu del Prado durant la 
guerra civil. No exercí el càrrec perquè 
era a París, però acceptà el nomenament 
i deixà testada la seva voluntat de figurar 
en aquesta pinacoteca reial amb una 
obra tan emblemàtica com el Guernica.

I si Picasso fou nomenat el 19 de se-
tembre del 1936, just 75 anys després hi 
reapareix sota la forma de L’acròbata de 
la bola, en un curiós préstec temporal del 
Museu Puixkin de Moscou. Aquest fet, 
una simple notícia, reformula l’eterna pre-
gunta: en quin calaix posem Picasso? Al 
dels clàssics, al dels contemporanis...? 
Català, francès, espanyol?

Les avantguardes ja tenen cent anys 
i han estat superades. S’ha girat tantes 
vegades la truita de la història de l’art 
que conceptes com ara cànon, eclec-
ticisme o qualitat han perdut el sentit 
ordenador. Avui dia, molts museus d’art 
contemporani –una paraula horrible–, són 
més una demostració física de les idees 
i conceptes del director-comissari que 
no pas una articulació històrica a través 
de les seves millors realitzacions. No cal 
fixar-se tan sols en indrets com el Macba 
o la Tate Modern...

Tornem a Picasso, però. L’acròbata de 
la bola és una peça força interessant 
perquè marca l’inici del període rosa de 
l’artista, la darrera etapa estètica abans 
d’endinsar-se en el cubisme. L’hivern 
del 1904 Picasso acabava de visitar un 
capellà que exercia la caritat. Portava 
uns francs regalats a la butxaca quan 
es va trobar amb un espectacle de sal-
timbanquis. De seguida va establir un 
paral·lelisme entre l’ofici d’artista i el de 
l’espectacle ambulant: marginalitat so-
cial, incertesa econòmica, dependència 
del gust dels altres, cabrioles estètiques 
sense xarxa.

Aquesta obra, però, també és una sàvia 
reflexió sobre la tradició artística. De fet, 
es tracta d’un autoretrat espiritual. Picas-

so s’identifica amb la jove preadolescent 
que assaja damunt l’arriscada bola, tot 
cercant un equilibri. Mentre que la gran 
pintura, un home format i forçut, observa 
assegut a la seguretat del cub. Picasso 
ensenya les seves evolucions a la gran 
tradició. Ho demostrarà més endavant 
tot emulant Manet i posant al dia la 
iconografia clàssica, amb el seu gust per 
Velázquez i recreacions d’obres mestres 
com Las Meninas... Fins i tot acceptant la 
direcció del Museu del Prado.

No oblidem, tampoc, les arrels barce-
lonines de Picasso. Al període rosa, hi 
veiem la influència ideològica de Santi-
ago Rusiñol. Aquest artista polifacètic 
va estrenar en públic, el 1901, l’obra de 
teatre L’alegria que passa, on se centra 
en la tristesa, el nomadisme, la insegu-
retat econòmica dels artistes ambulants. 
El teatre com una màscara alegre rere 
la qual nia la tragèdia. Una tragèdia que 
Picasso exposarà nua en malabarismes 
estètics posteriors, com Les senyoretes 
d’Avinyó, el millor exemple d’exorcisme 
estètic del seu temps.

www.ricardmas.com

dirigit Dino Risi o Alberto Sordi. No veiem 
cap fragment dels films, llevat de fotos 
comparades de totes dues versions. I 
tot plegat es podria resumir ben aviat, 
perquè si suméssim els minuts de la veu 
en off, les explicacions i el pas de les 
fotografies rescatades per pantalla, no 
sé si arribaríem a vint minuts dels gaire-
bé seixanta que dura el film. Potser per 
a ampliar el metratge fins a una durada 
estàndard, però vull creure que per una 
concepció narrativa convençuda, el film 
es deté constantment en les imatges no-
ves d’un paisatge de referència: platges, 
façanes, racons, vells palaus del cinema, 
fragments de platós, despullats de tota 
humanitat. Autèntiques natures mortes 
on, potser, un dia aquells immigrants de 
l’idioma espanyol van viure l’experiència 
frustrant de Lope de Aguirre, girant so-
bre si mateixos a la recerca d’Eldorado 
en una barca anomenada la Meca del 
cinema. Allò que mai no s’aconsegueix, 
perquè és de la matèria que són fets 
els somnis. Només que els seus somnis 
tenien, definitivament, els peus de fang. I 
quan van tornar a Espanya tot allò no els 
va servir de res, i a més esclatava una 
guerra. L’aquelarre de Goya.
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L’acròbata de la bola (1905) fou una de les 
primeres peces que va vendre Picasso als 
germans Stein. Poc després triomfarà a París 
i podrà oblidar les penúries econòmiques.

rals i muntanyencs que apareixen i des-
apareixen sense més ni més... Alguns 
problemes, el rodatge de l’espectacle els 
pot resoldre; alguns altres, no. En canvi, 
Terra Baixa Reload sí que fa venir ganes 
de veure el film produït per TV3, tot i que 
el desenllaç que s’insinua a l’obra teatral 
és el dels dos enamorats que corren cap 
a la pura terra alta, que admiren extasi-
ats, com dos quemacos de Barcelona.
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Marina Gatell és Marta al muntatge Terra Bai-
xa Reload de La Fura dels Baus.

Picasso com a saltimbanqui
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