
Són molts els clàssics de la literatura 
catalana que esperen l’oportunitat de 
fer-se cinema. Ara que la Sílvia Munt 
ha adaptat (una vegada més, perquè 
en temps del Mut i la República va ser 
una obra clau en la segona generació 
del cinema català) El cafè de la Marina 
de Sagarra, recordo aquell vell projecte 
de la Mª Aurèlia Capmany i en Josep M. 
Forn per fer una superproducció patriò-
tica del Tirant lo Blanc amb un cachas 
excepcional com en Bernd Schuster 
encarnant l’heroi dels herois. Ho faria 
més tard un dubtós Casper Zafer en 
la versió de Vicente Aranda, rebel com 
acostuma i malentès per no ser prou 
canònic.

Del teatre català contemporani Ventu-
ra Pons n’ha fet un reguitzell de treballs 
notables que ens han estalviat el dèficit 
de veure Sergi Belbel i Josep M. Benet 
i Jornet menystinguts, i ara amplia el 
ventall amb la inevitable versió d’El 
principi d’Arquimedes de Josep M. Miró, 
que li va com anell al dit. Però no n’hi 
ha prou…

Fa uns anys, quan Mercè Arànega va 
triomfar al TNC de Catalunya amb la se-
va monumental interpretació d’Obdúlia 
de Montcada a la Mort de dama de 

Llorenç Villalonga i Rafel Duran, tot just 
s’acabava de produir el fenomen de Pa 
negre i vaig sospirar perquè Isona Pas-
sola n’encarregués al seu aliat Agustí 
Villaronga una adaptació filmada que 
excel·lís, si no una nova aproximació a 
Bearn que pogués millorar la visió re-
duccionista del vell film de Chavarri.

Tenim autors que demanen cinema 
a crits, i són obres a vegades realment 
complicades de filmar, però no ens ha 
de fer por perquè la història és plena 
de reptes superats amb imaginació, 
gosadia i personalitat, i Orson Welles 
en va rubricar uns quants.

Crec que Salvador Espriu és possible, 
i malgrat els evidents conflictes en-
tre l’estricta teatralitat que representa 
Ronda de mort a Sinera i les exigències 
pròpies del cinema, existiria alguna 
forma de fusió genial, digna dels ima-
ginaris establerts per Dalí i Buñuel en 
el temps de L’âge d’or o per l’Escola 
de Barcelona en els temps de Gonzalo 
Suárez i Joaquim Jordà. Potser ja va 
passar el temps de fer-ho, i potser pen-
sar en cinema seria una mica suïcida, 
però tenim la televisió i formats paral-
lels actuals que podrien ser una palan-
ca per aixecar aquest deure pendent.

Crec, però, que són dues les grans 
obres que sorprèn no haver vist mai al 
cinema. Una, Les històries naturals de 
Joan Perucho, un llibre magnífic que 
sembla pensat definitivament per ser 
cinema. No m’estranya, Perucho n’era 
entusiasta i havia rebut la influència 
dels mestres antics. A Les històries 
naturals el relat d’aventures s’enllaça 
amb el vistós tableau de les carlinades 
i un originalíssim subtext vampíric que 
li dóna una modernitat incomparable. 
Després d’haver vist els treballs tele-
visius de Rossellini o com soluciona 
els problemes del film d’època Claudio 
Zulian a Born és inimaginable trobar ex-
cuses en les dificultats econòmiques. 
El llibre dóna solucions extraordinàries 
amb la seva foscor i el context social, 
que mou els personatges entre gabi-
nets científics i tavernes més que no 
pas en els camps de batalla. Després 
d’haver vist Història de la meva mort 
d’Albert Serra no dubto que n’era el 
director ideal, tot i que ara li semblaria 
una reincidència incòmoda.

L’altre llibre preciós que hauria d’ins-
pirar molts dels autors cinematogràfics 
catalans actuals és Difunts sota els 
ametllers en flor de Baltasar Porcel, que 
permet criteris de selecció i transversa-
litat, i fins i tot un mòdul de producció 
multiautoral, en la línia dels films d’es-
quetxos de tota la vida. Les microhistò-
ries mallorquines relligades podrien dir 
molt en mans de gent com el mateix 
Villaronga, Lacuesta, Farnarier, Colell i 
altres, sense oblidar Lluís Miñarro in 
person que, amb el seu Stella cadente, 
ha signat el film literari sense llibre 
més potent dels últims anys del cinema 
català.

Galeria

76 EL TEMPS  18 DE NOVEMBRE DEL 2014

CINEMA

Deures candents
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Pa negre, adaptació cinematogràfica de la novel·la del mateix nom.

“Tenim autors que 
demanen cinema a crits 
i que no hauria de fer 
por de dur a la pantalla”
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