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propostes
cinematográfiques
sobre A
la mirada
de Mercé
Ro doreda
Ángel Quintana i Imma Merino
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Mercé Rodoreda l'ínteressava Antonin Artaud
i, c u r i o s a m e n t , va escriure una mena de sinopsi de g u i o n s q u e
poden recordar, en la seva brevetat i
en algún deraíl de l'imaginari, els creats peí dramaturg francés. A excepció
de L¿i coquille et le derjryman, en el cas
d'Arcaud, cap d'aquests puions no es
va materialiczar en una peMícula. De
fet, tampoc no semblava que hi bagues
aquesta pretensió en les recreacíons
deis mires del terror, com ara La
momia i La mosca, que Mercé Rodoreda va escriure a la manera d'acudits sinistres i amb molta voluntar humorística. Era Mercé Rodoreda una escripcora oberta al cinema i, particularment, una amant del fantastic. Dins
d'aquest g e n e r e , la versió c i n e m a tográfica, dirigida per Wojcieh ). Has,
de la novel-la El manuscrit trobat a Saragossa, escrira peí polonés Jan Pococki, va representar per ella una mena de
r e v e l a d o que, tal com explica en el
proleg de la novel-la, va inspirar-Íi
«Quania. quanta guerra...
''Quanta.
quanta guerra... va néixer una tarda al
vestíbul de l'antic Publi Cinema on
havia entrar a mirar les fotos de la
peMícula que estaven passant: El manuscrit trohai a Saragossa. Cada fotografia, cada paisatge, cada expressió en
el rastre deis actors eren una pura me-

Revista de Girona / núin. 157 man; - abn! 199.3

A la ílTcia, la praposia inédita: "La morí i
la |)jÍJimi'L'rci" crAgiistí Villaronga.
A haix, la proposta rcaliizada: "La plaga
deldiamand". de Franccsc Bctriu.
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ravetla. Una de les pel-lícules mes origináis, mes puétiques, mes extraord i n a r i a m e n t fora del m ó n que mai
havia vist. Passeig de Gracia amiint
p e n s a v a si jo n o p o d r i a fer u n a
novel-la que arribes al grau de poesia i
de misteri á'El maniíscrít trobat a Saragnssa». Es considera qiie l'altra gran
pcMícula que Merce Rodoreda admi'
rava de manera profunda és Nuít et
bmillard, la visió del cineasta francés
Alain Resnais deis camps de concentració nazis, i que podria haver intluít
e n el Uarg procés de creació de La
morí í la primavera, que va comentar a
cüncebre gairebé de manera paral-lela
a La plaga del diamani. Aquesta, publicada el 1962 dos anys dcsprés d'haverla presentar sense éxit al premi Sant
Jordi, és la novel-la mes cuneguda de
Mercé Rodoreda i, possiblement, bü
ba afavorit l'adaptació cinematográfica realitzada a comcn(;amcnt deis anys
80 per Francesc Betrtu. Ara bé, quin
ba estat el preu? Si un espectador de
La plaga del diamaní es convertís de
sobte en lector de La more i la primavera, sense teñir cap altra referencia de
l'univers creatiu de Mercé Rodoreda,
podria pensar que descriptora tenia
dues cares literaries. Una de mes amable i una altra de terrible. Pero els lectors de Rodoreda saben que en tota la
seva obra bi ba una duresa, una cruesa
que espanta i que va al fons de la na'H\ 78

turalesa bumana. Alesbores, qué explica que l'any 1982 es realitsés una
adaptació tebia de La plaga del diamant?. I per qué, ara mateix, el cineasta Agustí Villaronga no troba finangament per poder rodar una adaptació
de La morí í la piimavera^.
L'adaptació com a il-lustració:
La plaga del diamant
La qüestió és que gairebé v i n t
anys dcsprés de la publicació de La
plaga del diamant. Televisión Española
va convocar l'anomenat Concurs deis
liOO milinns al qual es podien presentar projectes d'adaptació d'obres literaries. Era un moment en qué el cinema d'autor generava desconfianza i
la litetatura es presentava com un
pou del qual es podia treure material
de prestigi per a la producció cinematogratica espanyola. L'adaptació de
La colmena, a carree de Mario Camus,
es perfilava com un éxít comercial
notable. Alesbores, el director Francesc Betriu potser va intuir que difícilment podía donar continuítat a les
seves satires de la realitat espanyola
que havia c o n c r e t a t en pel-lícules
com Los fiekí sirvientes o furia nacional i que l'havien revelat com un nou
Berlan^a. 1 Betriu, al costat del desaparegut productor Pepón Coromina,
va presentar a Televisión Española el

projecte d'adaptació de La plaga del
diamant, una novel-la prou reconeguda per enllaminir els directius televisius. Es va concretar que es rodarla
una peMícula d'imes dues bores de
durada, pero que bi bauria prou material per muntar una serie televisiva de
quatre hores, sense plantejar-se que
una cosa és mirar la pantalla gran i
una altra, la petita.
Es possible considerar que la realització d'una versió televisiva, que pot
comportar la consciéncia d'adre^ar-se
a un públic ampli, va condicionar el
carácter d'una adaptació que llima
certes dureses de l'obra de Rodoreda i
que, defuginr el radical intimisme,
a p o s t a per e l e m e n t s c o s t u m i s t e s ,
anecdótics i a vegades coloristes. Pero
els plantejamencs de la producció cinematográfica catalana del moment
tampoc no permetien que es creessin
gaires expectatives. Al marge de propostes com La quinta del porro, de Bellmunt, l'éxit del cinema cátala havia
estat una pel-lícula histórica tan discutible com La cimat cremada, d'Antoni
Ribas. N o era fácil plantejar-se una
versió durament intimista, crua i despullada, que reflectís una visió trágica
i dolorosa de la condició bumana com
la de Mercé Rodoreda, de La plaga del
diaíníini. Calia revestir-bo amb elements histories - t o t i que bona part
de les escenes col-lecrives, com ara al-
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ÍÍLiníi iiivinifestació, resulten molr pobres-, identificar l'experiéncia de la
Colometa a m b el s o f r i m e n t de les
dones durant la Guerra Civil -alfíiin
maliciós ha comentat que per aixo la
peMícula o, millor, la serie televisiva
va agradar molt a les avies. Calia airejar la historia i recrear-se en els balls a
l'envelat i els vols preciosistas de coloms, ainb l'ajut d'iina cangó enfadosa
de Ramón Muncaner.
Aquesta reflexió sobre el procés
de dcsintimització de la historia ens du
a c o n s i d e r a r q u i n va ser el mtidel
d'adaptació escoUit per Betriu, tenint
present que en Telaboració del guió hi
va p a r t i c i p a r G u s t a u H e r n á n d e z
-guionista al qua! se li poden demanar
mes responsabilitats per la manera en
qué el cinema ha utilitzat els referents
literaris catalans, i per aixo només cal
recordar peMíciiles coin Laura o la ciutat deh sants i La ¡nmyalada o series
coni Vida privada, també dirigida per
Betriu. A v a n g a r e m que el tilín La
plaga del dimaní pot considerar-se un
deis exemples d'adaptació iMustrada,
un model híhrid en que la literatura
resta traída i no s'assoleix la plenitud
cinematográfica. Una fórmula que no
traspua una reflexió profunda sobre la
manera com adaptar un text. En voler
distanciar-se del referent literari -prioritzant l'extern davant l'intern, no gosant explotar decididamenc la veu en

off com a e x p r e s s i ó d ' u n p u n t de
vista—, no se'l respecta. Pero tampoc
no hi ha reflectida la capacitat de desenvt>lupar un l l e n g u a t g e c i n e m a tografic personal, que és una manera
d'apropiar-se d'una historia per fer-ne
una lectura agosarada. El recurs de
films com La plaga del diamam és il-lustració, la visualització deis passatges
mes externs d'una novel-la d'una manera tan discrctament correcta com
desapassionada. Malgrat que, amb alguns matisos al seu favor, també es podría dir el maceix de l'adaptació no estrenada - t o t un símptoma que el cinema cátala ha esgotat el filó de les
adaptacions Uteraries o que, tal com
considera el filóleg Jordi Castellanos,
els catalans no ens identifiquem prou
amb els nostres referents l i t e r a r i s d'una altra gran novelda escrita per
luia dona. Solitud, de Víctor Cátala.
En tot cas, pel-lícules com Juíej; etjim i
potser encara mes decidídament Las
dos inglesas, en qué Frangois Truffaut
adapta Henry Fierre Roché, demostren que la millor manera de respectar
la literatura i albora fer un cinema
personal és aconseguir que la paraula
tingui presencia en la imatge.
Pero, al marge del poc respecte al
text per la via de la il-lustració, la versió cinematografica-televisiva de La
plaga del diamant també se la pot culpabilitzar de contribuir a difondre una
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certa imatge de la literatura de Mercé
Rodoreda. Una imatge que la relaciona amb una sensibilitat tova (!!!) i
amb la creació de perstmatges femenins passius. 1 és que la Natalia-Colometa de! film Lü plaga del diamant
-malgrat la bona elecció, influida per
la maceixa Rodoreda, il'una alcsbores
p r a c t i c a m e n t desconeguda Silvia
M u n t - és mes aviat Vánima de caniir
de la qual parlava l'editor Joan Sales i
la hieda de la qual es mofava Terenci
Mtiix. Es a dir, hi ha insistencia en la
Cülonieta -el nom que decideix posarli lUT home qLie, en paraides de l'escriptora Marta Pesarrodona, és tan poc
amo i senyor de la situació histórica
com ella mateixa-, pero no pas en la
Natalia que, sola, pren una serie de
decisions per cal de sobreviure fins
arribar a l'extrem del SLiícidi. Hi ha,
dones, mes de Colometa víctima i passiva que no pas de la Natalia activa.
Les croniques de l'estrena a Barcelona, al mar9 de 1982, de La plaga del
diamant expliquen que al president
Pujol se li van escapar algunes llagrimes -suposem que a la M a n a Ferrusola moltes mes- i que, davant l'éxit, els
Eiiembres de l'equip del film s'abragaven emocionats i satisfets. De fet, pocs
anys després, el cinema espanytil es
mostrava exultant davant Texii: de Los
santos inocentes, novament de Mario
C a m u s , i a partir d'una n o v e b l a de
79 11^51
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Delibes. Pero aquest tipus d'adaptacions il-liistrades no han condint els
cinemes cátala i cspanyol a un carrero amb poques sortides? A mes, en
el cas de l'adaptació de La plaga del
diamant, seinpre es pot argumentar que
va contribuir a la popularització de
Merce Rodoreda - h i ha qui diu que
fins i tot la picjor de les peMícules pot
convidar a la lectura de l'ohra, tal com
també es diu que sempre hi haura alguna cosa de Shakespeare en el pitjor
munratge d'una de les seves obres—,
pero també que ho va fer per la via
d'una lectura poc arriscada, afeblida,
diem-ne alleugerida i poc radicalment
intimista ~pel que fa a anar a l'arrel de
¿fc/7^
úM maíof^Xt
<^^
la c r u e s a , de la i n f e l i c i t a t d ' u n a
existencia. Aquesta era la condició
per a l'éxit popular de la peMícula? En L'adaptació com a recerca
tot cas, sempre ens podem preguntar d'atmosferes: La inort i ía pt'xmavcra
qué hauria passat si, per exemple, bagues adaptar La plai^a del diVimíint un
L'any 1982, quan Agustí Villaroncineasta que, .aleshores, va treballar ga va treballar a La pla(;a dd dííimant
com a técnic de decoració en el film no era un admirador de Mercé Rt)dode Betriu. El cineasta mallorquí Agus- reda. Ho va ser uns anys després quan
tí Villaronga, que comparteix la idea el ballarí Cese Gelabert li va deixar la
que el gran problema del film és la novel-la La mort i ía primavera. «Em va
seva manca d'intimisme: «Si jo hagués deixar ñipar. Em va impressionar tant
realitzat La platea del diamant m'hauria que no em podia treure el relat del
plantejat l'adaptació de manera mtilt cap. Veía en aquell Uibre una pel-lícudiferent, l'hauria despullar molt mes, la boníssima, amb la qual podia explom'hauria centrar d i r e c t a m e n t en el rar la poética de la crueltat i parlar de
personatge de la Colometa i hauria su- temes molt grans com era l'amor, la
primir moltes coses tangencials».
mort, la vida, la resurrecció». La lectu11961 80

ra que Agustí Villaronga va fer de La
mort i Xa primavera donaría peu a un
projecte de llargmetratge, malauradament frustrat, pero que s'hauria pogut
convertir en una de les obres mes inquietants i estimulants del depauperar
panorama del cinema del nostre país.
Amb La jnort í la primavera., Agustí Villaronga, autor d'obres ran inquietants
com Tras un a'ísíai o Eí niño de \a lima
-seleccionada al Festival de Cannes
de 1989- es proposava explorar el costar mes fose de la poética de Mercé
Rodoreda, exorcitzant així la iraatge
mes s e n t i m e n t a l que s'havia v e n u t
amb La pk\qa del óxamarxi.
El rodarge de La mort i la prurxavera va ser anunciar públicament, durant
la darrera edició del Festival de Cinema de Barcelona, peí mateix Agustí
Villaronga i la seva productora Teresa
E n r i c h . Els p r o p o s i t s del d i r e c t o r
obrien grans expectatives. El film seria
una coproducció enrre l'Estat espanyol, Suissa, Alcmanya i Franca. El rodatge tindria lloc en el Pirineu Ueidata, prop de Sort, on es construirien
uns espectaculars decorars -que remetrien cap a un món de la barbarie, recrear a partir d'un treball anrropologic
sobre les cultures primitivas que encara existeixen a la térra- amb els quals
es pretenia recrear el poblé imaginari
t)n transcorre l'acció del film. El disseny de vestuari es faria rambé a parrir
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de vestits rribals de culrures míilr diferenciades.
AgListí Villaronga es proposava
crear, a partir de pedamos de mons primirius, un món absolutamenc non. La
conscrucciü dc!s decoráis - d e s p r é s
d'un coinplex procés de disseny grafichavia de realitzar-se a Sürt, dos mesos
abans de l'inici del rodatge. La pel-lícula es filmaría íntegramenr en blanc i
negre per refur^ar el costat íantastic de
l'univers creat i donar un valor mes
documental ais trets antropologics -rituals i c o s t u m s - que c o n f i g u r e n
l'esséncia del món a crear. La distrihució del casúng era d'una gran ctJinple-

xitat. Entre els actors amb els quaís
Agustí Villaronga s'havia compromés
hi havia Victoria Abril, pe! paperde la
jnarflstra; alguns actors característics
de comedia com José Saiatornil i el
dcsaparegut Cassen, que serien reconvertits en diversos personatges. El cosíi'ng, pero, presentava grans dificultats,
sobretot en l'elecció d'un noi paraplégic i el de diversos personatges amb
tares físiques. Un altre deis problemes
era la representació deis bornes sense
cara i deis joves actors protagonistes.
El fet de ser una co-producció internacional entre diversos paisos obligava a
la contractació d'una part de técnics
cstrangers. Agustí Villaronga ja bavia
contactar amb un deis responsables de
m a q u i l l a t g e de L'home eíe/ant, d e
David Lyncb, el muntador babitual
deis films de Wim Wenders i diversos
técnics que havien treballat amb
Werner Herzog. El pressuposc global
del film ratllava els 500 milions de
pessetes, que es cobrien gracies a la
participació en la prodúcelo de Televisió Espanyola i les subvencíons del
Ministeri de Cultura, la Generalitat i
el fons comunicari Euroimages.
Quan Agustí Villaronga, després
d'uns quants anys de treball, tenia tots
els fils lligats van comem^ar a fallar-li
els mecanismes de prodúcelo, van sorgir dificultats financercs i el projecte
es va aturar. «Era un projecte molt
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complica!, amb im cost de 500 milions, pero dih'cilment v e n d i b l e a
causa deis camins que ba seguit el cinema actual. Les peMicules en blanc i
negre fan por a les televisions i ais productors, i encara mes si exploren un
món sinistre i sense concessions de
cap mena a l'espectador. Cree que la
meva idea del cinema entra en conflicte amb molts interessos industriáis i
em costará molt poder fer les pellícules que vull. Encara que el projecte escigui aturar, no descarto, pero, poder
fer algún dia La more i ia primavera»
-afirma actualment Agustí Villaronga,
mentre observa com els guions, stor}'
81
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boarch i dihiiixos del projecte descansen A prestutfíe de la seva Ilibreria. Si
no es pot reactivar el projecte, el film
La mort i la primavera corre el perill de
convertit'Se en una imaginaria Chef
¿'oemn-c ínconue, tal com ho va ser la
novel-ia de Mercé Rodoreda en vida
de la mateixa escriptora.
La idea de film de La morí i la primavera continua en el cap del cineasta
i les seves reflexions ens poden ajudar
a definir millor quina podria ser la
plasmació en ímatges de la poética litetaria de Mercé Rodoreda. Com sempre, les claus están en el cinema primit i u . A g u s t í V i l l a r o n g a r e c o r r e en
aquest cas a l'ohni de dos cineastes: el
rus Sergei M. Eisenstein i l'america
l^XSl 82

Robert Flaherty, els quals van explorar
amb la seva camera-ull mons que els
eren desconegucs. <'Quan Eisenstein
va anar a Méxic es va trobar que la realítat de la vida deis mexicans ais anys
trenta l¡ era estranya, exótica. Quan
Flaherty, amb Murnau, va anar a la
Polinesia, va descobrir una altra realitat. Tots dos cineastes van voler-ho
mirar tot i el resultat de les seves mirades va ser una nova imacge moit mes
fascinant que les visions de qui esta
acostumat a veure sempre la seva quotidianitac. En els seus films, h¡ ha l'esperit de la mirada de qui observa cultures q u e els son l l u n y a n e s , p e r o
també l'esperit de qui les contempla
amb estranyesa. En la meva adaptado
de La mort i la primavera volia recuperar aquesta posició».
A m b la seva declaració, Agusti
Villaronga demostra una evident voluncat antropológica, pero, tal com
deia Werner Herzog en un moment
del film de Wim Wenders, Tokyü ga,
«en el món actual ja no existeixen espais per explorar». Villaronga, pero,
creu que un camp possible d'exploració és el de l'ímaginari.
Mercé Rodíireda, amb La mort i la
primavera, ocupa una posició demiúrgica, crea un món fictici, una altra realitat, a partir de referéncies étniques,
rituals i costums primítius. En cap moment no hi ha una voluntat de buscar

un paradís perdut, sino que hi ha una
recerca d'una transcendencia: «El tito!
de la novel-la resumeix molt bé el seu
desig. La mort és el món real de les
coses efímeres, pero Mercé Rodoreda
a d m e t la p o s s i b i l i t a t de r e n é i x e r ,
d'aquí surr la primavera». Quan el cineasta intenta reconstruir aquest món
que l'escriptora ha creat amb páranles,
no fa res mes que donar vida, materialitzar idees que son producte de la
imaginació. L'actitud de Villaronga,
obligac també a reconstruir un món,
enllai;a perfectament amb Tactitud
que m a n t e n i a Pier Paolo Passolini
quan es proposava reconstruir l'univers de la barbarie, l'estadi de l'home
no civilitzat on imperen els rituals mes
ancestrals. La reconstrucció passoliniana esta feta a partir d'una obsessió
per trobar la puresa malmesa.
Malgrat que el cineasta estigui
ohligat a reconstruir un món, quan té
al seu davant els actors, que simulen la
realitat d'un univers nou, no deixa
d'adquirir una sensació d'estranyesa
davant del que veu. Aquest fet el converteix automaticament en un d<.)cumentalista, que observa un món exotlc
- q u e curiosamenr ell ha creat- de manera semblant a com ho feien Eisenstein i Flaherty. El món que filma, pero,
té la seva lógica, els personatges miren
d'una altra manera a com ho fa el cineasta, els fecs evolucionen cap a la
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recerca d'iin dramatisme, hi lia unes
liéis que Heneen els personiícges cap a
un destí. A partir d'aquest moment, el
cineasta resta atrapat irremeiablement
en les xarxes de la ficció. Quan el cineasta esdevé esclaii de la ficció, la
seva actitud no por ser altra que la de
la submissió.
Si observem el niétode d'adaptació que va utilitzar Agustí Villaronga
per donar forma al guió de IM mon i la
primavera, podem veure que esta llígat
de pcus i mans al relat, de manera que
no se'n pot desprendre. «No ho havia
fet mai aixo d'adaptar una novel-la. La
primera cosa que vaig fer va ser Uegirla molres vegades, potscr fins a seixanta. Quan vaig pensar que tenia l'esperit de l'nhra a dins meu, vaig comentar
a treballar-la. Vaig investigar les diferencies entre la primera versió que
en va fer Rodoreda i la final, per tal de
buscar les semblances. En la primera
versió, hi ha mes acció i la segona esta
mes interioritiada. El guió que valg escriure és molt fidel. M'agrada tant la
novel-la, que havia d'ajustar-me a ella,
a mes esta tan plena de coses concretes que es fa molt difícil trair-la. Vaig
pensar que hauria passat si l'escriptora,
en lloc de btilígraf, hagués tingut la camera. Aquesta idea va ser essencíal».
L'actitud d'Aguscí Villaronga davant el relat de Mercc Rodoreda difereix de l'actitud que té com a creador

d'un m ó n . C o m a borne que ha de
donar vida a un imaginar!, té l'obligació de reconstruir un món a escala del
de l'autora, acohlar la camera al seu
bolígraf. «Mercé R o d o r e d a té una
visió de la vida cruel i poética. N o és
sinistra, encara que el sinistre té una
presencia en el seu univers. Cree que
la seva mirada reflecteix la innocencia
suprema davant el món, ja que no selecciona, és molt poc moral pequé no
fa categorics. L'escriptora creu que s'ha
de m i r a r tot de cara, sigui el q u e
sigui». L'abséncia de moral ha caracteritzat també els treballs cinematografíes anteriors d'Agustí Villaronga, especialment Tras el cristal, on mirava
fredament la tragedia d'un home cruel
castigat a descansar fins a la mort en
l'interior d'un pulmó d'acer i a acceptar estoicament les tortures.del seu
protector. A La mort i la ¡nimavera,
Agustí Villaronga havia de mirar tant
la bellesa de la natura com l'horror de
la putrefacció.
El model de cinema que ha propt>sat Agustí Villarimga, en els seus
films anteriors materialitzats i en el
guió de La mon i la primavera, aconsegueix el moment suprem, el mcstratge
en les atmosferes visuals. La intensicat
d'unes atmosferes perfectament acoblades al desenvolupament del relat
permet el ressoryiment de la poética,
de manera semhlant a com ho fan les
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atmosferes imagináries que tots
podem construir-nos a partir de les
paraules d ' u n a n o v e l - l a . «Jo, c o m
molta gent, no tinc altra cosa dins
meu que imatges. Tinc imatges de cotxes, d'objectes, de cares. C o n t i n u a ment em pregtinto com aqüestes imatges combinades poden teñir vida. La
combinació, a la recerca d'una harmonía, crea un climax, d'on sorgeixen les
atmosferes que ens permeten veure la
realitat d'una altra manera>'.
El métode de Mercé Rodoreda no
estava gaire Uuny del de Villaronga. Si
La mort i la primavera algún dia adquireix vida a la pantalla, potser sera un
hon exemple per fer adonar-nos que
cinema i literatura no han de ser dues
formes artístiques renyides - t a l com
ens han fet veure molts iblustradors
estérils. Si hi ha males pel-lícules de
bones novel-Íes és perqué massa sovint
s'adapta sense pensar de quina manera
dues formes d'imaginació poden completar-se per anar al fons de la naturalesa humana.

Ángel Quintana i Imma Merino
son crftics de cinem;i
Aíjniim a Afjustí Villaronga que hagi permés la
piihlicüció Jüls Ji|-!Liix(w que il-luscren aqiiest nrriclc, i que son els hocéis JL- Jecorats i vestuari
per al film "La iimn i la primavera".
8 3 Ibí9l

