
Revista del Col·legi
 Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
 i Lletres i en Ciències de Catalunya

 Núm.133 Juliol 2010



2

Editorial

El cinema i el seu entorn
El cinema: l’art del segle xx, al xxi

Esteve Riambau  

Ciència, cinema, ficció
Alberto Elena

Cinema, pintura i al·lucinació
Josep M. Català  

Quan la lletra es fa imatge (i viceversa). Cinema i literatura 
a la Nouvelle Vague i voltants
Carlos Losilla 

D’una desconfiança històrica
José Enrique Monterde 

Política, poder i informació al cinema americà sobre l’Iraq i 
l’Afganistan
Casimiro Torreiro 

En el cinquantenari de la mort d’Albert Camus
Per què m’agrada Camus?
Xènia Dyakonova

Sobre el teatre d’Albert Camus
Enriqueta de la Fuente Cullell

5

9

18

28

37

49

59

71

80

Sumari



C o L ∙ L E g i  o F i C i A L  D E  D o C T o R s  i  L L i C E n C i AT s  E n  F i L o s o F i A  i  L L E T R E s  i  E n  C i è n C i E s  D E  C ATA L u n yA

3

Educació
Codi deontològic, Què?
octavi Fullat

Ciència
Ciència deshumanitzada? El repte d’apropar la física a 
l’alumnat
Víctor grau Torre-Marin

Llibres
Una gran novel·la per a lectors exigents: El vigilant i les coses,
de Pasqual Farràs
Alfred sargatal

Una odissea que és tota una vida, de David Grossman
Alfred sargatal

91

103

116

121



Edita

Col·legi de Doctors i Llicenciats

en Filosofia i Lletres

i en Ciències de Catalunya 

Rambla de Catalunya, 8 08007 Barcelona

Tel. 933 170 428 - Fax 934 124 907

Editor

Francesc Danés

Consell de redacció

Jesús Bonals, Josefina Cambra, Jordi Cornudella,

Oriol Izquierdo,  Pere Martí, Bartomeu Palau,

Joan Rendé, Vicenç Villatoro

Coordinació i redacció

Lídia Fernàndez

comunicació@cdl.cat

Fotografia

Pere Virgili

Disseny i compaginació

© Connecta

Edició electrònica

© Connecta

El Consell de Redacció de la Revista del Col.legi 

no s’identifica necessàriament amb les opinions 

expressades en els articles publicats i respecta

 la llibertat d’expressió dels qui els escriuen.



C o L ∙ L E g i  o F i C i A L  D E  D o C T o R s  i  L L i C E n C i AT s  E n  F i L o s o F i A  i  L L E T R E s  i  E n  C i è n C i E s  D E  C ATA L u n yA

5

E
d

it
o

ri
a

l

 La important minva de la 
recaptació d’impostos originada per la disminució de l’activitat eco-
nòmica, juntament amb l’increment de despesa social que ha compor-
tat el creixement de l’atur, ha creat un gran dèficit a l’administració. 
Aquest dèficit ha esdevingut gairebé insostenible en el moment en 
què els mercats han començat a restringir el crèdit necessari per 
finançar-lo. No es pot, doncs, posar en dubte que en una situació tan 
difícil l’Administració es vegi obligada a retallar la despesa pública per 
equilibrar els comptes i evitar la fallida.

Això no obstant, la retallada s’ha de fer de manera que no tin-
gui efectes perjudicials i contraproduents. Veus autoritzades han 
assenyalat que moments difícils com els actuals són els indicats 
per examinar una per una les despeses públiques i destriar aquelles 
que són prioritàries d’aquelles que, tot i ser convenients, poden ser 
prescindibles. És en aquestes darreres on cal aplicar amb rigor les 
tisores.

El Col·legi Oficial de  Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències, que aglutina la major part dels professionals de la 
docència, té entre les seves finalitats vetllar per la dignificació de la 
professió, i un dels elements primordials per aconseguir-la és que 
la feina dels docents es vegi reconeguda a través d’unes retribucions 
dignes. Sense voler entrar en el terreny de la reivindicació laboral 
i salarial, que és competència dels sindicats, el Col·legi no es pot 
desentendre de la retallada de retribucions del professorat, que 
afecta directament la professió i el seu reconeixement.

S’ha dit per activa i per passiva des de tots els púlpits, amb 
èmfasi i convicció totals, que és indispensable la qualitat de l’ense-

La dignitat de l’ensenyament 
i la retallada salarial
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nyament per tal de satisfer unes expectatives econòmiques i socials 
cada vegada més elevades; que el desenvolupament personal i 
professional dels nostres joves és fonamental perquè el país pugui 
reorientar el seu model de creixement econòmic i arribar a la fita 
més alta de benestar social; que els canvis inajornables en el model 
productiu passen necessàriament per una educació òptima, detall 
fàcilment comprovable en la majoria de països en què s’inverteix 
generosament en matèria educativa; que, en aquest capítol, el nos-
tre país es troba lluny d’aquesta capacitat —i voluntat— inversora; 
que un dels cinc objectius per iniciar una sortida sostenible de 
la crisi econòmica és l’enaltiment, en tots els ordres, del procés 
educatiu, motor de l’inajornable creixement econòmic i la creació 
de llocs de treball, estratègia que es defensa com a prioritària en 
el «Pacto Social y Político por la Educación», on a més, es defensa 
la necessitat de mantenir un nivell de finançament sostingut per 
als propers anys, etc. Tanmateix es reconeix que el professorat és 
l’autèntica clau de volta en el sistema escolar i l’actiu més important 
en el proveïment del servei públic educatiu; que l’educació depèn 
de la capacitat de gestió, organització, reconeixement i bon tracte 
d’aquests professionals des de tots els punts de vista, també de la 
seva equitativa remuneració; que cal, doncs, un replantejament i 
un impuls polític d’aquesta professió per contribuir a millorar la 
percepció que la societat té dels docents; que als centres escolars, 
el professorat és el recurs més significatiu i més valuós perquè, 
al costat d’altres que són més o menys accessoris, el concurs del 
professor és indispensable; que les decisions polítiques en qüestió 
del professorat són una prioritat en qualsevol agenda política que 
es vulgui eficaç i ponderada, etc. Podríem seguir indefinidament 
amb l’exposició de la declaració de bones intencions que des de 
qualsevol àmbit polític han estat reconegudes com a preponde-
rants. Tenim l’esperança que totes elles segueixin un camí favorable 
i tinguin feliç acompliment en profit del nostre sistema educatiu i 
de la nostra societat, però mentrestant les retribucions salarials del 
professorat han estat significativament retallades per contribuir a 
pal·liar el dèficit que la crisi econòmica ha provocat en els comptes 
de l’administració.

Reiterem que ens sembla una mesura poc meditada i que entra 
en gran col·lisió amb el tractament preferent que la política educa-
tiva i el professorat com a peça clau del sistema haurien de tenir. 
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Les bones intencions —abans sumàriament enumerades— i aques-
ta retallada salarial són, si més no, paradoxals.

Ho són perquè, al marge de la seva negativa repercussió espe-
cífica en el poder adquisitiu del professorat, és evident que la reta-
llada no contribueix precisament a l’entusiasme i a la moral indis-
pensable d’un col·lectiu que, a causa del context laboral en què es 
mou, on es qüestionen contínuament feina i resultats, necessita 
l’ànim com el pa que menja;  que no contribueix a la recuperació de 
l’autoestima en moments en què la imatge i l’estatus del professorat 
passen un moment delicat i es té, precisament la percepció que la 
seva feina està subestimada; que no contribueix a fer atractiva una 
professió per a la qual és necessita no solament l’aportació dels 
més vocacionals, sinó, sobretot, el concurs dels més competents i 
amb el millor nivell; que no contribueix a contrarestar, sinó tot al 
contrari, les sovint feixugues càrregues de treball i d’estrès en un 
entorn de treball massa sovint insatisfactori professionalment, etc.

Tenim, doncs, la convicció que reduir la retribució del personal 
docent públic afecta directament la dignificació i el prestigi de la 
professió i, en conseqüència, la qualitat de l’educació, i estronca 
una política mantinguda durant anys de progressiva consideració 
social dels docents.

I creiem, a més, que el fet de voler estendre aquesta reducció al 
professorat de la concertada, que no gaudeix de les garanties d’esta-
bilitat laboral dels funcionaris i té una càrrega lectiva més feixuga, 
no solament és injust sinó que també presumiblement infringeix la 
llei en modificar les condicions laborals pactades entre professional 
i empresa sense que l’Administració tingui competència per fer-ho.

En conclusió, tot allò que s’ha defensat àrduament en benefici 
d’una correcta política educativa que ens retornés progressivament 
a una situació d’excel·lència viu ara el contrasentit d’un tractament 
poc diligent —per dir-ho amb polidesa— envers els qui en són pal 
de paller i base fonamental, de manera que es malbaraten molts 
esforços d’aquests darrers anys i fem bona la dita popular que allò 
que hem guanyat en una fira ho hem perdut en un mercat.

Com a col·legi professional dels docents, en volem deixar cons-
tància.



Avatar,

James Cameron, 2009
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El cinema i el seu entorn

 
 
 Nascut a finals del segle xix, 

el cinema va incorporar a la fotografia la il·lusió òptica del movi-
ment, en un pas més de la cursa gairebé blasfema de l’home per 
reproduir la realitat que, a penes cinquanta anys abans, l’invent de 
Niepce i Daguerre havia emprès respecte de la pintura. Tal com 
Bazin va subratllar, «essent alhora un alliberament i una culmina-
ció, [la fotografia] ha permès a la pintura occidental alliberar-se 
definitivament de l’obsessió realista i recobrar la seva autonomia 
estètica».1 D’altra banda, si Edison va inventar el cinema pensant 
en la seva difusió a través d’aparells de visió individual, els germans 
Lumière el van imposar com a espectacle d’exhibició col·lectiva, 
projectat en una pantalla de les mateixes proporcions rectangulars 
que el teatre elisabetià i la pintura renaixentista. I, a la vegada, dotat 
d’uns continguts que en aquell moment es limitaven a les «vistes 
animades», paisatges llunyans d’indrets físicament inexpugnables a 
la majoria d’espectadors, i a les atraccions —pantomimes, gags o 
fantasmagories— procedents del music-hall i d’altres variants del 
teatre popular. No seria fins a finals de la primera dècada del segle 
xx que el cinema importaria de la literatura un substrat narratiu 
que, procedent de la novel·la realista, David W. Griffith adaptaria 
al llenguatge de les imatges i el convertiria no en exclusiu, però sí 
en hegemònic. 

Si el 28 de desembre de 1895 és la data que els historiadors 
han institucionalitzat com la del naixement del cinema —o de la 
taquilla, com va matisar Jean-Luc Godard amb motiu de la com-
memoració de la primera projecció pública, col·lectiva i de paga-

El cinema:
l’art del segle xx, al xxi
Esteve Riambau
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ment—, 1914 és l’any que, amb l’estrena d’El naixement d’una nació, 
la primera gran epopeia de Griffith, l’invent dels Lumière adquireix 
la seva majoria d’edat industrial i narrativa per convertir-se en «l’art 
del segle xx». En un text inicialment publicat el 1911 i posterior-
ment evolucionat, Ricciotto Canudo constatava que «aquest art de 
síntesi total com és el cinema, aquest nounat fabulós de la màquina 
i del sentiment, comença a cessar els seus vagits per entrar en la 
seva infància. La seva adolescència, aviat, acuitarà la seva intel-
ligència i multiplicarà els seus somnis; nosaltres cridem per acuitar 
la seva expansió, per precipitar l’adveniment de la seva joventut. 
Necessitem el cinema per crear l’art total vers el qual apuntaven, 
des de sempre, tots els altres».2 Al bell mig de les arts de l’espai 
—l’arquitectura, però també l’escultura i la pintura— i les del 
temps —amb la música al capdavant de la poesia i la dansa—  el 
teòric italià elevava el cinema —fins feia ben poc un espectacle 
propi de barraques de fira— a la categoria de «setè art» i el quali-
ficava com la «fusió total de les arts».

La seva conversió en un espectacle de masses produït des de 
paràmetres heretats de la fabricació en cadena, en els quals es va 
inspirar el sistema d’estudis, obliga a matisar que el cinema és, 
bàsicament, una indústria que només ocasionalment produeix 
obres d’art. O, tal com va apuntar Walter Benjamin a mitjans dels 
anys trenta, és el millor exemple per il·lustrar la naturalesa de 
l’obra d’art en l’era de la reproductibilitat tècnica. Durant la major 
part del segle xx, en qualsevol cas, el cinema ha estat l’espectacle 
de masses per antonomàsia. Va ser-ho, en exclusiva, durant la seva 
primera meitat i si bé va ser quantitativament superat pel consum 
domèstic de la televisió des dels anys cinquanta, ha sobreviscut a 
aquesta competència gràcies a les successives incorporacions del 
color o de les pantalles de gran format que, afegides a la instaura-
ció del sonor a finals dels anys vint, acusen els canvis tecnològics 
experimentats per l’invent dels Lumière.       

Des de mitjans dels anys vuitanta fins a la celebració del seu 
primer centenari, qualificades veus van profetitzar una mort del 
cinema —a la mateixa edat de qualsevol ancià— que, a hores d’ara, 
no s’ha produït. Aquestes premonicions apocalíptiques van ser 
ràpidament oblidades gràcies a altres dues innovacions tecnològi-
ques —el cinema digital i el 3D— que delimiten els nous camins 
pels quals ha començat a transitar el cinema del segle xxi. Si El 
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cantor de jazz (Alan Crosland, 1927) és la primera pel·lícula sonora 
i La fira de les vanitats (Rouben Mamoulian, 1935) va instaurar el 
rodatge en color, Jurassic Park (Steven Spielberg, 1995) va obrir la 
porta a la presència en pantalla de criatures íntegrament generades 
per ordinador. Alguns dels dinosaures que apareixen en aquest 
film, que especula amb la possibilitat de ressuscitar unes espècies 
animals extingides fa milers d’anys gràcies a les tècniques de mani-
pulació genètica, no es van situar mai davant les càmeres, ni tan 
sols en qualsevol de les variants d’efectes especials o trucatges exis-
tents fins aquella data. Van ser creacions exclusives d’un programa 
informàtic de generació de gràfics que, des de llavors, no ha deixat 
d’evolucionar en el si de la tecnologia digital. 

Durant els darrers quinze anys, el període de transició tecno-
lògica més llarg de tots els que fins ara ha viscut el cinema, con-
juntament amb la concomitància entre el blanc i negre i el color 
als quaranta i cinquanta, el suport fotoquímic ha conviscut amb el 
digital a l’espera d’una frontera que esdevingui irreversible. L’es-
trena d’Avatar (James Cameron, 2009) sembla el detonant tant de 
temps anunciat que obligarà a una acceleració de la digitalització 
de les sales i a apostar pel cinema en 3D com l’espectacle que ha 
de fer retornar el públic a les projeccions. Després de successives 
desercions motivades per la televisió, el vídeo, el DVD o les des-
càrregues il·legals d’Internet, l’espectador sembla haver redescobert 
el plaer de la sala fosca per acceptar que, amb l’ajut d’unes ulleres 
polaritzades, es pot veure immers en una il·lusió òptica exclusiva 
i de renovada espectacularitat. El mateix gest d’alarma del públic 
dels Lumière, espantat per la possibilitat que l’arribada del tren a 
l’estació de La Ciotat pogués ser capaç de traspassar la pantalla, 
s’aprecia ara amb els objectes llançats contra la platea des de qual-
sevol film projectat en 3D. Si Edison es va equivocar d’estratègia 
comercial a l’hora d’apostar pel consum individual de les imatges 
amb el kinetoscope, en detriment del cinématographe dels Lumière, 
aquells que anunciaven la mort de les sales provocada per les pan-
talles domèstiques de la televisió, l’ordinador o el telèfon mòbil, 
també hauran de revisar la seva apocalíptica profecia davant el 
retorn, encara tímid però significatiu, del públic a les sales gràcies 
al 3D.

El cinema entra, doncs, en la segona dècada del segle xxi amb la 
mateixa perspectiva de transformació que fa cent anys. Si, llavors, 
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la gramàtica de Griffith substituí l’anomenat cinema d’atraccions 
per un llenguatge narratiu que desplaçaria el documental i l’avant-
guarda vers la perifèria, el cinema digital replanteja en l’actualitat 
la relació que l’espectador havia mantingut amb la pantalla. Si fins 
ara imperava el pacte, no escrit, en el sentit que qualsevol objecte 
visible procedia d’una base real, per manipulada o trucada que fos, 
el computer graphics es reserva el dret a la creació virtual de criatu-
res que mai no han existit, no només a la realitat, fins i tot física-
ment. Les possibilitats, infinites, van des de les ciutats espacials de 
La guerra de les galàxies o el planeta Pandora d’Avatar fins a tot un 
zoològic virtual d’animals fantàstics o la transformació física d’un 
ésser humà, com la que pateix el protagonista d’El curioso caso de 
Benjamin Button (David Fincher, 2008).

L’escenari en què es desenvolupa el cinema dels inicis del segle 
xxi inclou, doncs, nombroses variants respecte no només el dels 

Jurassik Park,

Steven Spielberg, 1995
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orígens, sinó també del que correspon al que s’ha denominat mode 
de representació institucional.3 Industrialment, el sistema d’estudis 
va desaparèixer definitivament en la dècada dels seixanta sota la 
pressió de denúncies per pràctiques monopolistes i va donar pas 
a l’aposta de les grans empreses per la branca de distribució i que 
fossin successivament absorbides per multinacionals de productes 
tan diversos com el petroli, els refrescos o les assegurances i, en una 
segona fase actualment vigent, per sis grans conglomerats mediàtics 
en què el cinema ocupa només una branca de la seva activitat mer-
cantil, que no sempre és la més potent i rendible.4 Aquesta estruc-
tura industrial comporta noves sinergies que van molt més enllà de 
les fins ara establertes pel cinema amb les altres arts. Se segueixen 
adaptant novel·les, revisant la història o cercant referents pictòrics, 
evidentment; fins i tot es mantenen gèneres tan vells com el wes-
tern, el pèplum o el musical,  però també s’han obert nous veïnat-
ges amb el còmic, la televisió, els parcs temàtics o els videojocs, 
altres branques industrials dels mateixos conglomerats mediàtics 
als quals pertanyen les grans empreses cinematogràfiques.    

Aquestes noves promiscuïtats amb les manifestacions de la cul-
tura popular que han substituït les grans manifestacions artístiques 
tenen un preu. Des de ja fa anys, abans del canvi de segle, el cinema 
ha perdut la centralitat cultural que s’havia guanyat a pols durant 
els anys seixanta i setanta, després de superar els seus orígens a la 
barraca de fira i una llarga llista d’humiliacions intel·lectuals. En 
l’actualitat, a les pàgines dels diaris, el cinema torna a estar més a 
prop de la secció d’espectacles que de la de cultura. Es parla més de 
les recaptacions que una pel·lícula ha obtingut a la taquilla que del 
seu valor cultural o de la seva càrrega ideològica i el cinema d’autor 
es troba sota sospita d’elitisme o complexitat. 

Paradoxalment, els grans èxits de taquilla, des d’El senyor dels 
anells fins a Avatar, beuen de la mitologia clàssica, però guionistes 
i realitzadors són extraordinàriament hàbils a l’hora de relegar-la a 
un segon terme que permet que ningú se senti exclòs de una trama 
apta per a tots els públics. La trilogia de The Matrix i tot el que l’en-
volta —videojocs, jocs online, còmics, etc.— neix d’un assaig filo-
sòfic de Jean Baudrillard citat al mateix film —Simulacre i simula-
ció— i els seus protagonistes es diuen Neo, Morpheus i Trinity, però 
cap d’aquestes pistes erudites ha impedit el seu èxit entre un públic 
majoritari que pot prescindir-ne sense deixar de trobar-se còmode 
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amb la proposta d’un món virtual. Aquest és precisament el tema 
central d’un corpus cinematogràfic recentment integrat per una 
sèrie de films d’aparença molt diversa i especulacions coincidents 
sobre les cada cop més difuses fronteres entre la realitat i una ficció 
que el mateix espectador es forja a partir de les noves tecnologies. 
Memento (Christopher Nolan, 2000) i ¡Olvídate de mí! (Michel Gon-
dry, 2004)  aborden trastorns de la memòria des d’una perspectiva 
només parcialment fisiològica per jugar amb un temps que ja no 
és lineal, mentre Minority Report (Steven Spielberg, 2001) apunta 
la possibilitat d’anticipar el futur gràcies a la capacitat visionària 
d’uns éssers traumatitzats i despersonalitzats. En un altre registre,  
El show de Truman (Peter Weir, 1998) denuncia fins on seria capaç 
d’arribar la televisió per convertir la vida d’un anònim ciutadà en 
un immens reality show, mentre eXistenz (David Cronenberg, 1999) 
explora el món dels videojocs des d’uns personatges definitivament 
atrapats al seu interior, i Inland Empire (David Lynch, 2006) es 
mou en un territori imprecís entre el somni i la vigília, el cinema 
i la realitat. Encara més enllà, la frontera per la qual transiten El 
sexto sentido (M. Night Shyamalam, 1999) i Los otros (Alejandro 
Amenábar,  2001) és la que separa la vida de la mort des d’una 
herència mística i religiosa que es remunta a diverses tradicions 
ancestrals. A.I. (Steven Spielberg, 2001) ressuscita, en canvi, un 
mite infantil —Pinocchio, el ninot que volia ser humà—per empa-
rentar-lo amb la tradició dels robots que el cinema heretà de la lite-
ratura fantàstica per fer-la arribar als nostres dies en una altra cursa 
blasfema paral·lela a la del cinema: la possibilitat que l’home, com 
Déu, sigui capaç de crear criatures a la seva imatge i semblança. 
El club de la lucha (David Fincher, 1999), last but not least, arrenca 
d’un altre mite universal —Dr Jekyll i Mr. Hyde— per exorcitzar les 
pors de l’home contemporani davant la temptació d’alliberar el seu 
subconscient fins a convertir-se en un perillós terrorista antisocial.

Fragmentaris, tots aquests personatges responen a la caracte-
rística de la postmodernitat que Jameson associa a la pèrdua de la 
continuïtat del subjecte, la qual cosa «el condemna a viure en un 
present perpetu amb el qual els diversos moments del seu passat 
mantenen una escassa connexió i per al qual no es veu un futur 
concebible a l’horitzó».5 Extrapolats des del futur en què els situa 
la ficció fins a una dimensió sociològica més propera en el temps, 
molts dels protagonistes de tots aquests films «constitueixen un 
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sorprenent reflex de les ansietats experimentades per la cultura 
nord-americana a finals del segle xx a propòsit de la pèrdua de la 
identitat i l’omnipresència de simulacions».6 L’atemptat contra les 
Torres Bessones del 2001 justificaria, doncs, el tractament el·líptic 
amb el qual Hollywood s’ha referit a aquest atac terrorista que can-
vià la percepció que, fins aquell moment, el ciutadà nord-americà 
tenia de la seva immunitat física davant els conflictes mundials 
desencadenats amb la participació del seu país.     

Tot i que els films més taquillers dels darrers anys, de les nis-
sagues de Harry Potter o Spiderman a Avatar o Titanic, responen a 
unes característiques perfectament definides i estereotipades, el 
cinema digital no és exclusiu dels blockbusters. Films com El proyec-
to de la bruja de Blair (Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, 1999), 
Elephant (Gus Van Sant, 2003) o la citada Inland Empire utilitzen les 
noves tecnologies de rodatge i postproducció —o, fins i tot de difu-
sió, com la campanya publicitària que el primer d’aquests títols va 
muntar a través d’Internet— per explorar territoris fins ara vedats 
al suport fotoquímic i, en canvi, molt propers a les possibilitats a 
les quals pot accedir l’espectador mitjançant càmeres domèstiques 
que, pràcticament, són al seu abast. 

Aquesta complicitat entre el públic i la pantalla és una de les 
grans característiques del cinema del segle xxi. Tot i que el primer 
segueix identificant-se amb els personatges que la segona li ofereix, 
la pèrdua de la innocència és evident. Els films són plenament 
conscients que l’espectador contemporani sap molt més que els 
de generacions anteriors, i aquest agraeix que se li reconegui amb 
picades d’ullet, girs de guió insospitats o la utilització de disposi-
tius narratius —com el que utilitza Redacted (Brian de Palma, 2007) 
per denunciar els efectes col·laterals de l’enderrocament de Saddam 
Hussein— que es nodreixen dels suports audiovisuals —càmeres 
de seguretat, videocàmeres domèstiques, Internet o videoconferèn-
cies— als quals el públic està habituat més enllà de la gran pantalla.

El patró narratiu del cinema clàssic que va imperar durant el 
segle xx segueix vigent, i els films més recents de Clint Eastwood 
en són una bona prova, però s’ha modificat substancialment. David 
Bordwell, que va estudiar el llenguatge de la narració clàssica de 
Hollywood, ha projectat la seva recerca sobre el cinema contem-
porani per constatar un muntatge cada cop més sincopat i menys 
respectuós amb els salts d’eix, amb una planificació que tendeix 
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a fragmentar l’espai d’allò que abans es rodava en plans generals 
o a distorsionar l’enquadrament amb influències procedents del 
còmic, a uns moviments de càmera que segueixen els personatges 
gràcies a l’operativitat de la steadycam i de càmeres digitals cada 
cop més lleugeres o a una remodelació de la paleta de colors. Allò 
que veritablement s’ha modificat és la «intensificació de la conti-
nuïtat narrativa: els primers plans els fan ser especialment llegibles, 
el muntatge ràpid obliga l’espectador a conjugar múltiples petites 
peces d’informació» i, gràcies a aquests recursos, «a l’espectador 
se li promet quelcom significant, o com a mínim nou a cada ins-
tant».7 A diferència d’altres innovacions tecnològiques, com el so 
o el color, el cinema digital no tendeix unidireccionalment vers 
una més perfecta reproducció de la realitat. Més aviat al contrari. 
La creació de nous universos distancia l’espectador del món que 
l’envolta i que, en qualsevol cas, veu des d’una percepció diversa a 
la que el cinema li havia mostrat fins ara. Avatar, d’una banda, no 
és res més que un western on els nadius d’un planeta lluiten contra 
els colonitzadors que utilitzen la força de les armes i de la tecno-
logia. Al mateix temps, el film de Cameron proposa una simbiosi 
perfecta entre l’ésser humà i unes criatures fantàstiques que, com 
els dinosaures de Jurassic Park, s’intueixen com a possibles en un 
futur més o menys llunyà de l’enginyeria genètica. 

Més de cent anys després de la seva invenció, el cinema com-
bina la narració amb les emocions pròpies de les atraccions dels 
orígens i, des de la seva essència, referma la seva naturalesa com 
a il·lusió òptica, fins i tot com a mirall, en la tradició del Doppel-
gänger. En els films de la primera dècada del segle xxi, molts dels 
seus personatges es desdoblen, ells mateixos, dins de la pantalla 
per viure en mons paral·lels que posen en evidència la inutilitat 
d’una empresa —mimetitzar la realitat des de la pantalla— que 
es revela tan inútil com aquell mapa ideat per Jorge Luis Borges 
«que tenia la mida de l’Imperi i hi coincidia puntualment». Al 
final d’aquest mateix relat, titulat Del rigor en la ciencia, el narrador 
argentí subratlla que, «menys addictes a l’estudi de la cartografia, 
les generacions següents van entendre que aquest dilatat mapa era 
inútil i no sense impietat el van lliurar a les inclemències del sol i 
els hiverns. Als deserts de l’Oest perduren ruïnes del mapa, frag-
mentades i habitades per animals i per pidolaires».8 Corregit per 
la deriva que li permet la tecnologia digital, no sembla que aquest 
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sigui el destí d’un cinema que, en la seva contemporània vocació 
espectacular, s’allunya de les temptacions del realisme. 

 

Notes

1 André Bazin, Qu’est-ce le cinéma?, París, Cerf, 1958-1963 (versió castellana: ¿Qué es 
el cine?, Barcelona, Rialp, 1990, p. 30).

2 Ricciotto Canudo, «La naissance d’un sixième art – Essai sur le cinématographe» 
(1911) i « Manifesto delle Sette Arti», Gazzette des sept arts, núm. 2, 25 de gener de 
1923 (versió catalana: M.A. Aloguín, J.E. Monterde i E. Riambau (eds.), Antologia de 
textos i manifestos cinematogràfics, vol. I, Mataró, Robrenyo, 1978, p. 12).

3 Noel Burch, El tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra, 1987. 
4 «El 2003, el percentatge d’ingressos procedents del negoci cinematogràfic (exhibició 

en sales, vídeo, DVD i TV) equivalia al 7% de la facturació de Viacom, el 19% de 
Sony, el 21% de Disney, el 19% de News Corporation, el 18% de Time Warner i 
menys del 2% de General Electric» (Edward Jay Epstein, The Big Picture. The new 
logic of money and power in Hollywood, Nova York, E.J.E. Publications/Random 
House, 2005; versió castellana: La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood, Barce-
lona, Tusquets Editores, 2007, p. 23).

5 Frederic Jameson, «Posmodernismo y sociedad de consumo», a La posmodernidad, 
Barcelona, Kairós, 1985, p. 119.

6 William Beard, The artist as monster: the cinema of David Cronenberg, Toronto, Uni-
versity of Toronto Press, 2006.

7 David Bordwell, The way Hollywod tells it. Story and style in modern movies, Berkeley 
(CA), University of California Press, 2006, p. 188-189.

8 Apòcrifament signat per Suárez Miranda el 1658, aquest conte va ser inicialment 
publicat el març del 1946 a la revista Los Anales de Buenos Aires i, al mateix temps, 
es va incloure en la segona edició argentina de Historia Universal de la Infamia. 

EstEvE Riambau és director de la Filmoteca de Catalunya i professor titular de 

Comunicació Audiovisual a la UAB. Ha coordinat aquest dossier. 



18

El cinema i el seu entorn
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c  L’estiu del 1896 el jove Alek-

sei Péixkov, universalment conegut com a Maksim Gorki, va assistir 
per primera vegada a una projecció cinematogràfica a la fira de la 
seva ciutat, Nijni Nóvgorod. La reacció del jove Gorki va ser una 
mica ambivalent, impressionat per la nova tècnica, però bastant 
escèptic en relació a l’ús que se’n pogués fer. En una crònica sobre 
la presentació del cinematògraf a la fira de la seva ciutat escrivia: 
«Sense por d’exagerar, es pot pronosticar un ampli ús d’aquest 
invent a causa de la seva tremenda novetat. Però com poden ser 
de grans els seus resultats comparats amb el gran desgast d’energia 
nerviosa que requereix? És possible aplicar-lo amb prou utilitat per 
compensar aquest desgast nerviós que produeix en l’espectador? I 
un problema més important encara és que els nostres nervis esde-
venen més febles i menys fiables; estem reaccionant amb menys 
intensitat davant les sensacions naturals de la nostra vida diària i 
anhelem amb més vehemència noves sensacions fortes. El cinema-
tògraf ens les proporciona excitant els nostres nervis,  d’una banda, 
i endormiscant-los, de l’altra! La set que desperta amb aquestes 
estranyes, fantàstiques sensacions creixerà encara més i cada vega-
da estarem menys disposats i menys capacitats per captar cada dia 
les impressions de la vida ordinària. Aquesta set de coses estranyes 
ens pot portar lluny, molt lluny ...» I en el seu famós Beglye Zametki 
(El regne de les ombres), un text encara més interessant, la profunda 
impressió que el cinematògraf va causar a Gorki es manifesta amb 
nitidesa, i fa aflorar a la superfície uns tons gairebé apocalíptics 
gens infreqüents en l’època: el cinematògraf, pensa Gorki, trasbalsa 

Ciència, cinema, ficció
Alberto Elena
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l’espectador i el porta a un nou estat de consciència en què la rea-
litat es dilueix gradualment a causa del somieig creat per aquesta 
invenció que sembla materialitzar l’art malèvol de Merlí.

Però Gorki també reconeix el cinematògraf com l’última con-
questa científica i no dubta de la seva importància per a la inves-
tigació i, en conseqüència, per al foment del benestar del gènere 
humà, tot i que ell no aconsegueix encara entreveure com es podria 
articular: «No veig encara la importància científica de la invenció 
dels germans Lumière, però sens dubte en té i probablement es 
podria aplicar als fins generals de la ciència, és a dir, a millorar 
la vida de l’home i desenvolupar la seva ment.» Amb el temps, 
però, Gorki va acabar comprometent-se personalment amb el nou 
art —més enllà de ser testimoni de l’adaptació cinematogràfica de 
diverses obres seves— i així, el 1919, assumint el lideratge de la 
propaganda cultural del nou govern revolucionari (plasmada en la 
presidència d’una comissió encarregada de la millora de les condi-
cions de vida dels científics soviètics i en la supervisió de dos vas-
tos projectes editorials, La literatura mundial i La vida del món), va 
proposar als dirigents del Partit Comunista la realització d’una sèrie 

Viatge a la Lluna,

de Georges Méliès (1902)
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de pel·lícules orientades a la tasca, gens modesta, de la «posada en 
escena de la història de la cultura humana».

Gorki era en aquell temps conscient que la lletra impresa no era 
el vehicle idoni per a l’educació popular i, després de considerar 
(i descartar) el circ i el teatre, va decidir que era el cinematògraf 
el que estava cridat a exercir aquesta funció. Entusiasmat pel pro-
jecte, Gorki va arribar fins i tot a esbossar alguns capítols de la 
sèrie, secundat, pel que sembla, per Aleksandr Blok. L’exposició 
més detallada de les seves característiques es deu al periodista 
nord-americà Isaac McBride, que va entrevistar Gorki en aquelles 
dates: «Gorki ha dedicat molt de temps a la preparació d’una sèrie 
de guions cinematogràfics, compostos amb una exactitud científica 
històrica, en els quals mostra la vida de l’home des de l’edat de 
pedra, a través de l’edat mitjana i l’època de Lluís xVI de França, 
fins als nostres dies. Va començar a treballar-hi el juliol de 1919 
i, quan vaig parlar amb ell el setembre d’aquell mateix any, em va 
dir que ja havia acabat vint-i-cinc guions [...] El govern soviètic 
contribuïa plenament a la producció. Els millors actors i actrius 
del país havien estat reclutats per a aquest treball, igual que histo-
riadors i homes de ciència. Les pel·lícules havien de ser enviades 
a les ciutats i aldees més remotes, on ja s’havien construït milers 
de petites sales.» No sembla, però, que la realitat es correspongui 
amb el entusiasme de Gorki i l’optimista observació de McBride, 
probablement perquè ni el govern ni la indústria cinematogràfica 
soviètica estaven en condicions de portar a la pràctica un projecte 
tan ambiciós. Quan les noves directrius van començar a produir 
els seus fruits, l’escriptor es trobava —una cop més— fora del seu 
país natal, distanciat del Soviet i, per descomptat, desenganyat ja 
del destí que hagués pogut tenir el seu projecte. La dècada prodigi-
osa que llavors iniciava la cinematografia soviètica donaria a llum 
les grans obres mestres d’Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko i molts 
altres, però pràcticament ningú no va reprendre la inspiració del 
somni Gorkià d’un cinema al servei de la ciència.

La idea de servir-se del cinema amb fins científics, per a la inves-
tigació o per a la divulgació, no era tanmateix una excentricitat del 
jove Gorki. Al contrari, el cinematògraf dels Lumière va ser saludat 
en l’època com un dels grans avenços de la ciència i la tècnica occi-
dentals, i s’exhibia sovint al costat d’altres invencions recents (els 
raigs x, sobretot) i fins i tot, d’una manera destacada, a l’Exposició 
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Universal de París del 1900. Igual com, algunes dècades enrere, 
François Arago i Joseph Gay Lussac havien enaltit el daguerreotip, 
ara molts homes de ciència consideraven motiu d’orgull l’èxit de la 
reproducció de les imatges en moviment, i no van faltar fins i tot 
els qui van parlar de revolució científica quan l’expressió encara no 
s’havia posat de moda. La famosa anècdota de l’oferta de compra 
d’un aparell Lumière per part de Georges Méliès (disposat a pagar 
la suma exorbitant de deu mil francs) no deixa de ser il·lustrativa. 
Antoine Lumière, pare dels inventors, no va poder acceptar-la atesa 
la negativa d’aquests a vendre, però ho va fer amb la consciència 
tranquil·la pensant que en realitat li estava fent un favor a Méliès: 
«Amic meu, me n’hauria de donar les gràcies. L’aparell no està en 
venda, afortunadament per a vostè, perquè el portaria a la ruïna. 
Durant un temps es podrà explotar com a curiositat científica, però 
fora d’això no té cap interès comercial», va ser, pel que sembla, la 
resposta de Monsieur Lumière. Una resposta que no diu gran cosa 
a favor dels seus dots profètics, tot i que no podem dubtar de la 
seva sinceritat.

Té raó, doncs, el filòsof I.C. Jarvie quan afirma que «el cinema 
és el cas d’una invenció que sorgeix primer sense aparents possibi-
litats comercials, com una joguina o una diversió, quan no es veien 
gens clares les possibilitats que pogués tenir de crear-se un públic 
i una demanda. En aquest cas, l’oferta va crear la demanda». Així, 
en efecte, a la primera projecció pública del cinematògraf Lumière, 
que va tenir lloc el 28 de desembre de 1895 al Grand Café del Bou-
levard des Capucines parisenc, tan sols hi van assistir trenta-tres 
espectadors. El fet que, amb unes poques excepcions (com Méliès), 
els convidats fossin periodistes científics i no gent de l’espectacle 
dóna fe de fins a quin punt eren inicialment escèptics sobre les 
possibilitats comercials del seu invent. Ells mateixos procedien 
de la indústria fotogràfica i compartien, doncs, amb altres pioners 
una formació tècnica: Robert W. Paul, per exemple, era fabricant 
d’instruments científics i va retornar al seu ofici després de quinze 
anys d’interludi cinematogràfic, si fa no fa com van fer els Lumière 
en despuntar el nou segle. Com que el cinema era fruit dels avenços 
cientificotècnics del segle xix, pensaven molts, el seu únic futur 
possible es trobava en aquest camp.

El llarg camí cap a la filmació i reproducció d’imatges en movi-
ment constitueix un capítol específic de la història de la ciència 
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i la tecnologia. Dues fites en aquest procés van ser, sens dubte, 
la memòria sobre la persistència retinal presentada per un metge 
anglès d’origen suís, Peter Mark Roget, a la Royal Society de Lon-
dres el 1824 i, sobretot, els treballs del físic belga Joseph Plateau, 
que el 1829 va establir el principi de la persistència de les impres- 
sions retinals (que va estimar en una dècima de segon). Però fins i 
tot algunes de les grans figures de la ciència del segle xix van tenir 
un paper en aquesta història: la roda de Faraday o les millores 
introduïdes en el zoòtrop per Maxwell (que va substituir les clàssi-
ques ranures per lents còncaves) han de figurar en qualsevol relació 
de la  prehistòria del cinema amb cara i ulls. Van ser, però, els tre-
balls d’Eadweard Muybridge i Etienne-Jules Marey els que realment 
van determinar el curs dels esdeveniments a partir del 1870. Els 
treballs de Marey, en particular, van aconseguir una extraordinà-
ria repercussió i van estimular noves i decisives investigacions en 
l’àmbit de les fotografies animades. Així, va ser precisament arran 
d’una demostració d’aquests treballs que Edison, durant una estada 
a París per participar en l’Exposició Universal de 1889, es va ado-
nar de l’interès d’aquest camp de la recerca i va decidir dedicar-hi 
els seus esforços. El 1894 el seu kinetoscopi estava ja enllestit i 
s’explotava comercialment a Broadway. El «Mag de Menlo Park» 

La lune à un mètre,

de Georges Méliès (1898)
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no creia aleshores possible projectar públicament aquestes imatges 
—en el kinetoscopi les imatges es veuen en cabines individuals 
a través d’una espiera— perquè no hi havia un mecanisme prou 
sofisticat d’arrossegament del cel·luloide (material introduït també 
per Edison a instàncies de seu col·laborador, l’escocès W.K. Laurie 
Dickson, en lloc dels cilindres de cera utilitzats fins aleshores). 
Si bé hi ha constància que almenys William Friese-Greene, Max 
Skladanowski i Woodville Latham havien fet ja algunes projec-
cions públiques a la Gran Bretanya, Alemanya i els Estats Units, 
respectivament, el primer aparell projector que va assolir un cert 
ressò va ser el dels Lumière (un aparell que era alhora filmadora 
i projector). A ells es deu també l’estandardització de la velocitat 
d’arrossegament de la pel·lícula (setze fotogrames per segon —en 
el cinema mut— davant dels quaranta-vuit d’Edison), tot i que 
tan sols dos mesos després Robert Paul i Birt Acres van inventar a 
Anglaterra el mecanisme de creu de Malta, que es va convertir en 
el sistema d’arrossegament habitual. El nou invent estava preparat 
per dur a terme les funcions més variades.

Tot i que, curiosament, el catàleg dels Lumière no incloïa films 
científics, aquest gènere cinematogràfic es va desenvolupar molt 
aviat. W. Pfeffer, a la Universitat de Leipzig, ja havia fet servir 
el cinema el 1900 per enregistrar el moviment geotròpic de les 
plantes; F. Martin Duncan i Roberto Omegna van rodar ja a comen-
çaments de segle films de divulgació científica; l’austríac Poch va 
inaugurar el documental etnogràfic a Nova Guinea, i va acoblar, 
a més, un fonògraf a la càmera... Però enlloc semblava tan útil el 
cinematògraf com en el camp de la medicina: no havia finalitzat 
encara el segle quan el Dr. G. Marinescu, neuròleg de l’Hospital 
Pantelimon de Bucarest, va estudiar l’hemiplegia amb el concurs 
del cinematògraf, mentre que els cirurgians immediatament es van 
adonar més que ningú dels avantatges de tota mena que el seu ús 
els podria reportar. En algun cas va esclatar fins i tot l’escàndol. 
Així, el prestigiós cirurgià francès Eugène-Louis Doyen va demanar 
la col·laboració d’un antic operador dels Lumière, Clément-Mauri-
ce, per rodar —amb fins didàctics— una de les seves operacions i 
no va dubtar a presentar aquesta filmació en un congrés de medici-
na celebrat a Edimburg el 1898. Les protestes dels seus col·legues 
francesos van aconseguir que se’n prohibís la projecció en reunions 
científiques oficials. Doyen, però, va continuar utilitzant el cinema 
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com a instrument didàctic i el 1902 va obtenir el seu document 
més valuós: la separació de dues siameses al quiròfan. Però el seu 
nou operador, Ambroise-François Parnaland, va vendre sense el 
seu consentiment aquesta filmació a l’estranger, que va acabar exhi-
bint-se —amb gran èxit, per cert— en fires populars. Doyen es va 
querellar i va guanyar el plet, però semblava que quedaven clars els 
camins per on el cinema hauria de discórrer.

El cinema semblava decantar-se per l’opció frívola i superficial 
que tant desagradava a Gorki, simplement perquè l’invent s’havia 
revelat enormement lucratiu, i la insegura i vacil·lant oferta de 
tècnics en principi allunyats del show business havia acabat creant 
una voraç demanda entre el públic del nou segle. El cinema cien-
tífic va seguir existint, per descomptat, però al preu d’esdevenir 
una iniciativa cada cop més marginal. La bifurcació dels camins 
semblava ja consumada quan «el mag de Montreuil», l’inigualable 
Georges Méliès, va rodar A la conquesta del Pol el 1912, ignorant 
olímpicament les autèntiques expedicions d’Amundsen i Scott 
de l’any abans (res de més lògic, d’altra banda, tractant-se de qui 
havia rodat un noticiari sobre la coronació d’Eduard VII d’Angla-
terra abans que aquesta tingués lloc i al seu propi estudi). Com va 
escriure, arran de la presentació del film a Londres, un crític de la 
revista Bioscope, conjugant a la perfecció ironia i xovinisme: «No hi 
ha dubte que el senyor Georges Méliès és el H.G. Wells del regne de 
les imatges, el mag que estimula la nostra imaginació i l’enriqueix 
amb fenòmens científics inventats per ell. Perquè del que es tracta 
aquí és d’una conquesta del Pol vista amb ulls francesos; el senyor 
Méliès prefereix creure que el Pol encara no ha estat descobert.» 
L’espectacle, per descomptat, no hauria estat del gust de Gorki. La 
«fàbrica de somnis» començava a funcionar a ple rendiment, i el 
fet de posar-se al servei de la ciència semblava cada vegada més 
allunyat dels plans d’uns cineastes que no havien trigat a trobar en 
un altre lloc el camí de l’èxit.

Tanmateix, durant un temps va subsistir entre els teòrics el 
miratge de la submissió del cinematògraf a les exigències de la 
investigació científica i de la didàctica de les més diverses discipli-
nes. En el seu número de març de 1898, The Optical Magic Lantern 
Journal havia pronosticat un imminent ús generalitzat del cinema 
en l’ensenyament de les ciències; tot i que certament es van fer 
alguns passos en aquest sentit, no es pot dir que la profecia es com-
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plís. Algunes de les primeres històries del cinema, com la publi-
cada per George-Michel Coissac el 1925, van continuar insistint 
—malgrat tot— en la fecunda aliança del cinema i la ciència, i van 
dedicar capítols sencers al tema. Però eren ja testimonis residuals, 
esforços desesperats per obtenir una legitimació del cinematògraf 
com a instrument científic, suprema ironia històrica, ja que això, 
i no una altra cosa, havia estat en l’origen del seu naixement. «Le 
cinéma, ce n’est pas sérieux!» [«Això del cinema no és seriós!»], 
va exclamar —aixecant-se irat— un acadèmic quan el jove Jean 
Painlevé va presentar el 1925 el seu primer film científic, L’oeuf 
d’épinoche, a manera de comunicació a l’Académie des Sciences. 
No l’esperava un camí de roses, precisament. I, no obstant això, 
la carrera de Painlevé, per a molts l’autèntic pare del documental 
científic, resumeix a la perfecció l’esplendor i les servituds d’aquest 
subgènere, i ens eximeix, d’altra banda, d’assajar aquí qualsevol 
temptativa global d’apropar-nos-hi.

Fill de l’eminent matemàtic i polític Paul Painlevé, el jove Jean 
va arribar al cinema després d’abandonar la carrera de medicina 
quan, al segon curs, va agredir un professor al quiròfan «perquè 
—segons la seva pròpia versió— s’havia portat com un carnisser». 
Aficionat a l’automobilisme, pròxim als cercles surrealistes pari-
sencs, actor ocasional en l’escena, gran amic de Jean Vigo, Painlevé 
no semblava a priori destinat al cinema científic. Va ser, però, la 
influència —indirecta, ja que gairebé no es van conèixer— exercida 
pel Dr. Jean Comandon, pioner del gènere a França des de 1910, 
la que va acabar decantant la seva vocació cap a aquesta empresa 

Jean Painlevé
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marginal. Lluny de desanimar-se davant l’acollida poc favorable 
que l’Académie des Sciences va dispensar al seu primer film, Pain-
levé va continuar realitzant pel·lícules de tema científic, sempre en 
una doble línia: d’una banda, films d’investigació en sentit estricte, 
generalment molt breus i sobris, mancats de comentaris o efectes 
sonors; de l’altra, films de divulgació científica, més llargs i ima-
ginatius, acompanyats normalment d’un comentari i fins i tot de 
música. Com era d’esperar, aquests últims —exhibits sovint a finals 
de la dècada del 1920 al costat dels films d’avantguarda— van ser 
els que van assolir una major repercussió i els que van permetre 
que aflorés amb més nitidesa el talent de Painlevé.

 L’Hippocampe (1934) va constituir el principal èxit de tota la 
seva carrera (probablement caldria considerar-lo el seu únic èxit 
real): va fascinar els surrealistes i va animar el realitzador a avançar 
per la via experimental que volia introduir en un gènere en aquell 
temps tan estereotipat com el cinema científic. Le Vampire (1939; 
sonoritzat en 1945) i Assassins d’eau douce (1946) constitueixen els 
cims de la seva obra, autèntiques simfonies visuals orquestrades als 
compassos de Duke Ellington i altres músics de jazz. A Le Vampire, 
d’altra banda, Painlevé juga sàviament amb el component expres-
sionista i, segons alguns autors, es permet fins i tot articular una 
al·legoria de l’amenaça nazi. Sigui com sigui, la guerra va marcar, 
de fet, una clara cesura en l’obra de Painlevé, que va abandonar 
la pràctica cinematogràfica per militar a la Resistència. Només 
Solutions françaises (1939), una pel·lícula convencional de propa-
ganda i de prestigi en temps de guerra, s’inscriu en aquest període. 
En realitat, no va ser aquesta la primera ni única ocasió en què 
Painlevé va abandonar la seva peculiar trajectòria en l’àmbit del 
cinema científic. A alguns documentals artístics (sobre els mòbils 
de Calder o les escultures de Henriksen, per exemple), cal afegir-
hi un film d’animació, Barbe Bleue (1936) i, molt especialment, la 
seva ulterior col·laboració amb Georges Rouquier en la realització 
del documental L’Oeuvre scientifique de Pasteur (1947) o les seves 
nombroses i molt diverses aportacions a la divulgació científica en 
diferents cadenes de televisió. Amb tot, la seva tendència a l’expe-
rimentació en el si del cinema científic, com a resultat de la seva 
recerca incansable de solucions específiques per a la presentació 
dels temes a tractar (recordem que en els seus films hi surten fins 
i tot problemes matemàtics), però també de la seva simple vocació 
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artística, és el que confereix a l’obra de Painlevé —al voltant de 
dues-centes pel·lícules— les seves senyes d’identitat i la converteix 
en una de les més originals contribucions que mai ens hagi ofert el 
cinema científic. Ell va ser també el màxim promotor de la creació 
de l’Institut du Cinéma Scientifique el 1930 (amb el suport de 
Joliot-Curie, Langevin i altres personalitats científiques del moment) 
i, ja després de la guerra, el 1947, de l’Association Internationale 
du Cinéma Scientifique. La seva és, doncs, una obra cabdal en el 
desenvolupament del cinema científic, i el balanç que ell mateix en 
va fer pot servir per simbolitzar el destí d’aquest gènere marginal, 
però en absolut mancat d’interès: «M’ha faltat temps, però sobretot 
diners.» Els diners, com és lògic, es reservaven per a l’espectacle.

«La ciència és ficció», solia afirmar Painlevé, fins al punt que 
aquestes paraules van esdevenir una mena de consigna ètica i pro-
fessional per al realitzador. Però la manera com ell entenia aquesta 
afirmació distava molt de la perspectiva que acostumaven a adoptar 
els altres. Al contrari, el cinema va assumir la ficció en detriment 
de la ciència i molt aviat —certament ja en l’època de Painlevé— el 
cinema científic va esdevenir un subgènere marginal, una mena de 
gueto acadèmic completament allunyat de l’evolució del ja conside-
rat un nou art. Ciència i ficció van acabar sent camins divergents (el 
fet de l’existència del gènere de ciència-ficció no invalida aquesta 
afirmació, ja que els seus plantejaments estan habitualment supe-
ditats a l’espectacle, a la «imaginació del desastre», d’acord amb 
la cèlebre fórmula de Susan Sontag, i no responen gens ni mica a 
les exigències intel·lectuals de la ciència) i, d’aquesta manera, la 
història del cinema científic va passar a ser un capítol anecdòtic en 
la història general del cinema, contràriament als somnis de molts 
dels seus pioners i visionaris. L’etapa en què el cinema creia estar 
al servei de la ciència va quedar tancada abans fins i tot que el Setè 
Art es dotés de la paraula, i aquesta tendència, com hem tingut 
després ocasió d’observar, era irreversible. No obstant això, aquell 
capítol en què cinema i ciència van anar de la mà en utòpica asso-
ciació continua sent d’enorme interès tant per als historiadors del 
cinema com per als historiadors de la ciència, i subsisteix com a 
inesgotable font d’investigació i reflexió.

albERto ElEna és professor titular de la Universitat Carlos III i director artístic 

del festival Cines del Sur de Granada.
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El cinema i el seu entorn
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c  L ’estrena d’Avatar (James 

Cameron, 2009) en 3D sembla un bon moment per replantejar-
se les relacions entre el cinema i la pintura, atès que aquest film 
no deixa de constituir un salt qualitatiu pel que fa a la visualitat 
cinematogràfica, un salt que sembla decantar el cinema cap a 
l’assumpció definitiva d’un paradigma pictòric a què s’havia anat 
acostant d’una manera inèdita des de la seva confluència amb la 
imatge digital. El cinema va establir amb la seva presència un tipus 
de relació amb els mitjans artístics que l’havien precedit diferent 
del que havia regit fins aleshores el sistema de confluències entre 
les arts. No va anul·lar aquest sistema tradicional, sinó que va 
imposar-li les seves pròpies regles, encara que no d’una manera 
immediata ni automàtica, sinó a través d’un procés d’assimilació 
profunda. En realitat, només ara comencem a entreveure quin és 
el veritable horitzó de les relacions entre cinema i pintura, i aquest 
últim intent de Hollywood d’imposar el cinema en 3D ens permet 
fer aquestes consideracions. Podria semblar que la nova proposta 
de cinema en relleu no aporta res essencialment nou als sistemes 
anteriors i que es tracta, una vegada més, de la típica operació de 
Hollywood destinada a combatre la competència d’altres mitjans, 
en aquest cas, l’augment de les dimensions i de la qualitat d’imatge 
de les pantalles de televisió. No obstant això, la pel·lícula de Came-
ron, més enllà de l’èxit de taquilla obtingut, és la punta de llança 
d’un sistema destinat a revolucionar, en un termini més o menys 
curt, l’estètica cinematogràfica i la relació del cinema amb l’espec-
tador des del moment en què només ara es comença a conformar 

Cinema, pintura i al·lucinació
Josep M. Català

El propòsit de l’art és posar al descobert les 

preguntes que han estat ocultades per les respostes

James Baldwin
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l’imaginari adequat per desenvolupar una estètica ajustada al for-
mat. Això només es pot entendre si mirem de relacionar l’ontologia 
i la fenomenologia de l’actual imatge fílmica en 3D amb les seves 
correspondències pictòriques, reconsiderades a la vista del que el 
fenomen cinematogràfic ens ha ensenyat al llarg dels últims cent 
anys sobre la imatge i la seva recepció. Per aquest motiu es pot 
afirmar que les relacions entre el cinema i la pintura no s’han entès 
mai del tot  i que ara tenim l’oportunitat d’aprofundir-hi per tal de 
comprendre també les possibilitats de la nova dramatúrgia.

La tasca de saber per què podem captar ara les veritables rela-
cions entre el cinema i la pintura i, per tant, saber de quina mena 
de relacions es tracta, no és simple. Per assolir aquest nivell de 
comprensió, cal recórrer, a més, un llarg camí del qual aquí només 
podré establir les coordenades generals. Es tracta d’una via que cal 
iniciar partint del panorama que obre una altra innovació crucial 
socialment assimilada cent anys després del cinematògraf. Em refe-
reixo a l’ordinador. Entre la imatge cinematogràfica i la imatge info-
gràfica (avantsala del procés generalitzat de digitalització actual) 
s’estableix un parèntesi durant el qual les formes de representació 
visual experimenten uns canvis insòlits que només ara estem en 
condicions d’assimilar en tot el seu abast.

En aquest nou àmbit de l’ordinador, en què preval el règim de 
la imatge digital, s’entreveuen relacions entre els diferents mitjans 
i les diferents arts que van més enllà de les pretensions clàssiques 
de la sinestèsia, que perseguia equiparar la pintura amb la música, 
o de les tradicionals adaptacions cinematogràfiques a través de les 
quals el teatre i la literatura es traslladaven al cinema. Detectem 
ara la possibilitat de noves aliances entre mitjans artístics i, alhora, 
girem la vista enrere per reconsiderar la manera com aquests mit-
jans s’havien relacionat entre ells o, més ben dit, la manera com 
fins ara havíem considerat que es relacionaven. Per això el concepte 
contemporani de multimèdia no es refereix només a una acumula-
ció indiscriminada de mitjans, com potser haguéssim cregut fa unes 
dècades, sinó a una articulació entre aquests mitjans que implica 
noves maneres de pensar i utilitzar-los.

Ha esdevingut un lloc comú manifestar que el cinema té la 
virtut d’aplegar les diferents arts en la seva forma d’exposició (en 
allò que podríem anomenar la seva dramatúrgia), però aquesta 
acumulació es considera regularment d’una manera mecànica, 



30

sense considerar el fet que es tracta d’un fenomen específic del 
mitjà cinematogràfic, lligat, d’una banda, a la inusitada incidència 
que hi té la tecnologia, i relacionat, de l’altra, amb el context de 
la seva aparició, a finals del segle xix. No oblidem que el concepte 
d’obra d’art total (Gesamtkunstwerk) sorgeix, amb Wagner, a partir 
de mitjan aquest segle i que, més tard, coincidint amb l’aparició 
del cinema, el van reprendre els artistes de l’anomenada Secessió 
vienesa quan, especialment a través de l’arquitectura, prenia forma 
la noció d’una obra composta per diferents vectors estètics i realit-
zada en equip. La innegable novetat de l’aparell cinematogràfic no 
exclou el fet que el mitjà que destil·la es converteixi en la cristal-
lització d’una idea que s’anava gestant en l’imaginari social des de 
feia dècades i que, en realitat, només es podia encarnar plenament 
a través del cinema.

Cal preguntar-se, però, com s’ha entès aquesta condició d’obra 
d’art total adjudicada al cinema, si considerem que en aquest mitjà 
intervenen, de forma imprecisa, la música (com a acompanyament 
emocional), el teatre (com a forma de representació privilegiada), 
la pintura (en la composició fotogràfica) i la literatura (a través 
del guió).1 Però tot sembla indicar que és precisament així com 
es veu la convergència de les arts en el cinema: com si es tractés 
de la concurrència de diferents mitjans que funcionarien a manera 
d’arts auxiliars el potencial propi de les quals es diluiria en arribar 
al corrent principal i perdre la seva condició d’afluents. El cinema 
seria, d’aquesta manera, o un contenidor amb facultats expressives 
particulars que, tanmateix, recorreria per conveniència a les rea-
litzacions i capacitats de les altres formes artístiques que l’havien 
precedit, les quals no modificarien la substancialitat del fenomen 
cinematogràfic, o un dispositiu que s’afirmaria a costa de renunciar 
al pòsit que aquestes arts haurien deixat en la seva ontologia.

Jacques Aumont, en un estudi imprescindible,2 proposa una 
perspectiva ontològica innovadora del problema de les relacions 
entre cinema i pintura. Recorrent amb freqüència al pont entre 
tots dos mitjans, constituït per la fotografia, apunta al seu nucli 
essencial i hi descobreix les formes —afins o oposades— que tenen 
de tractar el temps i l’espai. Òbviament, el plantejament significa 
una relectura de la classificació clàssica efectuada per Lessing en 
el cèlebre Laocoont o els límits entre la pintura i la poesia que, amb 
la seva divisió entre arts espacials i arts temporals, ha estat des 
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del segle xviii la Bíblia dels que no creien en la possibilitat de les 
hibridacions artístiques. Aumont supera amb brillantor aquestes 
restriccions apel·lant, com feia el mateix Lessing, a l’experiència de 
l’espectador.

S’ha parlat molt de la ruptura avantguardista que va liderar 
la pintura a finals del segle xix, però tot el que van fer les avant-
guardes des d’aleshores no va ser res més que el prolegomen del 
que el cinema tenia preparat en el seu si per al futur. La veritable 
revolució del sistema representatiu, de la mirada i de l’imaginari 
estava continguda en el nou mitjà cinematogràfic, encara que al 
començament només fos d’una manera latent. La pintura, per con-
tra, podia visualitzar-ne els resultats però no podia avançar a partir 
seu. El cinema ha hagut d’anar descobrint de mica en mica aquest 
potencial renovador, i ho ha fet a mesura que anava germinant la 
llavor de les altres arts que acollia en el seu si i que significava la 
possibilitat de transformació d’aquestes arts i d’ell mateix.

Les veritables dimensions que comporta la relació entre la pin-
tura i el cinema poden ser de dos tipus, lligats cadascun a dues 
menes de representació essencials: la fragmentació modernista i 
la globalitat postmoderna. En realitat, aquestes dues formes no 
constitueixen ara dues vies paral·leles o consecutives, sinó que 
pertanyen a dues facetes d’una mateixa experiència. L’impuls 
demolidor de la modernitat que comporta el naixement d’una estè-
tica del fragment es veu transcendit, en la postmodernitat, per la 
necessitat de recompondre una nova experiència unitària que obre 
pas a l’estètica d’un realisme renovat, el qual, lluny de desterrar les 
formes fragmentàries, les assimila i les transforma. El resultat el 
podem veure plasmat clarament en el cinema de Peter Greenaway. 
Les seves propostes de multipantalla i multiimatge representen la 
configuració d’un nou espai on s’assenten de forma unitària els 
fragments anteriors: la successió de plans es transforma en la seva 
superposició o en una plasmació contigua. Greenaway, que abans 
que cineasta va ser pintor, es troba especialment ben situat per 
captar les possibles relacions entre cinema i pintura. Aprofitant les 
facilitats del muntatge digital i seguint els passos d’Abel Gance a 
Napoleó (1927) i dels experiments efectuats a finals dels cinquanta 
en pel·lícules com El cas de Thomas Crown (Norman Jewison, 1968) 
o L’estrangulador de Boston (Richard Fleischer, 1968), proposa una 
superació del muntatge i la visualitat clàssics a través de l’aprofita-
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ment d’un espai inexplorat per gairebé tot el cinema que el prece-
deix, el de la superfície mateixa de la pantalla que, en materialitzar-
se com a contenidor, adquireix la condició de tela pictòrica. També 
Mike Figgis ha explorat les possibilitats d’aquest espai, de caràcter 
clarament pictòric, a Timecode (2000) i Hotel (2001).

 Però aquesta possibilitat de reconversió postmoderna de 
l’impuls fragmentador de la modernitat, tot i comportar el des-
cobriment transcendental d’un espai genuïnament pictòric en la 
superfície de la pantalla cinematogràfica, no ens situa davant de la 
veritable transformació pictòrica de l’estètica del cinema. Aquesta 
s’esdevé mitjançant el desenvolupament d’un nou impuls realista 
que transcendeix el realisme tradicional i que té en Avatar un dels 
seus representants més genuïns. Aquesta tendència cap a un nou 
realisme, que afecta totes les arts, adquireix múltiples facetes, però 
en el cinema la transformació està presidida per les possibilitats del 
3D, a causa del caràcter al·lucinatori que té aquesta experiència.

El cinema s’ha relacionat reiteradament amb el món oníric i 
en alguns casos fins i tot amb l’hipnòtic,3 però no m’estic referint 
a aquests vessants de l’estètica cinematogràfica. El caràcter al-
lucinatori de què parlo s’ha d’entendre des de la pintura. La pintura 
ha fonamentat la seva ontologia en la instauració d’una presència 
que pretén ser sempre real. Fins i tot quan aquest caràcter il·lusori 
queda en un segon terme i la pintura es converteix clarament en 
representació, el pes de la presència continua sent determinant. 
Ho és perquè el fenomen forma part de la seva ontologia i de la 
seva proposta de recepció: és part del seu aparell pictòric. No hi 
ha cap mena de dubte que la llarga tradició que vincula la pintura 
a l’experiència religiosa contribueix a la pervivència d’aquest traç 
fonamental de tot el pictòric.4 D’altra banda, se sap que una de les 
característiques de la representació occidental que volia combatre 
l’art abstracte és precisament aquesta condició al·lucinatòria de la 
pintura, encara que entesa en aquest cas no tant com a al·lucinació, 
sinó com a il·lusió.

Però el caràcter al·lucinatori de la pintura clàssica no prové 
només de la creença, intensa per molt convencional que sigui, en 
la realitat de les configuracions visuals que el pintor posa davant 
dels ulls de l’espectador. Es deriva també del fet, aparentment 
contradictori, que aquestes configuracions visuals volen pertànyer 
a un món propi que participa només parcialment en el món en 
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què es troba aquest espectador. Aquesta via es troba ja en els mites 
fundacionals de la pintura, des dels raïms de Zeuxis, tan realistes 
que els ocells baixaven a picotejar-los, fins a la cortina pintada per 
Parrasi, tan perfecta que el mateix Zeuxis la va confondre amb la 
tela que cobria el quadre que aquest li volia ensenyar. No oblidem 
tampoc el mite de Narcís, tan lligat a la imatge i la subjectivitat 
des de temps antics fins a Lacan, així com la sempiterna tasca dels 
pintors amb la voluntat de crear trompe-l’oeils,5 una activitat que 
té les seves arrels en la institució de la perspectiva pictòrica com a 
tècnica fonamental de la representació des del Renaixement fins als 
nostres dies i que sembla culminar amb la realitat virtual.6

Un dels factors que contribueix a aquesta ambigüitat entre el 
real i el suprareal (o surreal) a la pintura és la cèlebre finestra d’Al-
berti. El fet mateix d’anomenar finestra un objecte abstracte com 
el marc, que se situa com a frontera entre l’interior i l’exterior del 
quadre, corrobora aquesta incertesa, perquè les finestres, a més de 
ser reals i no abstractes, connecten les facetes interiors i exteriors, 
privades i públiques, del món real. La finestra pictòrica és, o ha de 
ser, doncs, com una finestra que s’obre a un món que és un altre 
però que es troba en aquest.

El cinema clàssic hereta tota aquesta fenomenologia, però en 
general la dilueix en la instauració d’una mirada humana, obtin-
guda en gran part de la fotografia, que se superposa a la condi-
ció al·lucinatòria provinent de la pintura. Només en determinats 
moments, quan, per exemple, s’amplien exageradament les pan-
talles, com va passar amb el cinerama, podem dir que la condició 
al·lucinatòria torna a la superfície. Però, en general, la planificació 
cinematogràfica pretén reproduir més la visió humana que no la 
mateixa realitat o una altra realitat, com fa la pintura. Només cal 
recordar les afirmacions respecte a l’altura de la càmera en els films 
de Howard Hawks o el discurs entorn del muntatge basat en la 
mirada. És l’experiència visual del cinema clàssic la que ha diluït 
el veritable abast de les propostes pictòriques, especialment les del 
realisme del segle xix, que en molts casos es presentaven com a 
espectacles substitutoris de la realitat, des dels quadres de David o 
Ingres als xous dels grans panorames o diorames. El cinema, alho-
ra que assimilava aquesta espectacularitat, la secularitzava, li treia 
transcendència, i convertia l’impuls al·lucinatori en una simple il-
lusió lligada a la mimesi. Però tampoc no es pot dir que la pintura, 
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en general, ha entès del tot el seu caràcter essencialment al·lucinat, 
sinó que és el cinema el que ara li obre els ulls cap a aquest vessant 
que sempre va existir però que només van aprofitar alguns artistes. 
Entre ells, paisatgistes nord-americans del segle xix, com Thomas 
Cole o l’anglès John Martin, que va fer les seves pintures apocalíp-
tiques també a principis d’aquest segle. Aquestes obres es poden 
considerar veritables antecedents de l’estètica que representa Ava-
tar en el cinema, a part de les filiacions ja establertes entre aquest 
film i altres artistes contemporanis, més lligats a la ciència-ficció, 
com Richard Corben o Roger Dean.

Però la tècnica del 3D no és tant el punt de partida com la 
culminació d’una sèrie d’intuïcions sobre el pictòric en el cinema 
que ja havien estat avançades per altres cineastes, com ara Andrei 
Tarkovski. El cinema, després de descobrir el nivell expressiu del 
teatral fílmic, que no és el teatre filmat, i després de descobrir el 
nivell del novel·lístic fílmic, que no és la literatura filmada, des-
cobreix el dispositiu estètic a través del qual el cinema utilitza 
el component pictòric per augmentar el potencial de l’expressió 
cinematogràfica: el pictòric no és la pintura filmada o la imitació 

Andrei Tarkovski
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fílmica d’un quadre. En aquest sentit, hi ha un tipus de construc- 
cions visuals en els films de Tarkovski que van més enllà de la mira-
da humanista convocada pel dispositiu pictòric de la perspectiva 
en pràcticament tot l’art occidental des del Renaixement, exclosos 
els moviments avantguardistes. El fet d’haver descobert la possibi-
litat pictòrica de l’element fílmic ja implica arribar a un punt en 
què aquest tipus de mirada està a punt de transformar-se en una 
altra cosa. Tarkovski intueix aquesta altra dimensió de la mirada i 
la transmet a través de formes com el llarg pla seqüència final de 
Sacrifici (1986), o la imatge de l’oceà que envolta la casa a Solaris 
(1972), així com el de la multitud acudint a la església per ajudar 
a confeccionar la campana a Andréi Rubliov (1966), etc. Són totes 
mirades posthumanes, a les quals de vegades s’ha caracteritzat de 
divines, sense que això vulgui dir res en concret. En tot cas, són 
imatges de nou encuny, sense gaires precedents.  Recordem, en 
tot cas, el criticat pla seqüència d’Expiació (Joe Wright, 2007), tan 
semblant, a la seva manera, a alguns quadres de Brueghel pel que 
fa a la seva mirada globalitzadora. O la criticada Àgora (2009), en 
la qual Alejandro Amenábar introdueix plànols zenitals de masses 
en moviment semblants a les obres figuratives de Canogar dels 
anys seixanta, o alguns gravats de Félix Vallotton. Part de l’obra 
documental de Werner Herzog coqueteja també amb construccions 
d’aquesta mena que sobrepassen els límits de la visió tradicional, 
especialment a The white diamond (2004).

Les imatges d’Avatar apareixen davant dels nostres ulls com un 
món tancat, com en miniatura, malgrat les seves enormes dimen-
sions relatives. El relleu dóna a les imatges de la pel·lícula una 
forma esfèrica, com si estiguessin dins d’una bola de vidre. La pan-
talla ja no és una finestra, sinó una esfera en què es desenvolupa 
un cosmos en miniatura. Tenen, per tant, aquest caràcter de model 
que té la imatge pictòrica en general. Són imatges holograma que 
ens obligaran a pensar en noves formes de dramatúrgia. És a partir 
d’aquests postulats que podem detectar en els films de Tarkovski 
una nova visió que no està lligada a la mirada humana, sense deixar 
per això de ser visió. Salvant les distàncies estètiques necessàries, 
podem dir que el sistema en 3D apunta cap a la consolidació del 
món al·lucinatori que promou aquesta mirada. Les propostes fílmi-
ques de Tarkovski són, per descomptat, molt més transcendentals 
que les que planteja el film de Cameron, però a Avatar veiem apa-
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rèixer, potser per primera vegada, la veritable forma del cosmos a 
què pertanyen aquestes mirades que el director rus esbossava en 
algun dels seus films.

Notes

1  Les comparacions del director cinematogràfic amb l’arquitecte, així com els abun-
dants estudis sobre l’ús de l’arquitectura al cinema, amplien l’horitzó d’aquestes 
relacions

2 Jacques Aumont, El ojo interminable. Cine y pintura, Barcelona, Paidós, 1997. 
3 Cf. Jordi Ferrer i Fortuny, L’efecte hipnòtic en el cinema postmodern, tesi doctoral, UPF 

2009.
4 Es poden consultar en aquest sentit els estudis de Hans Belting: Likeness and presen-

ce: a history of the image before the era of art, Chicago, University of Chicago Press, 
1994; La vraie image: croire aux images, París, Gallimard, 2007.

5 Vegeu la volta de l’església de Sant Ignasi a Roma, pintada per Andrea Pozzo el 1685, 
amb la seva abarrocada proliferació de cossos enlairant-se en una al·lucinant fuga 
visual anàloga a les fugues musicals de les composicions barroques.

6 Aquesta condició, més que il·lusòria, al·lucinatòria de la pintura adquireix caràcters 
epistemològics quan la relacionem amb els models científics o amb les maquetes. El 
model és una mica diferent del quadre, el supera però no el nega. Les relacions de 
l’espectador amb els models o les miniatures són diferents de les que es poden tenir 
amb una pintura, però comparteixen una mateixa fenomenologia bàsica relacionada 
amb la condició al·lucinatòria d’unes imatges que pretenen representar un cosmos. 
Recordeu en aquest sentit la sensació que produeix el món miniaturitzat que apareix 
a la pel·lícula The Devil-Doll (Ninots infernals, Tod Browning, 1936). També val la 
pena esmentar, encara que sigui de passada, la tècnica de miniaturitzar paisatges 
sencers tan cara a les cultures orientals, des de la xina al Japó passant pel Vietnam, 
i el seu correlat en els mandales, entesos precisament com a cosmologies. En això, 
s’hi pot veure una raó antropològica destinada a plasmar la voluntat de crear mons 
autònoms amb el propòsit de controlar-los. Es tractaria d’un vector demiúrgic que 
va més enllà dels aspectes lúdics de l’artifici i que confereix a les imatges pictòriques 
una dimensió especial capaç de transcendir les particularitats de cada obra.

7 N’hi hauria en les anteriors projeccions en 3D, i també podria considerar-se que l’ex-
periència de veure Ciutadà Kane (Orson Welles, 1941) en el seu moment tenia una 
qualitat al·lucinatòria semblant a la que distingeix les noves imatges pictòriques del 
cinematògraf. Però també en la pintura podríem veure alguns antecedents d’aquest 
tipus de mirada posthumana. Per exemple, en la sèrie de gravats que Giovanni Bat-
tista Piranesi va agrupar sota el títol de Carceri d’Invenzione (1745-1750).

JosEp m. Català és catedràtic de Comunicació Audiovisual de la UAB; 

coordinador del Màster de Documental Creatiu de la UAB.
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El cinema i el seu entorn

1. 
Seria un tòpic imperdonable afirmar que les relacions entre cine-

ma i literatura han estat sempre «problemàtiques». Aquesta no és 
la paraula. Potser seria més exacte dir que han estat com una lluita 
de poder, com el desig de la literatura de conquistar el nou terreny, 
alhora que el cinema intentava aprofitar la tradició novel·lística o 
teatral –gairebé no es pot parlar aquí de poesia o assaig, excepte 
en comptats casos– per donar forma al seu desig expansionista pel 
que fa a la narració. Paul Schrader, per exemple, seguint Dudley 
Andrew, comparteix la idea que el cinema potser només ha estat 
un art del segle xx i, per tant, un pont entre la novel·la del xix i les 
noves formes de narració audiovisuals que ha fet emergir, sobretot, 
la tecnologia digital.1 Potser tenen raó, sobretot des del moment 
en què el cinema contemporani recorre més als aspectes sensorials 
que no als intel·lectuals, encara que de vegades els segons emanen 
directament dels primers: Honor de cavalleria (Albert Serra, 2007) 
seria un exemple immillorable en aquest sentit, sobretot des del 
moment en què converteix El Quijote en una successió d’experi-
ments cromàtics i lumínics per reescriure’l després segons el que 
no va dir Cervantes. Vet aquí, doncs, una bona manera d’enfrontar 
cinema i literatura en els temps d’Avatar (James Cameron, 2009).

No obstant això, al llarg del que va ser el cinema durant el segle 
xx, exactament durant la seva segona meitat, la seva relació amb 
la literatura va ser molt més conflictiva. Era com si es produís una 
lluita, un combat, l’única violència del qual consistia en la mane-
ra de «filmar els llibres», en el sentit literal de l’expressió. No es 
tracta, doncs, d’«adaptacions». I no és casualitat que les millors 
obres de la literatura universal mai no hagin estat objecte d’una 
adaptació cinematogràfica a la seva alçada. Es pot argüir el tòpic 

Quan la lletra es fa imatge
(i viceversa)
Cinema i literatura a la Nouvelle Vague i voltants
Carlos Losilla



38

—un altre tòpic— que són les pitjors novel·les les que serveixen 
per fer bones pel·lícules, mentre que l’excel·lència de la bona lite-
ratura anul·la qualsevol possibilitat d’èxit en aquest sentit. No és 
això, però. El que ens importa aquí són les relacions entre cinema i 
literatura, i per això no hauríem de parlar d’«adaptacions» sinó de 
«confrontacions». Què passa, doncs, quan una obra literària es veu 
«confrontada» amb el cinema?

La Nouvelle Vague i la tradició que va generar —i segueix gene-
rant— ens pot servir d’exemple privilegiat per establir unes certes 
bases sobre el tema. Primer, perquè els seus membres eren també 
grans lectors, i moltes de les seves millors pel·lícules sorgeixen de 
textos literaris. I segon, perquè en el seu cas la literatura forma part 
de la vida, com el cinema i, per tant, tots dos se situen en igualtat 
de condicions. És una cosa que van aprendre del seu mestre Jean 
Renoir: reflectir el món d’una manera realista no s’ha de limitar a 
filmar la quotidianitat, les persones i les coses, sinó també l’art tal 
com és, sense prescindir de la seva condició d’artifici. Per això els 
telons i les bambolines de Le carrosse d’or (1955), inspirada en una 
obra de Mérimée, responen de la mateixa manera al concepte de 
«realisme» que el reflex dels ambients obrers de Toni (1935). No és 
el tema el que importa, sinó la posada en escena. I com es posen 
en escena els llibres? En una possible genealogia del moviment, des 
d’una perspectiva molt àmplia, hi ha quatre noms i tres maneres 
de fer que haurien de destacar per la seva peculiar relació amb el 
fet literari. François Truffaut, el primer per ordre cronològic del 
seu debut en el llargmetratge, dialoga amb els llibres que estima 
inserint-los en el seu univers, convertint el literat no en simple ins-
piració, sinó en interlocutor privilegiat: què hi ha en els seus llibres 
que el trasbalsa fins al punt de voler filmar-ho? Jean-Marie Straub 
i Danièle Huillet, francesos que van fugir del seu país per qües-
tions polítiques però que també haurien pogut formar part de la 
Nouvelle Vague —i de fet la seva trajectòria és paral·lela—, prefe-
reixen litigar amb la materialitat del llibre, respectar-ne la lletra en 
el sentit més literal de l’expressió. I, finalment, Jean Eustache, fill 
melancòlic del moviment francès que en culmina els pressupòsits, 
opta per convertir d’alguna manera la pel·lícula en literatura sense 
que deixi de ser cinema, transformar els personatges en escriptors 
improvisats que s’expressen amb metàfores i citacions, com si la 
vida ja no pogués dir-se d’una altra manera. Per descomptat, po- 
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dríem haver convocat aquí altres pretendents, però he preferit 
limitar l’accés i explicar aquestes tres formes de gestionar cinema-
togràficament la literatura –les tres formes possibles de la moder-
nitat– en un territori més restringit.

2.
Truffaut, que es va donar a conèixer amb Els quatre-cents cops 

(1959) i va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no angle-
sa amb La nit americana (1973), és potser el més popular de tots 
aquests cineastes, una icona del cinema dels seixanta i els setanta 
que va veure truncada la seva carrera el 1984 per un tumor cere-
bral que li va causar la mort als 52 anys d’edat, en plena maduresa 
creativa. En la seva carrera hi ha dos tipus de relació amb la lite-
ratura entre les quals ell no va fer cap distinció, i això mereix un 
comentari. D’una banda, la literatura «culta», d’Henri-Pierre Roché 
a Henry James, passant per Ray Bradbury, a la qual es va enfrontar a 
Jules et Jim (1962), Fahrenheit 451 (1966), Les dues angleses i l’amor 
(1972) o La chambre verte (1978). De l’altra, una literatura aparent-
ment més popular, adscrita al «gènere negre», de la qual va treure 
algunes de les seves pel·lícules més enèrgiques i iconoclastes: Tirez 

La sirena del Mississipi,

François Truffaut, 1969
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sur le pianiste (1960), segons David Goodis; La núvia vestia de negre 
(1966) i La sirena del Mississipi (1969), a partir de William Irish; 
o Vivament el diumenge (1983), la seva última pel·lícula, basada 
en una novel·la de Charles Williams. En efecte, per a Truffaut tots 
aquests autors són interlocutors amb qui pot enfrontar-se, persona-
litats que l’afecten d’una manera o altra i a qui no pretén emular, ni 
esbrinar les característiques més importants del seu univers literari; 
no vol ser-los fidel ni infidel, sinó tot el contrari.

Com s’explica això? Per a Truffaut, la literatura està al mateix 
nivell que el cinema: és un mitjà per sacsejar les consciències, 
per pertorbar, per empipar, i per això no es pot sotmetre a cap 
disciplina. En les seves dues adaptacions de Roché, un escriptor a 
qui va descobrir i amb qui va mantenir una estreta relació, el que 
compta és la força literària dels personatges i, sobretot, la manera 
com s’utilitza el que és literari en forma de veu over, és a dir, aque-
lla que se situa per sobre de l’acció i explica les seves vicissituds 
o comenta els sentiments dels personatges. Per a Truffaut, no es 
tracta d’una mera il·lustració, sinó d’un contrapunt gairebé violent, 
i d’aquí deriva l’estil del recitat, sempre veloç, rapidíssim, barrejat 
sovint amb la música de manera que produeixi una sensació de 
vertigen, d’estar escoltant una cosa que prové d’un altre món, des 
del qual se’ns expliquen les coses. La vida dels seus personatges, 
en principi tan aferrada a la materialitat de les coses, es converteix 
en literatura per obra i gràcia del cinema, i aquesta és la gran para-
doxa del seu estil, que aleshores s’impregna de lectures i salmòdies 
per inscriure’s en un lloc més enllà de tot, el lloc de la història, 
d’allò que s’explica perquè ja s’ha esdevingut i, per tant, és passat, 
record, memòria i melancolia. Aquesta relació de Truffaut amb el 
fet literari arriba al seu màxim exponent en dues utilitzacions de 
la paraula que la porten més enllà d’ella mateixa i la insereixen en 
un limbe que arriba a paralitzar la imatge. La primera és la forma 
epistolar, que pot —com en Les dues angleses i l’amor— enfrontar-se 
directament a l’espectador quan el cineasta obliga els seus actors a 
recitar les seves cartes al davant de la càmera, en actitud estàtica, en 
una tautologia expressiva que fa un efecte de redundància estrany, 
incòmode. La segona és la dessacralització, és a dir, la manera com 
la solemnitat de la literatura s’ajusta a les belleses i misèries de la 
realitat quan la diuen d’aquesta manera descuidada, gairebé banal, 
sense cap mena d’èmfasi. És una altra manera de comunicar, igual 
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que passava amb la rapidesa de la veu over, en què no hi ha res que 
faci que valgui la pena aturar-se... si no és l’inici i el final, l’alfa i 
l’omega de la pròpia vida: la infància i la mort.2 

Com podem enfrontar-les a la literatura sense degradar-les? La 
resposta la trobem en dues de les millors pel·lícules de Truffaut, 
L’infant salvatge (1970) i  La chambre verte, que van de la innocència 
a la perversió de la vida, del seu naixement a la seva descomposi-
ció, en un trajecte literari que transcorre alhora entre l’escriptura 
compulsiva i la seva absència. L’infant salvatge es basa en Mémoi-
re et rapport sur Victor de l’Aveyron, les notes que va prendre el 
doctor Jean Itard mentre intentava «educar» un noi a qui havien 
abandonat de petit en un bosc on va passar els primers anys de la 
seva vida, per la qual cosa desconeixia les normes més elementals 
del comportament humà en societat. La Chambre verte, en canvi, 
prové de diversos textos de Henry James i es refereix a un home 
que ha decidit tallar els llaços amb els vius per dedicar-se al culte 
als morts; és a dir, un home a qui la saturació de la memòria ha 
provocat un col·lapse que afecta la seva visió cultural. Del no-res 
al tot, de l’absència de la paraula al seu curtcircuit, de les notes 
disperses d’un científic a l’elaborada narrativa d’un dels mestres de 
la novel·la moderna, Truffaut traça un arc en què la literatura és 
alhora llum i foscor, vida i mort, narració d’aprenentatge i recomp-
te final. En una altra pel·lícula que no té res a veure amb cap obra 
literària, L’home que estimava les dones (1977), Truffaut substitueix 
finalment l’home per la seva obra, el cos pel llibre: el protagonista 
mor, però en queden les memòries. En qualsevol cas, la literatura 
és una forma de pervivència que celebra el cinema com la seva 
prolongació. I això significa ser present a tot arreu, formar part de 
la vida, no establir límits ni fronteres.

3.
És curiós, de tota manera, que aquestes últimes pel·lícules 

de Truffaut —a les quals es podria afegir El diari íntim d’Adèle H. 
(1975), història d’una dona que converteix la seva vida en litera-
tura fins al punt d’autoaniquilar-se— desprenguin una aura més 
pessimista respecte a la possibilitat del filmar el que s’ha escrit 
sense trair una certa tradició cinematogràfica clàssica, sobretot des 
del moment en què coincideixen en el temps amb algunes altres de 
Straub i Huillet la intenció de les quals és reflectir, precisament, 
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El diari íntim d’Adèle H.,

François Truffaut, 1975
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aquest carreró sense sortida que també pot ser un canvi de para-
digma en el mode cinematogràfic d’expressió respecte al fet literari. 
Això es deu, sens dubte, al caràcter fora de tota norma del cine-
ma d’aquesta parella, sentimental i artística, amb una radicalitat 
de plantejaments i intransigència estètica que fa que siguin molt 
poc coneguts del públic en general, fins al punt que —sense anar 
més lluny— a Espanya no se n’ha estrenat cap pel·lícula. Straub i 
Huillet conceben el cinema com una depuració absoluta de tot el 
que ells consideren vicis que ha anat adquirint, alhora que reivin-
diquen un retorn als orígens que implica un respecte reverencial 
pels escenaris i els paisatges, una concepció de l’actor com a figura 
que recita els seus textos de manera impersonal i antipsicològica, i 
una visió del pla i la posada en escena en general com una manera 
de fer veure a l’espectador allò que el cinema convencional li nega. 
Marginats del cinema francès, són, tanmateix, contemporanis de la 
Nouvelle Vague –Straub va néixer el 1933, només un any després 
que Truffaut–, i els seus plantejaments s’assemblen molt en l’aspec-
te literari: què podem fer amb els llibres en la voràgine de la nova 
cultura audiovisual?

Straub i Huillet debuten amb Nicht Versöhnt (1965), segons 
una novel·la de Heinrich Böll, de la qual eliminen tota retòrica, 
una mera exposició dels fets plena d’el·lipsis i sobreentesos que no 
s’adapta al text original, sinó que l’esprem fins a deixar-ne l’esque-
let estricte. La literatura –com la música, l’òpera o la pintura: vegeu 
altres films seus, com Chronik der Anna Magdalena Bach (1968), 
Moses und Aron (1975) o Cézanne (1989)– ha d’aparèixer en tota 
la seva plenitud a la pantalla, i això no vol pas dir adornar-la amb 
recursos melodramàtics, sinó respectar-ne la lletra i fins i tot la 
pròpia autonomia. No es tracta, doncs, de «fer-se seu» el text, sinó 
de compartir-lo, amb l’autor i amb l’espectador, de manera que 
el diàleg truffautià es converteix aquí en anàlisi dialèctica, en un 
comentari del text que dissocia perfectament el que s’ha escrit del 
que s’ha filmat. No és d’estranyar que, més enllà de Nicht Versöhnt, 
una de les preferències de Straub i Huillet a l’hora d’enfrontar-se a 
la literatura sigui filmar les portades, les grafies, el llibre en la seva 
condició material més extrema: això és el que dóna lloc a la pel-
lícula i no cap altra cosa.

I això, transfigurat de moltes maneres diferents, és també el que 
regeix el treball de la parella quan s’enfronten a autors com Franco 
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Fortini, Cesare Pavese o Elio Vittorini. A Fortini/Cani (1976), el 
títol no pot ser més revelador. La premissa consisteix a «adaptar» 
un llibre de l’autor florentí, I Cani del Sinai, en realitat un assaig 
antisionista amb què els autors s’identificaven fortament. I com 
converteix el cinema aquesta mena de textos? Straub i Huillet trien 
la manera més senzilla, per opaca que pugui semblar: el mateix 
Fortini apareix davant de la càmera llegint amb veu neutra alguns 
passatges de la seva obra, enmig de panoràmiques contemplatives 
que filmen tranquil·lament el paisatge. En efecte, no hi ha mane-
ra més rotunda de certificar que el cinema i la literatura serien 
irreconciliables si no fos per un petit detall: l’un i l’altra han de 
mantenir la seva posició, fins que al final tots dos es conjuguen 
en una nova forma fascinant que ja no és ni l’un ni l’altra. El llibre 
conserva la seva integritat, de la mateixa manera que el cinema no 
abandona la seva obligació de crear imatges i sons a partir del text 
mateix. Manuel Asín ha dit que a Straub i Huillet no els interessen 
ni l’autor ni l’obra, sinó el contingut,3 i pot ser que hi hagi alguna 
cosa d’això a les seves pel·lícules «literàries»: atrapar l’esperit del 
text a partir de la seva reducció al mínim, saber que el significat 
de qualsevol temptativa literària es troba llegint-ne l’essència, que 
es troba en el que és material –oposat a la conversa espiritual que 
volia Truffaut–, però també en allò que pot escapar-se de la càmera, 
allò que es troba entre línies i només una lectura atenta pot atrapar.

Això és el que la parella intenta també a les seves singulars 
adaptacions de Cesare Pavese. Aquí la «ficció», per dir-ne d’alguna 
manera, pren una mica més de cos en incorporar «actors» o, si 
més no, figures que reciten els textos sense cap mena d’expres-
sivitat, deixant-los el protagonisme, sense disfressar-los amb les 
seves «arts interpretatives». Corneille, Hölderlin i Mallarmé poden 
aparèixer esporàdicament en l’obra de Straub i Huillet per certificar 
aquest compromís amb la literatura com a generadora d’un cine-
ma d’inspiració brechtiana, encara que serà Pavese qui encarnarà 
millor aquesta simbiosi. En primer lloc, perquè el pòsit mític de 
part de l’obra de l’escriptor italià serveix als dos cineastes com a 
punt de partida per descompondre els textos, fins i tot descontex-
tualitzar-los i sotmetre’ls a un curiós procés d’estranyament. Tant 
en la primera part de Dalla nube alla Resistenza (1978, la mateixa 
època en què Truffaut es lliurava a les seves converses apassionades 
amb textos igual d’impetuosos) com en Quei loro incontri (2005), 
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els Diàlegs amb Leucó de Pavese serveixen de referent obsessiu per 
retrobar un univers atàvic en què figures gairebé zombiàtiques 
deambulen per paisatges esplendorosos i les paraules brollen dels 
llavis com una oració. No es tracta, però, d’una simple reverència. 
Per a Straub i Huillet el que compta és la dialèctica, i el món arcaic 
imaginat per Pavese els serveix per explorar les possibilitats del 
diàleg com a transmutació cinematogràfica de la literatura i alhora 
per instaurar una transparència, una neteja en la imatge i el so que 
deixi via lliure a les paraules. Els passa el mateix amb Vittorini a 
Sicília! (1999) i Operai, contadini (2001), encara més relatades, més 
narrades, però també estàtiques i nues: ara és el gènere novel·lístic 
el que se situa en primer pla, però només per demostrar que, per 
als cineastes, gairebé no hi ha diferències. El que compta és la 
sonoritat del text encarnat en figures monolítiques, el diàleg de les 
quals es revela impossible des d’un punt de vista cinematogràfic. 
I la lírica de Truffaut esdevé aquí una èpica que reflecteix, millor 
que la «trama» o el «discurs» d’aquestes pel·lícules sobre l’emigra-
ció i la pobresa, la dimensió essencialment política del cinema de 
Straub i Huillet. Fins i tot l’herència que ens ha llegat la literatura 
és una qüestió revolucionària, de resistència, davant de les formes 
de representació imperants.

4.
He deixat per al final Jean Eustache no per raons cronològiques, 

sinó estratègiques. La seva millor pel·lícula, La Maman et la putain 
(1974), se situa entre els intents ja madurs de Truffaut i els Straub, 
abans que les relacions cinema-literatura assoleixin els seus grans 
èxits expressius en el si de la post-Nouvelle Vague. En realitat, 
pertany a la mateixa època, més o menys, que Les dues angleses i 
l’amor o Dalla nube alla resistenza, és a dir, quan les diferents op-
cions floten a l’ambient però queda clara una cosa: no hi ha lloc per 
a l’adaptació tradicional. En aquest context, Eustache adopta una 
postura extremadament agosarada: prescindeix de qualsevol text 
de referència, de qualsevol obra literària a la qual pugui agafar-se, i 
en lloc d’això impregna les seves imatges d’una aroma literària que 
prové d’aquí i d’allà, d’una interiorització del que hi ha de literari 
en el cinema4 que prové tant de Truffaut com de Straub & Hui-
llet, entre d’altres, per establir una síntesi. La Maman et la putain 
serà una pel·lícula literària perquè el seu personatge principal és 
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una figura literària, algú que s’ha creat a ell mateix a través de la 
literatura (i del cinema, per descomptat), i també perquè la seva 
concepció del diàleg i del tractament de la paraula, lluny del cos-
tumisme que semblava exigir el tema, se sublima a si mateixa fins a 
convertir la prosa en poesia, el ritme eufònic en cadència musical. 
D’aquesta manera, Eustache posa sobre la taula l’únic que els queda 
als perdedors del Maig del 68: la vida com a obra d’art, com el llibre 
definitiu que perseguien els personatges de Truffaut, i que Straub i 
Huillet encara intentaven convertir en opció subversiva.

Jean-Pierre Léaud, com en Les dues angleses i l’amor, interpreta 
aquí un personatge que té com a màxima l’estilització en el movi-
ment i l’expressió oral, que converteix cada gest en un excés d’ar-
tifici, i cada paraula, en una cita o una reelaboració transcendent 
dels seus autors favorits. «Cada dia que no ens veiem és un crim, 
una massacre», li diu a la dona que estima al començament de la 
pel·lícula, i això esdevé una metàfora que després el caracteritzarà 
com una mena de dandi baudelairià al París dopo la revoluzione, 
parafrasejant Bertolucci, incapaç de fer res més que mirar al present 
i fins i tot al passat des de la perspectiva de qui s’ha convertit a 
ell mateix en un mite vivent. Quan recorda els temps revoluciona-
ris i després plora per tot el que ha perdut, en un impressionant 
monòleg, el cinema d’Eustache esdevé literatura, que al seu torn 
–paradoxalment– no deixa de ser cinema. On és el secret? Sens 
dubte en aquesta lluita, en aquest combat que esborra les fronteres 
i que a La Maman et la putain es transforma en una pirueta en el 
buit: si a Truffaut li devem el diàleg i a Straub-Huillet la dialèctica, 
a Eustache li correspondria el soliloqui com a forma privilegiada 
del desemparament contemporani davant l’absència cada vegada 
més dolorosa de la paraula. En qualsevol cas, cap dels quatre no 
concep la literatura com un simple bagul dels records del qual es 
pot extreure alguna cosa per construir-ne una altra. Com en les 
constel·lacions de Walter Benjamin, tot està surant a l’aire perquè 
qualsevol de nosaltres ho reculli, ho interioritzi i ho converteixi en 
una cosa que formi part de la seva vida i, si escau, de la seva obra. 
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Notes

1 A «Cannon Fodder», Film Comment, setembre-octubre del 2006.
2 Per a tots aquests temes i les «adaptacions» literàries de Truffaut, vegeu l’excel·lent 

biografia de Serge Toubiana i Antoine de Baecque, François Truffaut, París, Galli-
mard, 1996.

3 A Jean-Marie Straub y Danièle Huillet: una biofilmografía, llibre que acompanya el 
volum 1 de l’edició en DVD de diverses obres de la parella (Intermedio, 2010).

4 Per a Luc Moullet, la pel·lícula «va capturar la manera de parlar i actuar posterior 
al 1968: literatura i cinema a l’uníson» («Mejor arder que desvanecerse: el dandi 
proletario»,  en Marcelo Panozzo (ed.), Jean Eustache: un fulgor arcaico, Buenos Aires, 
Bafici, 2009, p. 45).
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La noia de la perla,

Peter Webber, 2003
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El cinema i el seu entorn

 Per què el cinema històric 
genera tantes vegades una desconfiança directament proporcional 
al grau d’especialització o coneixement historiogràfic de l’espec-
tador? És això fruit d’una mera reacció patrimonial de qui vol 
reservar-se el monopoli del discurs històric? Es correspon amb la 
tantes vegades repetida constatació que el Cinema tendeix a sim-
plificar i banalitzar la Història (amb majúscules)? Aquestes i moltes 
altres preguntes es deriven de nombroses constatacions resultants 
de la praxi fílmica quotidiana de qualsevol espectador capaç de 
confrontar el seu preconeixement històric amb les diverses mostres 
del cinema històric; però també poden ser productives si ens indu-
eixen a una reflexió sobre la naturalesa d’un cinema històric que 
se’ns ofereix amb una varietat de propostes tan heterogènies com 
difícilment reductibles a una proposta única i exclusiva.

Si el debat sobre les relacions entre cinema i història és factible 
—i necessari—, això no es deu només al fet constatable que la his-
tòria (i abans els mites que precedeixen la consciència històrica) ha 
estat des de sempre objecte argumental de la representació artística 
en qualsevol de les seves manifestacions. En aquest sentit, no ha de 
sorprendre que el nou mitjà cinematogràfic —també considerat, no 
sense molts titubejos inicials, artístic— recorregués des dels seus orí-
gens a la història com a dipòsit incommensurable d’arguments, per-
sonatges o situacions. I més si tenim en compte la dependència del 
primer cinematògraf respecte a unes manifestacions artisticoespec-
taculars decimonòniques específicament banyades d’historicisme, 
tant en l’àmbit de la novel·la i el drama, com en el de la pintura, 

D’una desconfiança històrica
José Enrique Monterde
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el fulletó i el melodrama, les reconstruccions amb figures de cera, 
etc. D’altra banda, el contingut històric dels primers films va con-
tribuir a la legitimació cultural del cinema i, per tant, al seu procés 
d’institucionalització. Però si les possibilitats del cinema històric 
són obertes és sobretot —com en els altres mitjans artístics— per-
què tant el cinema com la història se situen en el territori de la 
producció discursiva.

El passat històric només pot inscriure’s en l’àmbit del discurs; 
l’operació historiogràfica parteix de la constatació d’una absència, 
i no implica més que l’evocació —tan documentada com es vulgui 
i es pugui— d’uns fets suposadament i previsiblement esdevinguts 
en un passat més o menys remot, però també l’elucidació de les 
seves causes i conseqüències: el seu sentit. No es tracta, doncs, 
d’una simple emanació —directa i objectiva— d’aquests fets. Que 
s’utilitzin empremtes, rastres i altres dades recopilades d’aquest 
passat no genera sinó una aproximació més o menys hipotètica a 
allò que s’ha esdevingut, constatable només des de la seva pròpia 
lògica o coherència discursiva. Tot això és ben conegut, més enllà 
de la tradició d’una historiografia positivista que aposta per un 
suposat valor reificador del discurs històric. Un discurs que, d’altra 
banda, només es pot emetre des del present de la seva enunciació, 
subjecte, per tant, als condicionaments de la seva contemporaneï-
tat, siguin d’ordre polític, ideològic, filosòfic, ètic, etc.

També el cinema es constitueix a partir de l’evocació —en el pre-
sent de la projecció— d’una absència: la d’allò que en un moment 
inevitablement anterior ha estat enregistrat per la càmera; no hi ha 
la possibilitat de la imatge «en directe», com passa a la televisió. 
Aquí se sustenta una analogia primordial entre història i cinema: en 
aquesta «presència d’una absència» de què parlava Michel de Cer-
teau. L’altra analogia bàsica rau en la consideració del film com a 
fet discursiu, en què imatges i sons treballen sincrònicament i dia-
crònicament amb vista a la producció d’un sentit. Un discurs que 
necessàriament articula els recursos propis del mitjà cinematogràfic 
amb altres elements extracinematogràfics (però intrafílmics), per 
donar lloc a diferents formes d’articulació fílmica. Entre aquestes 
formes hi ha, per exemple, les que permeten distingir entre la ficció 
i aquesta no-ficció abusivament identificada com a documental, o 
aquelles altres que justifiquen el qualificatiu d’«històric»: és a dir, 
l’ampli corpus fílmic que es caracteritza per remetre el seu marc 
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temporal a un temps passat, més o menys remot respecte a la data 
de producció del film.1 Quan aquest desplaçament temporal es 
desenvolupa en el camp de la ficció, erigint el seu univers diegètic 
en èpoques històriques, ens trobem davant d’una «ficció històrica»; 
quan el desenvolupem en el camp no ficcional, ens endinsem en 
el  «documental històric». I aquestes serien les dues formes que 
adquireix l’anomenat col·loquialment  «cinema històric».

Ara bé, la funció social —i artística— del cinema difereix de 
l’exigida a la disciplina historiogràfica. Com hem dit abans, aquesta 
última s’ha de regir per un principi de coherència lògica, en què la 
imaginació no s’ha de desbordar i la fantasia no hi hauria de tenir 
cabuda. En definitiva, l’objecte del treball historiogràfic és produir 
coneixement, per precari i relatiu que pugui arribar a ser confrontat 
amb les ciències positives. I aquesta és una possibilitat eventual del 
cinema, però no la que ha regit prioritàriament el seu esdevenir 
des dels seus orígens fins avui, orientat com ha estat sobretot cap 
a l’entreteniment i l’espectacle. Així doncs, el cinema històric és el 
resultat de la confrontació entre dues legitimitats: la historiogràfica 
i l’espectacular. O dit d’una altra manera, entre el coneixement 
històric i les lleis de l’espectacle.

Quan parlem del coneixement històric, cal fer una distinció clau 
entre el que correspon a l’especialista —l’historiador professional 
i el docent— i el coneixement històric vulgar, propi de qualsevol 
espectador cinematogràfic «del carrer», capaç de confrontar el seu 
preconeixement (o pseudoconeixement) històric amb els contin-
guts historiogràfics del film; i parlem de preconeixement en la 
mesura que, més enllà de qualsevol exactitud o veracitat historio-
gràfica, el film mateix acaba oferint una certa informació (o desin-
formació, si es vol) que no deixa d’incorporar-se al coneixement, 
generalment modest, heretat dels temps escolars o obtingut per 
altres vies d’informació històrica, com ara les mateixes experiències 
filmicoespectatorials prèvies. Però en proporció inversa a la inten-
sitat d’aquest preconeixement se situa la necessitat paradoxal del  
«reconeixement»; per això fins i tot es dóna el cas que alguns films 
que aposten per una certa radicalitat historiogràfica són majoritàri-
ament rebutjats perquè es distancien d’un preconeixement històric 
carregat de tòpics, clixés, deformacions més o menys interessades, 
etc., i per això transformat en pseudoconeixement.

De la seva banda, les lleis de l’espectacle o els valors artístics 
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no responen a cap més lògica que les seves pròpies eficàcies: l’en-
treteniment en el primer cas i la satisfacció estètica en el segon. La 
veracitat historiogràfica no és la que legitima qualsevol representa-
ció artística que pren la història com a motiu argumental; tampoc 
en el cas de l’avaluació estètica d’un film (històric). I ni tan sols la 
hipotètica exactitud de la reconstrucció històrica és en ella mateixa 
font d’entreteniment, perquè aquest últim té moltes vegades exi-
gències discordants respecte a allò que està (relativament) establert 
com a veritat històrica. Una discordança, en definitiva, que tantes 
vegades justifica la desconfiança a què al·ludíem al començament 
d’aquestes línies.

Vegem a continuació alguns dels punts de conflicte entre les 
dues legitimitats esmentades. La dimensió espectacular del cinema 
comporta, en el camp historiogràfic, la focalització en els aspectes 
més exòtics i sensacionals del passat, tant en el pla geogràfic com 
en el temporal. Pensem que al gran públic americà —el que va 
impulsar l’hegemonia de Hollywood—, amb limitada consciència 
d’una història pròpia, bona part de la història mundial li sembla  
«exòtica»: que diferent que és, respecte a les vivències de l’espec-
tador nord-americà, l’experiència present del passat per a un habi-
tant de la vella Europa, on els vestigis d’aquest passat formen part 
del seu escenari vital quotidià! Pel que fa al  «sensacionalisme», 
implica una clara inclinació de part del cinema històric a favor dels  
«grans personatges» enfrontats a situacions, conflictes o moments 
excepcionals, fins i tot en perjudici d’altres formes d’entendre el 
treball historiogràfic menys deutores d’una concepció periclitada 
de la història. Aquesta concepció espectacular tradicional del cine-
ma històric s’ha identificat amb la producció d’àmplia envergadura 
industrial, amb independència de posteriors opcions del cinema 
històric inscrit en els paràmetres de la modernitat. En la mesura 
que predomini el caràcter espectacular del cinema històric, aquest 
estarà subjecte a les tres condicions bàsiques de les anomenades  
«lleis de l’espectacle»: la necessitat o demanda social de diversió 
en el si d’una certa  «metafísica de la diversió» a la recerca d’una 
efímera felicitat; la innocència que ens porta aparentment més 
enllà de la ideologia, i la legalitat derivada d’una fèrria codificació 
i ritualització.

En la mesura que els esdeveniments històrics estan situats en 
un passat ja clausurat i que han estat publicitats amb més o menys 
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intensitat pels discursos historiogràfics, és a dir, en la mesura que 
partim del preconeixement històric, en el cinema històric queda 
exclosa la possibilitat del suspens: sabem que els aqueus van acabar 
entrant a Troia o que les tropes napoleòniques van perdre la batalla 
de Waterloo. Per tant, un film que abordi qualsevol d’aquests dos 
esdeveniments «històrics»2 no es pot construir a partir d’un efecte 
de suspens al voltant de la resolució del relat. No proposarem com 
a solució una tosca alteració de la veritat històrica constatada, lle-
vat que entrem en el territori de la història-ficció, com s’esdevé a 
Va passar aquí (Kevin Brownlow i Andrew Mollo, 1965), on se’ns 
presenta una Gran Bretanya ocupada pels nazis...; però, sens dubte, 
conèixer el final frustra les expectatives dubitatives de l’espectador 
i constitueix un llast per als al·licients de qualsevol relat.3 Quina és 
la resposta més freqüent a aquest inconvenient en la ficció històri-
ca? Doncs el desdoblament de la trama, introduint-hi alguns per-
sonatges ficticis que desenvolupen una línia narrativa paral·lela a la 
plenament històrica, tot i que entrellaçada amb ella en una posició 
que pot ser més o menys secundària o pot usurpar l’atenció central 
del relat de l’esdevenir dels personatges i fets indubtablement his-
tòrics. En aquest segon cas seríem més a prop del  «film d’època» 
que del discurs filmicohistòric, en què la història apareix més com 
un teló de fons que no com l’objecte central. Tornant als exemples 
assenyalats abans, n’hi hauria prou d’inventar un personatge fictici 
immers en la batalla de Waterloo amb uns objectius —per exemple, 
la seva pròpia supervivència o el feliç retrobament amb la seva esti-
mada—que permetin mantenir el suspens, seguint una estratègia 
àmpliament freqüentada en la novel·la històrica, a la qual no seria 
aliena —pel que fa a Waterloo— una obra tan significativa com La 
cartoixa de Parma, de Stendhal, amb Fabrizio com a testimoni de 
la gran batalla.

Aquesta estratègia, definida per la barreja entre elements histò-
rics i d’altres de caràcter fictici, pot ser perillosa atesa la possible 
introducció de confusió en l’espectador poc avisat, per al qual els 
llegendaris Ivanhoe o Robin Hood poden arribar a tenir una entitat 
històrica del mateix —o fins i tot més— pes que els personatges 
veraçment històrics. I no estem parlant d’una deformació o falsi-
ficació històrica voluntària —tan present en molts moments del 
cinema històric, especialment sensible a les manipulacions de les 
cinematografies totalitàries—, sinó simplement de l’acatament de 
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les lleis interioritzades de l’espectacle. Ara bé, la barreja de ficció i 
realitat històrica permet complir un altre requisit gairebé forçós al 
llarg de bona part de la història del cinema hegemònic: el final feliç.

En efecte, per molt que el suspens sigui un factor important 
per captar l’atenció de l’espectador, aquest últim se sentiria majo-
ritàriament contrariat si la resolució fos negativa, si no s’arribés a 
aquest salvament «en l’últim moment» anhelat pel públic. L’amar-
gor d’un final desgraciat, per no dir tràgic, deixa un regust que 
els productors del cinema mainstream mai no han volgut admetre. 
Però, evidentment, Napoleó va perdre a Waterloo, de manera que la 
introducció decidida dels elements ficticis permet també plantejar 
un final desdoblat, en el qual el fracàs històricament comprovat 
s’endolceix amb el triomf parcial del protagonista fictici, amb el 
happy-end esperat durant diversos decennis de pràctica espectato-
rial. És cert que la decadència dels modes clàssics de la producció 
i el consum cinematogràfic han introduït variacions indubtables en 
aquest sentit. Més enllà de l’èxit moral o simbòlic amb què moltes 
vegades s’ha pal·liat el final infeliç —pensem en l’acabament d’una 
superproducció com Espàrtac (Stanley Kubrick, 1960)— i que en el 
cinema històric ha estat aportat pel coneixement dels fets esdevin-
guts temps després del final del relat que poden arribar a confirmar 
el triomf final d’allò que en primera instància ha pogut significar un 
fracàs (d’acord amb la tradició segons la qual després de la  «cru-
cifixió» va venir la «resurrecció»...), el cinema contemporani ha 
acceptat certs finals negatius o, si més no, aquesta altra opció que 
reconeixem com un final «obert».

Juntament amb el suspens com a ganxo de l’atenció de l’especta-
dor o la conveniència del final feliç, una tercera llei de l’espectacle 
que podem esmentar seria la inclusió, no menys forçada, d’algun 
idil·li amorós. Quan no hi ha un suport històric que justifiqui la 
presència d’una protagonista femenina, caldrà inventar-la. Tenint 
en compte la pertinaç relegació de les dones en la historiografia, 
no pot estranyar que siguin rares les vegades en què han ocupat 
un lloc dominant en els diversos discursos historiogràfics, a la qual 
cosa no ha estat aliè el cinema mateix, si més no fins temps recents. 
Només aquestes grans figures irrefutables en el seu paper històric 
—de Cleòpatra o la bizantina emperadriu Teodora a Joana d’Arc o 
Elionor d’Aquitània, de Maria Estuard a Isabel I d’Anglaterra, de 
Caterina de Rússia o Maria Antonieta a l’emperadriu Victòria, de 
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María de Molina a Agustina d’Aragó, etc.—, en la mesura que pràc-
ticament actuen en sintonia amb els  «grans homes» de la història, 
han assolit el protagonisme principal en el cinema històric. Fora 
d’aquesta condició, el paper majoritari de les figures femenines 
s’ha plantejat des de la subsidiarietat sentimental: esposes, mares, 
germanes, filles, promeses, amants, prostitutes, ballarines, dones 
fatals diverses, etc. A més, la necessitat d’integrar d’alguna forma 
una «història d’amor» en l’esdevenir del relat pot portar a sobre-
dimensionar-ne els aspectes sentimentals, fins i tot en relació als 
personatges més fidedignament històrics, fins al punt de reafirmar 
—per dir-ho d’alguna manera— la importància del nas de Cleòpa-
tra o de la vel·leïtat amorosa d’Enric VIII com a elements motrius 
de la història.

Aquestes dependències que ofereix el cinema històric majoritari 
són evidents i moltes vegades fonamenten la desconfiança que, com 
hem dit, provoca el cinema històric. Però hi ha altres formes de 
desfigurar les interpretacions del passat històric a través del cinema 
que són més subtils, però no per això menys importants: parlem 
de l’anacronisme. De l’anacronisme es pot parlar des de dos punts 
de vista: d’una banda, pel que fa a la reconstrucció visual i sonora 
del referent històric; de l’altra, pel que fa a la projecció d’elements 
propis del present de la producció del film sobre el passat històric.

Partim del caràcter inequívocament fenomenològic del cinema 
i alhora de la impossibilitat de filmar en pretèrit. Aquest caràcter 
prové del fet inalienable que la càmera ha d’enregistrar uns certs 
fenòmens empírics (profílmics) contemporanis de la filmació 
mateixa. Si aquests fenòmens pretenen situar-se en un cert passat, 
la seva constitució formal —visual i sonora, per tant— implica la 
(re)construcció d’un cert referent històric. En la mesura que allò 
que s’ha filmat no és la realitat històrica, sinó que només la desig-
na, haurem de tenir en compte els codis, les marques d’aquest joc  
d’il·lusions, evocacions i referencialitat entre el complex audio-
visual i narratiu fílmic i la suposada realitat històrica, certificada 
fins a cert punt, en tot cas, per la sanció historiogràfica. Per això 
és molt més important la qüestió de la versemblança que la de la 
veritat o el (impossible) realisme històric, ja que la realitat empírica 
del passat és incognoscible i imperceptible. I en aquest sentit, el 
preconeixement audiovisual del passat per l’espectador serà més 
important que la suposada realitat històrica a què fa referència. Per 
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tant, en el cinema històric se centra molt més en el que s’entén com 
allò que és característic i  «visible» d’una època, és a dir, l’imaginari 
històric (d’una nació, un grup o classe social, una generació, etc.) 
que sustenta aquesta competència espectatorial que es posa en joc 
en la recepció del film. Per això el cinema històric ha de respondre 
a una doble versemblança: la pròpia de tot discurs fílmic que jugui 
en aquest terreny i la construïda a partir de les dades històriques 
de què parteix l’espectador en la seva tasca com a tal. Un exemple: 
la major part dels espectadors van quedar captivats pel  «realisme» 
assolit en la reconstrucció visual de l’Holanda del segle xvii en un 
film com Girl with a pearl pendant (La noia de la perla, Peter Webber, 
2003), gràcies a la proximitat visual entre la fotografia d’Eduardo 
Serra i la pintura de Vermeer, d’altra banda personatge central del 
film; ara bé, si comprovem que la pintura del pintor de Delft és 
sensiblement diferent, per exemple, de la pintura de Rembrandt, 
pintor també holandès i coetani de l’anterior, ¿hem de deduir que 
aquest últim no ens permet evocar visualment aquells temps? 
Evidentment, l’espectador accepta les bondats de la reconstrucció 
ambiental del film a partir d’un imaginari visual construït precisa-
ment per la pintura mateixa de Vermeer, per la qual cosa clausura 
mitjançant el reconeixement un coneixement directe impossible i 
amb això certifica una veracitat que no és sinó versemblança.

L’anacronisme serà, doncs, una transgressió de la versemblança 
històrica, que no de la veracitat; l’anacronisme trenca la suposada 
transparència històrica del film, sempre que el percebem com a tal. 
Per això, quan s’erigeix en l’eix de la construcció d’un film, la pel-
lícula cau en l’àmbit de la paròdia. Ara bé, mentre que l’especialista 
—aquí l’historiador— pot determinar la presència de l’anacronisme 
en relació a un coneixement històric especialitzat, fins i tot a una 
veritat històrica institucionalitzada per la seva disciplina, l’espec-
tador comú només ho pot fer respecte a aquesta versemblança que 
des de la seva pròpia competència és capaç de reconèixer. D’aquí ve 
la importància que té per a l’eficàcia del cinema històric el conjunt 
d’elements visuals —i en part sonors— que contribueixen a la cons-
trucció de l’imaginari relatiu a les diverses èpoques històriques. Un 
imaginari constituït pel conjunt d’informacions proporcionades per 
tota mena d’imatges procedents de les arts plàstiques —sobretot la 
pintura, sigui contemporània de l’època evocada, sigui la pintura 
d’història—, les il·lustracions de manuals i altres publicacions, 



C o L ∙ L E g i  o F i C i A L  D E  D o C T o R s  i  L L i C E n C i AT s  E n  F i L o s o F i A  i  L L E T R E s  i  E n  C i è n C i E s  D E  C ATA L u n yA

57

els calendaris, les estampes religioses, les fotografies i postals, les 
restes arqueològiques, els monuments i edificis històrics, etc. Però 
no hem pas de creure que l’anacronisme és només una qüestió 
d’escenografia o attrezzo; de decorats escènics (bidimensionals o 
tridimensionals), objectes (vestuari, mobles, armes, utensilis, etc.), 
animals, rituals, elements de caracterització (pentinat, maquillatge, 
etc.), instrumental tecnològic, sons (sorolls, músiques, accents, for-
mes de declamació, etc.), sinó que també abasta els gestos i actituds 
dels intèrprets, les seves accions com a personatges.

Finalment, no hem d’oblidar un altre tipus d’anacronisme, 
més subtil en tant que no «visible»: seria el que es refereix a les 
mentalitats i és el resultat de projectar concepcions, idees o valors 
contemporanis sobre el passat, a través no sols del comportament 
dels personatges inscrits en la trama històrica del film, sinó també 
de les formes de pensar que el sustenten. Aquest anacronisme pot 
manifestar-se en diversos plans: l’ideològic (pensem en la projecció 
de les idees modernes de llibertat o igualtat sobre èpoques ante-

La kermesse heroica,

Jacques Feyder, 1935
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riors a la seva vigència), el polític (molt especialment en relació a 
la qüestió del nacionalisme, tan substantiu en el discurs històric), 
el moral (tants costums actuals radicalment inassumibles en un 
passat més o menys remot), el religiós, el sentimental (traspassant 
els límits de la concepció històrica de l’amor, per exemple, davant 
del paper de la conveniència en el matrimoni) i l’estètic (no podem 
ignorar l’evolució de la idea de bellesa corporal al llarg de la histò-
ria), entre d’altres.

En definitiva, el perill de l’anacronisme —o la inconsciència 
de la seva presència— serà un altre dels riscos del cinema històric 
hegemònic i, com a tal, causa de desconfiances, sobretot quan el 
seu ús adquireix una rellevància didàctica. Però, alhora, aquests 
perills i la seva resolució han de fer encara més admirables les 
propostes més productives del cinema històric de tots els temps, 
des de La kermesse heroica (Jacques Feyder, 1935), Rembrandt (Ale-
xander Korda, 1936) o La Marseillaise (Jean Renoir, 1938) fins a Il 
Gattopardo  (Luchino Visconti, 1963), La presa del poder per Lluís 
XIV (Roberto Rossellini, 1966), Andrei Rubliov (Andrei Tarkovski, 
1966), Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach (La 
sobtada riquesa dels pobres de Kombach, Volker Schlöndorff, 1971), 
Els camisards (René Allio, 1972), Winstanley (Kevin Brownlow i 
Andrew Mollo, 1975) i un bon grapat més de títols.

Notes

1 Altres articulacions fílmiques remetrien a conceptes d’ús ampli, com ara els gèneres, 
els cinemes nacionals, les escoles i moviments cinematogràfics, o fins i tot l’autoria.

2 Evidentment no són dos esdeveniments que se situïn en el mateix pla historiogràfic 
(nombrosos historiadors, encapçalats per Moses Finley, han negat el caràcter  «histò-
ric» de la guerra de Troia...), però aquest és un  «detall» indiferent per a l’espectador 
comú.

 3 I no s’ha de creure que aquesta possibilitat d’alterar dràsticament la veritat històrica 
és patrimoni de la ficció: el (fals?) documental C.S.A.: The Confederate States of Ame-
rica (Kevin Willmott, 2004) desenvolupa la història dels EUA a partir de la victòria 
sudista a la guerra de Secessió.

José EnRiquE Monterde és professor titular Història de l’Art de la UB; president 

de l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics.
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El cinema i el seu entorn

 Q
uan, el març de 1968, 

els nord-americans van veure en horari de màxima audiència les 
imatges de la matança de My Lay, un dels punts d’inflexió del llarg 
conflicte postcolonial del Vietnam, els estrategs del Pentàgon es 
van adonar que la guerra del futur mai no podria tornar a discórrer 
pels mateixos camins. La revista oficial de l’exèrcit, Military Review, 
va arribar a dir que «en la pròxima guerra, les càmeres de televisió 
s’hauran de quedar a casa».2 No es tractava només d’estimular la 
propaganda, element crucial en totes les guerres desenvolupades 
fins aleshores, i molt més des de la instauració de la societats de 
masses, sinó també de posar límit a les noves tecnologies de la 
informació, que podien no sols desestabilitzar la moral de la tropa, 
sinó fins i tot activar les polítiques d’oposició nascudes d’una 
manera més o menys espontània en el cos social mateix. D’aquí 
el black-out iconicoinformatiu de conflictes com la invasió de l’illa 
caribenya de Granada (octubre de 1983) o el desembarcament 
nord-americà a Panamà (desembre de 1989), que va posar fi al 
govern del general Noriega; o els solitaris plans aeris dels bombar-
dejos de l’Iraq durant l’anomenada Primera Guerra del Golf (1991), 
que van motivar la irònica reflexió de Jean Baudrillard, el trencador 
filòsof francès, quan va afirmar que «la guerra del Golf no va passar 
mai». 

Certeses doloroses:
política, poder i informació al cinema 
americà sobre l’Iraq i l’Afganistan
Casimiro Torreiro

És summament difícil acceptar que la història no té 

un final; que hi ha problemes en el nucli de la seguretat 

nacional dels Estats Units que potser no tenen solució

william Paff1
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D’aquí ve també l’intent de controlar els mitjans de comunicació 
des que, el març de 2003, el govern nord-americà va procedir a 
envair l’Iraq, en el marc més general d’allò que l’administració de 
George Bush Jr. va denominar «guerra contra el terrorisme», i va 
concedir permisos selectius a determinats periodistes per «incrus-
tar-se» —aquest va ser el curiós nom triat per a la situació— en les 
unitats militars del front de combat; es pretenia eliminar qualsevol 
ocasió que propiciés una informació no contrastada o controlada 
pels mateixos invasors. El fet que l’Administració Bush considerava 
crucial el suport dels mitjans i que, a més, volia tenir en el cinema 
un aliat important queda demostrat per la reunió que el principal 
assessor polític governamental, l’influent Karl Rove, va mantenir 
amb alguns dels més importants homes d’empresa de Hollywood 
tot just destruïdes les Torres Bessones, el setembre del 2001. Com 
si calgués ressuscitar les velles recomanacions emanades de l’Office 
of War Information (OWI) rooseveltiana durant la Segona Guerra 
Mundial, Rove va intentar que la indústria li fes costat, així com 
involucrar-la en l’«esforç patriòtic» contra el terrorisme, cosa que 
va aconseguir amb escreix. Si fins aleshores, els malèvols agents del 
mal ja eren, segons el cinema mainstream EUA, sinistres terroristes 
musulmans infiltrats a Occident, a partir del 2001 aquesta presèn-
cia va esdevenir aclaparadora en tota mena de pel·lícules. 

La invasió de l’Iraq, però, va demostrar algunes realitats noves 
que ni la ideologia governant a Washington ni molts teòrics de la 
comunicació no havien previst. I el cinema en va prendre bona 
nota, tal com veurem més endavant. El conflicte mesopotàmic 
constitueix el primer exemple d’erosió de la veritat oficial, de la 
ideologia profunda de l’administració, per obra i gràcia de nous 
mitjans que ja no s’assemblen en res als convencionals: en ple 
descrèdit i crisi de l’empresa periodística tradicional, l’intent 
d’imposar un únic punt de vista sobre la guerra va xocar violenta-
ment amb la multiplicació de pantalles que Internet ha obert, i el 
conflicte mateix es va convertir en un focus de constant agitació, 
amb un protagonisme absolut per part d’uns soldats en actiu i 
combatents acabats de llicenciar que, armats de mòbils d’última 
generació, càmeres digitals i ordinadors personals, han obert una 
fissura irreparable en la informació bèl·lica, envellida constantment 
en els mitjans convencionals davant l’empenta de la comunicació 
no jerarquitzada pròpia de la xarxa. 
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I això ha permès —exemple també històric d’erosió informa-
tiva— donar a conèixer la crua realitat d’una guerra en què, com 
abans al Vietnam, però a una velocitat considerablement superior, 
la veritat oficial va viure, i encara viu, sotmesa a contínues sacseja-
des, rectificacions i denúncies. L’escàndol del penal d’Abu Ghraib 
i les indecents tortures a què uns soldats americans alliçonats van 
sotmetre combatents i civils iraquians es van difondre prioritària-
ment a través dels mòbils i les càmeres digitals manejats per perso-
nal militar i només secundàriament pels mitjans, i això va ocasionar 
agudes contradiccions en un dels pilars sobre els quals s’assenta 
qualsevol règim democràtic clàssic: la informació propagada pels 
grans mitjans com a dret exercit per la ciutadania. I ha deixat en 
evidència, a més, que el conflicte no es dirimia ja en el terreny 
de la propaganda, que l’agenda dels mitjans hauria volgut centrar 
en la sort dels grans ideals comuns (la democràcia, la llibertat, la 
lluita contra el terror), sinó en el dia a dia sinistre i políticament 
devastador d’un conflicte complex que no es pot reduir alegrement 
als eslògans obligatòriament fàcils i maniqueus de la propaganda 
política. 

Algunes ficcions exemplars 
Que el cinema americà ha tingut molt en compte els conflictes 

asiàtics com a font per a les seves ficcions més llamineres queda 
demostrat per  l’heterogeneïtat de propostes que, des del 2001, 
ha anat oferint a la seva audiència potencialment planetària. A 
diferència del que s’esdevenia en tants conflictes anteriors, en un 
cinema que des de fa ja molts anys ha optat per la barreja genèrica, 
ara el tema bèl·lic s’ha mesclat amb tota mena de gèneres, alguns 
amb lògiques narratives tan suposadament allunyades com les del 
cinema criminal —A la vall d’Elah (Paul Haggis, 2007) i Green Zone 
(Paul Greengrass, 2010)—, el terror —en l’episodi televisiu Home-
coming, de l’especialista Joe Dante; indirectament, a Land of the dead 
(George A. Romero, 2007)—, passant pel film de tesi marcadament 
polític —Lions for Lambs (Robert Redford, 2007)— o per territoris 
històricament pròxims, com el melodrama de rereguarda —La vida 
sense la Grace (James C. Strouse, 2007); Brothers (Jim Sheridan, 
2009)—, fins a desembocar en l’insòlit terreny del mockumentary, 
el fals documental, que és la base d’un dels films que més i millor 
han sabut utilitzar les potencialitats de la multiplicació de panta-
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lles pròpia de la realitat comunicacional contemporània: Redacted 

(Brian de Palma, 2007). 

1. Viscuda per la societat nord-americana com un conflicte 
amb motivacions poc clares (la guerra per enderrocar l’autòcrata 
Saddam Hussein i portar la democràcia a l’Iraq es va veure molt 
aviat enterbolida per la denúncia de les obscures intencions de 
l’administració d’aconseguir el control del petroli iraquià, cosa que, 
per a una part considerable de la ciutadania, va restar credibilitat al 
conflicte gairebé des del seu començament, i de passada va suscitar 
dubtes sobre la conveniència d’una estratègia militar d’ocupació 
contra un terrorisme difús i organitzat capil·larment), aquesta 
guerra ha tingut fins ara la seva resposta més clara en el terreny 
ideològic en un film finançat i signat per un dels liberals històrics 
de Hollywood, l’actor, productor i director Robert Redford. Lions 
for Lambs (Lleons per xais), títol extret d’una frase d’un general 
alemany que, a la Primera Guerra Mundial, va definir així l’exèrcit 
britànic per assenyalar la diferència entre uns soldats enviats a la 
massacre i uns comandaments ineficaços amagats darrere d’aquesta 
carn de canó literal, és una diatriba contra el govern Bush i alhora 
una posada en qüestió de les raons esgrimides per l’administració 
dels EUA per anar a la guerra. 

Aquest film té una estructura clarament bicèfala. En cadascuna 
de les seves dues parts —el principal nexe d’unió de les quals no 
és tant la guerra a l’Afganistan, que els serveix de teló de fons, sinó 
sobretot una actitud clarament criticopolítica—, respira un espe-
rit didàctic i alhora coherent amb el que han estat històricament 
les ficcions liberals americanes, que qüestionen aspectes concrets 
de la realitat però sense tocar les raons fundacionals de fons de  
l’establishment polític del país. En la primera part, una veterana 
periodista (Meryl Streep), que exerceix com a memòria de la pro-
fessió des de la seva ja llunyana oposició a la guerra del Vietnam 
però que ara és la informadora estrella d’una cadena de televisió, 
entrevista en exclusiva un senador trepa, Jasper Irving (Tom Cru-
ise), identificat inequívocament com a republicà. Barreja particu-
larment aconseguida entre Donald Rumsfeld i el mateix Karl Rove, 
aquest personatge és l’exemple perfecte del polític conservador: 
llicenciat a Harvard, sis anys a l’acadèmia de West Point (en intel-
ligència militar, per si no n’hi hagués prou); fotos amb Bush i amb 
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la seva secretària d’Estat Condoleeza Rice, i frase emmarcada del 
bel·licós president Theodore Roosevelt: «Si he de triar entre la 
rectitud i la pau, trio la rectitud.» El polític està disposat a sub-
ministrar a la periodista una valuosa informació, una nova tàctica 
militar relacionada amb la guerra a l’Afganistan, però, com sospita 
ella mateixa, només perquè li convé per a la seva carrera, i no per 
la pretesa exactitud o eficàcia de la campanya en marxa. 

En el segon segment, un professor veterà i experimentat, 
Stephen Malley (el mateix Redford), explica a un estudiant blanc 
brillant i cínic de família benestant la història de dos dels seus 
alumnes, morts en circumstàncies bèl·liques adverses en el mateix 
conflicte de l’Afganistan. El diàleg és crucial per entendre en què 
s’ha convertit la guerra: els nois s’han allistat per una doble causa: 
la de demostrar als seus col·legues (i demostrar-se a ells mateixos) 
que tenen el deure de fer-ho perquè la crítica sense compromís 
personal no porta a res, d’una banda, i de l’altra, perquè són pobres 
(l’un és negre, i l’altre, hispà) i no es poden permetre seguir estu-
diant a la universitat. O, dit d’una altra manera, a l’habitualment 
benpensant crítica política liberal (Redford —i no és una casualitat 
que s’hagi reservat aquest paper— sembla fer aquí l’autocrítica del 
seu propi sector ideològic i de la seva responsabilitat en el declivi 
dels vells ideals americans del respecte a l’altre i de compromís 
personal amb la comunitat), s’hi afegeix ara la certesa que l’exèrcit 
americà ja només funciona a partir de la mà d’obra barata de les 
classes subalternes (no és menys significatiu, per cert, que el film 
no es pronunciï respecte de l’altre gran canvi en les campanyes 
militars de la potència única: la privatització de segments sencers 
de tasques tradicionalment assignades als soldats i ara en mans 
d’empreses, de les quals la petroliera Halliburton, en altres temps 
texana, és només la més investigada i coneguda). Ja no queden 
ideals patriòtics: ara l’exèrcit és només una via directa per escapar 
de la pobresa. 

Més rotunda encara és la crítica a l’establishment polític de 
Washington i als mitjans de comunicació implícita en la part pro-
tagonitzada per Streep i Cruise. D’acord amb la lògica més brutal 
de l’economia de mercat, el senador Irving ven als seus votants una 
guerra, tot i que mai no sabrem si creu que es resoldrà feliçment, 
alhora que, també en la millor tradició del Hollywood que sembla 
sempre disposat a escoltar les raons de l’altre només per després 
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carregar millor contra els seus arguments, escoltarem de la seva 
boca una duríssima acusació contra els mitjans: «Vostès van trobar 
una mina a Abu Ghraib. Els ha donat diners», li etziba a la des-
concertada periodista Janine Roth (és també significatiu el cognom 
jueu d’ella). Tot és negoci: la guerra, el patriotisme, els mitjans de 
comunicació. També, al cap i a la fi, la determinació que sembla 
amagada en les paraules d’un Irving considerablement islamòfob: 
«Farem el que calgui»... fins i tot quedar-nos a l’Afganistan el 
temps necessari per imposar la democràcia formal al país.3 Que el 
film deixi oberta la conclusió de tots dos segments (la periodista no 
pot impedir que el seu cap doni la notícia de la nova modalitat de 
campanya; mai no sabrem si l’alumne que parla amb el professor 
Malley tornarà al final a classe) és només part de la seva estratègia 
de discurs: que cadascú tregui les seves conclusions, perquè al cap 
i a la fi es tracta de contribuir a un debat polític de fons sobre les 
raons i desraons de la guerra. 

2. Lluny, molt lluny de les optimistes previsions de Francis 
Fukuyama sobre l’hipotètic final de la història —perquè després de 
la caiguda del Mur de Berlín hauria quedat de manifest el triomf de 
la democràcia en la batalla ideològica contra el comunisme i, per 
tant, la ja imparable extensió d’aquesta forma de govern fins als 
racons més allunyats del planeta—, els conflictes asiàtics en què 
la potència dominant s’ha compromès més enllà de tota mena de 
prudència demostren l’emergència d’una realitat geopolítica global 
molt més complexa del que els propagandistes neoconservadors 
haurien desitjat. També cal tenir en compte la considerable caiguda 
del prestigi nord-americà al món, aquest «imperialisme tou» de les 
apostes culturals, de la potenciació mitogenètica a partir dels mit-
jans, del cinema com a gran creador de legitimitat social sobre el 
sistema de vida nord-americà, de les ficcions per a tots els públics 
i totes les geografies que explicarien, en els substrats més profunds 
de l’imaginari social, el temps que ens ha tocat viure. 

El cinema americà ha entès, probablement millor que la resta 
dels creadors d’opinió, que la ruptura del món bipolar no ha com-
portat la supremacia inqüestionable dels EUA, sinó un cúmul de 
certeses doloroses, un calvari de malsons recurrents. No es tracta  
de mostrar des d’un punt de vista crític, com en el passat van fer 
tants altres films (per posar només l’exemple canònic de la guerra 
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del Vietnam: Apocalypse now, 1979, de Francis F. Coppola, o Full 
Metal Jacket, 1987, de Stanley Kubrick), l’alienació a què condueix 
la guerra, o la pèrdua de la consciència crítica i fins i tot del domini 
mental en els soldats per explotar-los millor amb fins bèl·lics. Tots 
dos temes tornen també a manifestar-se en l’actual cicle guerrer  
—tant a Jarhead (L’infern espera, Sam Mendes, 2005), centrada en la 
Primera Guerra del Golf, el 1990, com a The Hurt Locket (En terra 
hostil, Kathryn Bigelow, 2008), recentment guardonada amb l’Os-
car— com una exploració, més que no pas de les causes i el desen-
volupament de la guerra a l’Iraq, de les conseqüències que aquesta, 
o que qualsevol guerra, té per a alguns soldats, que no poden viure 
sense la fuetada adrenalínica del perill i el risc constants. Ara, però, 
el malson té un altre nom: la lluita per la supervivència només per 
arribar a una llar que ja no és Retorn a l’infern, sinó el lloc on tam-
poc no es poden conjugar, purgar i oblidar els excessos comesos. 

En aquest sentit, és particularment significatiu constatar que 
no hi ha cap film important produït a Hollywood des del 2004 
(va ser a l’abril d’aquest any quan es va donar a conèixer l’episodi 
d’Abu Ghraib) que canti per convicció, o per patriotisme interessat, 
les presumptes gestes de l’exèrcit americà (i dels seus aliats) als 
territoris mesopotàmics o a l’Afganistan. Com a molt, es limiten a 
transmetre certeses que els mateixos soldats han airejat urbe et orbi 
amb els nous mitjans de transmissió personal a escala planetària: 
que la guerra és molt més complexa del que se’ls ha explicat en 
ocasió del allistament, que l’exèrcit nord-americà (o si més no, 
minories significatives al seu interior) ha practicat la tortura siste-
màtica; que no van existir mai les «armes de destrucció massiva» 
de què va parlar, el 2003, el secretari d’Estat Colin Powell (no en 
va, general de l’exèrcit dels EUA) a l’Assemblea General de l’ONU 
per convèncer els potencials aliats americans per votar a favor de 
la invasió de l’Iraq. 

És curiós que l’única pel·lícula que aborda en termes polítics 
els primers temps d’aquesta invasió i de la caiguda de Saddam, el 
buit de poder i els desastres que va ocasionar l’administració del 
civil Paul Bremer (desmantellament de l’exèrcit iraquià inclòs) no 
sigui un film de tesi, sinó un eficaç thriller bèl·lic, Green Zone (Paul 
Greengras, 2010). Realitzat per un especialista en cinema d’acció 
(és el director de les tres entregues de les aventures de l’exagent 
secret Bourne), protagonitzat pel mateix actor (Matt Damon) 
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que va encarnar el rocós prototip 
d’heroi post-James Bond, aquest 
film parla dels confusos moments 
de la instauració de l’autoritat 
americana a l’Iraq del deposat, i 
encara amagat, Hussein. L’origen 
del film és el desconcert d’un 
humil sergent de la intel·ligència 
militar (Damon), això sí, fogue-
jat en mil batalles: cada vegada 
que el comandament li assigna la 
tasca de revisar un local en què 
se sospita que s’oculten armes 
químiques, al final resulta que 
està buit i mai no ha servit per 
emmagatzemar-hi res. Dubitatiu 
primer, alarmat després, Damon 
descobrirà els tripijocs d’un 
poderós superior relacionat amb 
una fosca agència governamental 
i el denunciarà a un agent de 
la CIA coneixedor del país i els 
seus costums, i convençut que la 
instauració d’un règim civil iraquià imposat a dit pels EUA només 
podrà obrir la caixa dels trons de les diferències tribals i religioses. 

Que s’assigni a la CIA, responsable real de molts dels errors 
d’intel·ligència posats al descobert per la mateixa invasió, el paper 
positiu en el film no és més que la seva contradicció més vistosa. 
Però, a més, Green Zone serveix per denunciar la irresponsabilitat 
criminal d’un grup enquistat en  les altes esferes de l’administració 
(en la lògica política del cinema de masses americà, mai no serà la 
institució mateixa la denunciada) per dur a terme, mentint i pres-
sionant qui sigui, els seus plans d’ocupació i domini del mercat 
petrolífer a qualsevol preu, igual que passava amb l’ambiciós sena-
dor de Lions for Lambs. I no és intranscendent que es denunciïn, 
encara que sigui a posteriori, les penoses mancances d’informació 
sobre la veritable naturalesa de l’Iraq envaït, una operació que va 
costar una quantitat mai aclarida de morts civils: en tot cas, és el 
màxim que la crítica liberal es permet en un film mainstream. 
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3. Al final de Redacted, la impactant pel·lícula amb què Brian de 
Palma recorda a l’espectador americà un dels episodis més sinistres 
de la guerra de l’Iraq —la violació i assassinat, a Samarra, d’una 
noia innocent de 16 anys, i l’afusellament dels familiars que van 
presenciar aquesta atrocitat just un any abans de la realització del 
film—, un veterà de la guerra plora davant dels seus amics quan 
recorda l’episodi, que va denunciar sense haver fet res per impedir-
ho. Els seus amics l’animen amb consignes dirigides a l’«heroi que 
torna a casa», però ell segueix plorant. I aquest plor és la prova 
que el retorn a casa dels veterans ja no és el final del malson, sinó 
simplement la mutació d’aquest en un element horrorós més de la 
seva quotidianitat. 

No són les guerres de l’Iraq o l’Afganistan les primeres a mos-
trar la perseverança amb què els dimonis que s’han deixat enrere 
s’acaben instal·lant en un context geogràfic diferent; ja ho havien 
fet algunes pel·lícules sobre el Vietnam, des de l’oscaritzada Tornar 
a casa (Hal Ashby, 1978) fins a les menys recordades Neu que crema 
(Karel Reisz, 1978) o A la manera d’en Cutter (Ivan Passer, 1981). 
Però sí que són les que fan que aquesta presència fantasmal con-
tamini definitivament tot el que els veterans fan en el seu entorn 
recobrat: el penediment pel que han presenciat o fet s’ha trans-
mutat en l’infern infinit. Ho expliquen molts films: el neguit dels 
combatents de la Primera Guerra del Golf, desmobilitzats sense dis-
parar a ningú (i profundament frustrats per no haver experimentat 
el gust de l’assassinat legal), a Jarhead; el trastocament mental no 
reconegut del protagonista de Brothers, responsable de la mort d’un 
company inerme, i davant dels seus captors talibans; i fins i tot la 
mort estúpida, en mans dels seus propis companys, que troba a la 
seva tornada el fill del veterà marine que condueix la narració d’A 
la vall d’Elah. 

Aquest film és, fins ara, el que rebla el clau pel que fa al tema 
del retorn dels veterans, un retorn que és qualsevol cosa menys 
un homenatge agraït ofert pels compatriotes. Ho és pel que repre-
senta, igual que Brothers, de denúncia dels ideals militaristes que 
presideixen la llar d’un estricte sergent retirat (Tommy Lee Jones): 
els seus dos fills han seguit l’exemple patern i s’han enrolat només 
per morir, l’un, en una base d’ensinistrament, i l’altre, atroçment 
després del seu retorn del front iraquià, on va presenciar tortures 
(en les quals també va participar). Ho és perquè ara ja les ficcions 
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no donen peu a una identificació fàcil de l’espectador amb qui ha 
patit, com passava abans, després de les dues grans guerres mun-
dials, fins i tot després del conflicte coreà: ara, els qui tornen ho 
fan consumits per tares morals de proporcions sorprenents (en el 
fons, el cadàver del soldat va ser abandonat sense enterrar pels seus 
assassins, també militars, perquè «teníem una gana horrorosa», i no 
era qüestió de perdre el temps...). La recerca que fa el pare el porta 
a descobrir una veritat tan incòmoda per a ell com per a qualsevol 
americà mitjà: el seu fill va torturar militants de la insurgència 
antiamericana, li expliquen, i encara que va viure turmentat pel 
penediment, el periple que va fer com a soldat el va endurir segu-
rament fins als mateixos límits d’inhumanitat en què van caure els 
seus companys d’armes. D’aquesta manera, els ideals que el sergent 
pretén inculcar al fill de la detectiu, interpretada per Charlize The-
ron, a qui narra la gesta de David contra Goliat a la vall d’Elah que 
dóna nom al film (cal plantar cara sempre a les pors, per grans que 
siguin, per poder vèncer), s’acaben convertint en una lliçó estèril; i 
el mateix sergent veterà, quan s’assabenta que el seu fill no era qui 
ell creia, serà qui posarà la bandera patriòtica a la porta de la seva 
oficina amb les estrelles al revés, reclam mut d’ajuda a un país que 
ha oblidat les velles veritats, elementals però poderoses, que van 
forjar la seva pròpia lluita per la llibertat.

Notes

1 William Pfaff, Barbarian Sentiments: How the American Century Ends, Nova York, 
Hill and Wang, The Noonday Press, 1989, p. 5. Citat a: John Gray, Al Qaeda y lo que 
significa ser moderno, Barcelona, Paidós, 2004, p. 121.

2 Citat per Àngel Quintana, “La Guerra de Irak sí está sucediendo”, Cahiers du Cinéma 
España, núm. 6, novembre del 2007, p. 24.

3 Una cosa no gaire llunyana, per cert, del que es va expressar en un dels exemples 
més conspicus de propaganda bèl·lica realitzada pel govern americà durant la Segona 
Guerra Mundial, el documental Know Your Enemy: Germany (1944), que va formar 
part de la cèlebre sèrie Why We Fight, supervisada pel cineasta Frank Capra, en què 
la poderosa veu off narradora advertia que els aliats es quedarien a Alemanya fins 
que els germànics s’acostumessin a viure en democràcia... una cosa no gaire diferent 
del que després passaria.
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En el cinquantenari de la mort d’Albert Camus

 Com que els articles acadè-
mics m’avorreixen i, d’altra banda, no sé si seria capaç de fer-ne 
un; com que sóc partidària de la lectura totalment hedonista i de 
la crítica molt personal i intuïtiva; com que no m’importa que em 
diguin romàntica i decimonònica, perquè segurament en sóc; i com 
que un dels escriptors francesos amb qui més simpatitzo va morir 
fa justament cinquanta anys, l’únic que vull fer en aquest assaig és 
homenatjar-lo i explicar-vos les raons del meu afecte. 

No sé si us passa com a mi, que quan llegeixo un autor que 
m’agrada, sempre em faig la pregunta —ingènua, ja ho sé, però tan 
humana— de si m’agradaria quedar amb ell per fer un cafè i parlar 
una estona. Evidentment, no deixo que la simpatia o l’antipatia que 
m’inspira el personatge influeixi en la meva lectura, i puc gaudir 
de la mateixa manera, per exemple, dels contes de Txèkhov, el 
més digne, assenyat i amable dels escriptors russos, i de la prosa 
de Dostoievski, ludòpata i antisemita amb un caràcter impossible. 
Si no separés l’essència de la literatura dels seus creadors, segu-
rament no podria llegir pràcticament res. Però després, un cop 
acabat el llibre i passat un temps, torno de més bona gana, potser 
instintivament, sense adonar-me’n, a aquells autors que, a més 
de fer-me feliç com a lectora, m’han produït una bona impressió 
personal. Admiro igual els versos de Dante i de Shakespeare; ara 
bé, aquest darrer, tal com l’imagino a partir dels seus personatges 
i de les pistes que donen els sonets, em resulta més entranyable: 
potser perquè malgrat el seu geni, és més modest i no escriu amb 
la consciència d’un elegit, i també perquè segurament no condem-

Per què m’agrada Camus   
Xènia Dyakonova 
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naria el seu mestre de literatura i retòrica a l’infern. Per aquestes 
raons, completament subjectives, se’m fa més proper i el rellegeixo 
més sovint. Penso que amb Shakespeare, hi podria parlar de moltes 
coses, tot i no saber prou anglès; en canvi, crec que no m’atreviria 
mai a acostar-me a Dante, i mai no tindria valor per dir-li a algú 
tan sever i arrogant com m’agraden la seva Comèdia i els sonets de 
la Vida nova.

Curiosament, comparteixo aquesta actitud amb un jove imagi-
nari molt estimat pels lectors, Holden Colfield, aquell que de gran 
volia ser vigilant en un camp de sègol. Potser recordareu un passat-
ge de la novel·la en què diu, d’aquella manera col·loquial tan seva: 
«Els llibres que m’agraden de veritat són aquells que quan acabes 
de llegir-los penses que tant de bo l’autor fos molt amic teu per 
poder-li trucar per telèfon quan volguessis.» (I segurament aquesta 
devia ser l’opinió del seu creador, un altre dels meus escriptors 
preferits. Potser és una excepció de la meva regla personal: m’he 
llegit la seva novel·la diverses vegades, perquè m’encanta com 
està escrita i perquè m’identifico molt amb el protagonista, i no 
em molesta gens el caràcter esquerp i difícil de J. D. Salinger, més 
aviat al contrari, fa que m’hi identifiqui encara més.) Doncs bé: un 
altre d’aquells escriptors a qui tant jo com en Holden, si l’hagués 
llegit, hauríem trucat amb molt de gust és Albert Camus. L’escalfor 
humana, el sentit de l’humor i del ridícul, l’interès per tot el que 
l’envolta que s’intueixen en l’aparença física de Camus, tal com 
apareix en les fotografies i en els vídeos, fan que d’entrada ja sigui 
agradable tractar-lo a través dels seus llibres, i que un es quedi amb 
ganes de parlar-hi més, d’establir un diàleg més de tu a tu amb 
ell mateix, en un to més informal però sobre els mateixos temes 
seriosos. Si podeu, busqueu aquell retrat tan famós que en va fer 
Cartier-Bresson l’any 1944: Camus hi surt vestit amb la seva clàs-
sica gavardina a la Humphrey Bogart, i el cigarret, agafat entre els 
llavis amb una espontaneïtat tan absoluta com si l’acabés de treure 
de la capsa. Té una mirada viva, oberta, benèvola, i un posat molt 
natural: diríeu que té una mica de pressa i que d’aquí a un moment 
convidarà el fotògraf a una copa en algun local cèntric de París. A 
més, si escolteu les seves conferències als arxius de la ràdio France 
Culture comprovareu que parla un francès clar, pausat, amb una 
dicció perfecta, i de seguida entendreu que no seria un problema 
entendre’s amb ell. Si encara sou més fetitxistes, com jo, remeneu 
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una mica per Internet i hi trobareu un audiovisual, una entrevista 
en què Camus parla de la seva adaptació teatral dels Endimoniats 
de Dostoievski amb un presentador que sembla desconfiar de tot 
el que sent: però Camus no deixa de tractar-lo amb molta serietat 
i respecte, i només de tant en tant se li escapa un somriure entre 
tímid i picaresc.

Aquesta bona disposició, aquesta amabilitat immediata i, en 
definitiva, una gran humanitat de Camus es confirma llegint, entre 
altres coses, els passatges més autobiogràfics de la seva obra: per 
exemple, aquelles pàgines d’El primer home en les quals explica que 
de petit tenia una passió pel futbol, però la seva àvia li ho retreia 
perquè hi gastava moltes sabates. Per no irritar-la i alhora per no 
deixar de practicar un esport que li agradava tant, Camus es va fer 
porter del seu equip. I era el mateix Camus el qui, molt més tard, al 
final d’una conferència, va contestar a un estudiant que li pregun-
tava si estava disposat a defensar fins al final les seves idees sobre 
la «justícia algeriana»: «Sí, però primer defensaré la meva mare 
i després les meves idees.» Partint de tot això, no us sembla que 
Camus, un home atractiu, autèntic i, malgrat totes les abstraccions 
i al·legories que fa servir en els llibres, sensual en la seva percepció 
de la vida, resulta molt més simpàtic que Sartre, escriptor cerebral i 
filòsof de despatx? No teniu pas la sensació que Sartre, tot i ser un 
bon autor, escrivia sempre amb llum artificial, mentre que Camus, 
almenys en les seves millors obres, pensava i creava a l’aire lliure, 
com un pintor impressionista?

És aquesta sensualitat mediterrània, aquesta alegria vital que 
irradien, paradoxalment, fins i tot les obres més ombrívoles de 
Camus, el que em fa tenir-li tanta simpatia humana i literària. 
Sembla que la felicitat no li escau a un pensador modern, sumit 
en la decepció o l’escepticisme; però Camus és prou sensible i 
intel·ligent com per ser una excepció. Malgrat tota l’angoixa, tota 
la desesperació i el pessimisme que s’associen generalment amb 
l’adjectiu existencialista (una etiqueta que més aviat irritava el 
mateix Camus), un dels existencialistes més emblemàtics era un 
home que volia ser feliç, i a més, en sabia. Ni la seva preocupació 
constant pel sentit de la vida i els patiments de la humanitat, ni les 
reflexions sobre l’absurd metafísic i la pobresa social, ni les seves 
afinitats amb Dostoievski no eren un obstacle perquè trobés allò 
que per a ell representava el plaer suprem i en gaudís d’una forma 
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perfectament natural, sense avergonyir-se’n gens ni mica. Què era, 
doncs, allò que el feia feliç? La resposta ens la dóna ell mateix: la 
seva passió pel teatre. Com qualsevol passió, aquesta demanava 
sacrificis. Camus, summament sociable, envoltat d’amics i admi-
radors, va haver de renunciar, com deia ell, obstinadament a molts 
sopars, a moltes trobades amistoses i diversions de tota mena per 
representar les seves obres teatrals, instruir els actors que hi ha- 
vien de participar i perfeccionar infinites vegades el resultat. Camus 
estimava el teatre fins a idealitzar-lo; estava convençut que, malgrat 
les aparences, el teatre no és pas un espai creat per viure entre les 
il·lusions sinó l’únic lloc de la veritat on els actors —o més ben 
dit, les persones que hi actuen— revelen la seva veritable identitat, 
encara que representin uns personatges d’una altra època i cultura. 
A més, afirmava que el teatre l’ajudava a sostreure’s a l’abstracció, 
que amenaça tots els escriptors (i sobretot, dic jo, prosistes amb 
una tendència molt acusada a l’al·legoria i la paràbola, com és el 
cas). Per explicar d’una forma encara més explícita la seva devoció 
per l’art dramàtic, Camus insinuava, amb una ironia suau, que 
l’escriptor vanitós, quan es guanya el reconeixement dels lectors, 
acaba castigat a mans de la vanitat mateixa, és a dir, atabalat amb 
una quantitat desmesurada d’invitacions, afalacs, entrevistes i tota 
mena d’honors que no el deixen tranquil. En canvi, si un escriptor 
esdevé actor i, com a pretext perquè li concedeixin la soledat i el 
recolliment, diu que ha de memoritzar el seu paper, tothom ho 
entén i deixa d’importunar-lo. 

Però potser allò que més li agradava del teatre, a ell, que no dei-
xava mai de ser un home de societat, era el clima de camaraderia, 
la complicitat, el treball en equip per aconseguir un objectiu comú, 
un treball tan intens i abnegat com si es tractés d’un convent i d’un 
servei religiós. Tant era així que el Thêatre de l’Èquipe, fundat per 
Camus, mai no publicava els noms dels actors en els programes 
dels seus espectacles i els actors, un cop acabada l’obra, no torna-
ven a sortir a saludar. No us sembla extraordinari, sobretot, que 
tothom hi estigués d’acord? Com de forta havia de ser la personali-
tat i la influència de Camus perquè fos capaç de convèncer els seus 
companys que renunciessin a tota mena de vanitat i excloguessin 
de la seva vida artística l’element més mínim d’èxit i reconeixement 
individual!

Òbviament, a part de les seves obres dramàtiques, també m’agra-
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den molt les seves novel·les, sobretot La caiguda, aquell monòleg 
interior, totalment despietat i teatral d’un «jutge penitent», que fa 
uns anys es va representar al Teatre Nacional de Catalunya, inter-
pretat magistralment per Francesc Orella. Però a mi, que em dedico 
a escriure versos, una cosa que em commou i em fa admirar Camus 
d’una manera especial és la seva relació amb la poesia, tal com ell 
mateix la descriu. En el prefaci a Temps lointain, recull poètic de 
Blanche Balain, una bona amiga que després relataria la seva relació 
amb l’escriptor en dos volums titulats La récitante, Camus diu: «Tot 
sovint tinc la impressió (humiliant) de no entendre res en la poesia. 
Quan era molt jove, creia que tenia els mateixos gustos de tothom, 
i fins i tot els tenia realment, perquè feia tot el que calia per tenir-
los. Després m’he vist obligat a reconèixer que no tenia els mateixos 
gustos de tothom, i és ben probable que no tingui un bon gust en 
aquestes matèries, tot i que comparteixo les opinions generalment 
acceptades pel que fa a la novel·la, per exemple. És un fet que 
destaco o estimo els poemes que ningú no valora. Els poetes d’avui 
dia, que tothom admira, acostumen a avorrir-me (tret del gran René 
Char.) [...] Em sento un leprós. He fet esforços per curar-me’n, i he 
llegit el que calia. Però res no serveix, tinc mal gust, i em trobo sol 
al món on la necessitat em fa viure.» Tot seguit explica que havia 
ajudat a publicar els poemes d’aquesta senyora, i que ningú no en 
va parlar: Camus, tot i ser conscient de la seva malaltia, es va sentir 
sorprès i va tornar a llegir aquests versos, que no deixaven de com-
moure’l. En fa un elogi contundent, en afirmar que la dignitat i el 
recolliment que són presents en el poemari el converteixen en tot 
el contrari d’una confidència, és a dir, en una declaració d’orgull. 
Tot seguit cita un fragment d’un poema i diu: «Sí, estimo aquests 
versos, i crec que els entenc. Però si els entenc bé, em sembla evi-
dent que no necessiten un gran nombre d’admiradors. Una simple 
declaració que podrien fer dos o tres leprosos del seu interès i del 
seu plaer els donarà, sens dubte, allò que esperen. Aquí consigno, 
doncs, la meva declaració, amb tota la humilitat.» És precisament 
aquesta humilitat, i el to càlid i sincer de l’article, que em semblen 
excepcionals: veritablement, només algú amb un esperit autocrític 
molt ben desenvolupat, i alhora, algú que no sentís cap mena de 
por de quedar en ridícul davant dels lectors, s’atreviria a confessar 
que ell, un prosista reconegut, dubta del seu bon gust en la poesia 
i fins i tot s’autodefineix com a leprós. No obstant, no me’n refio 
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del tot. D’entrada, crec que tot novel·lista com Déu mana sempre 
té un element poètic incorporat a la seva narrativa, encara que 
sigui inconscient. Aquest element poètic, potser, és el responsable 
del ritme que sempre té la bona prosa. Penseu en Proust, penseu 
en Nabokov, penseu en els contes de Kafka... I en Camus, és clar. 
A més, que potser algú que no entengués la poesia seria capaç de 
fer (conjuntament amb Víctor Alba) una traducció tan bonica del 
Cant espiritual de Joan Maragall? Que potser algú que no fos gens 
poeta podria crear uns articles tan lírics com ara Pluies de New York? 
Llegiu-ne només una frase: «Sabia el que m’esperava, aquelles nits 
a la Bowery, on a dos passos de les botigues de roba nupcial —cap 
de les núvies de cera no somriu— que s’estenen sobre més de 
cinc-cents metres, hi viuen els homes oblidats, aquells que s’han 
abandonat a la pobresa enmig de la ciutat dels banquers.» No sé 
vosaltres, però jo personalment crec que aquesta frase té unes 
imatges i una musicalitat pròpies de la poesia, i que, de fet, si no 
sabéssim que Camus és novel·lista, podríem pensar que Pluies de 
New York és un poema en prosa. De moment direm que és un assaig 
que descriu, amb uns colors vius i unes imatges ben expressives, 
els espectacles més diversos de Nova York —des de les petites per-
ruqueries on un es pot afaitar fins i tot a les 3 de la matinada fins 
a l’immens incendi de llums en què es converteixen els gratacels 
nocturns— i les sensacions d’un viatger que hi viu, hi passeja i s’hi 
sent, a vegades, meravellat, trist o terriblement sol... A part d’això, 
contradient una vegada més la seva poca poeticitat, al final de la 
seva vida, durant uns mesos tranquils que passava a Provença, 
Camus va participar en la creació de La postérité du soleil, un llibre 
ben curiós: es tracta de trenta fotos en blanc i negre d’Henriette 
Grindat, encarats amb trenta textos breus de Camus, i un poema 
en prosa de René Char a tall de prefaci. Les il·lustracions verbals 
de Camus també són petits poemes, entre els quals podem trobar 
alguna joia: «Amb cada aurora, el primer home», diu el text ix, tot 
fent referència a un dels temes predilectes de Camus, i tot donant 
títol a la darrera novel·la camusiana, que la mort (i no precisament 
La Mort heureuse) no li va deixar acabar.

Finalment, un altre llibre que nodreix el meu afecte per Camus 
són els seus Carnets, un recull de dietaris, esbossos literaris i notes 
esparses, una col·lecció d’esborranys que revela el pensament més 
íntim de l’autor. Les idees i les observacions que hi surten, com si 
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estiguessin escrites al marge de la vida, tenen l’encant especial de 
les coses secretes, perquè gairebé cap no va anar més enllà d’aquells 
quaderns que, segurament, no estaven destinats a la publicació. Tot 
plegat és, per fer servir una comparació musical, una obra polifòni-
ca de les veus mudes de Camus. A vegades es tracta de frases tretes 
de context que es podrien anomenar sentències filosòfiques, en el 
sentit popular de la paraula: el mateix Camus es rebel·lava contra 
el fet que el titllessin, amb la solemnitat francesa característica, de 
filòsof, pensador o moralista, i sempre insistia en el seu ofici (molt 
més modest i modern alhora) d’escriptor. Amb això vull dir que 
aquestes frases expressen idees concises, subtils i transparents 
alhora, que tenen prou consistència per si mateixes, però també po- 
drien formar part del discurs d’algun personatge camusià. (Recor-
deu allò tan bonic que deia sobre els personatges literaris: que tots i 
cadascun d’ells representen una de les temptacions de l’autor en un 
moment donat.) Doncs bé, una de les meves sentències preferides 
és aquesta: «No experimentem sentiments que ens transformen, 
sinó sentiments que ens suggereixen la idea de transformació. Així 
l’amor no ens purifica de l’egoisme sinó que ens fa sentir-lo i ens 
fa pensar en una pàtria llunyana on aquest egoisme no existiria.» 
Camus, que en les seves novel·les es mostra més aviat reservat tant 
pel que fa a la passió amorosa com respecte a un més-enllà possi-
ble, amb aquestes paraules enllaça tots dos conceptes i els examina 
des d’una perspectiva comuna: la del misteri, de la imatge d’allò 
desconegut. El misteri que hi ha en l’home i, per tant, en tots els 
sentiments humans, sempre havia estat un tema fonamental per 
a Camus; i aquesta frase no es limita a confirmar això, sinó que 
intensifica el seu efecte amb un lirisme gairebé baudelairià. (Per 
cert, m’encanta que Camus valorés més la poesia de Baudelaire que 
la de Mallarmé, perquè a aquesta darrera li falta sensualitat. Tant de 
bo tots els filòsofs, pensadors o moralistes moderns tinguessin més 
a veure amb Baudelaire que amb Mallarmé!) O bé què us sembla 
aquesta altra, que desmenteix una vegada més el mite de la poca 
sensibilitat poètica de Camus: «Mentre que durant el dia el vol dels 
ocells no té cap objectiu, a la tarda semblen trobar una destinació. 
Volen cap a alguna cosa. Potser així és com al vespre de la vida... 
Existeix, un vespre de la vida?» Definitivament, per a Camus no va 
existir, i potser la melangia que impregna aquestes paraules podria 
ser vagament premonitòria.
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Altres vegades el que apunta en els seus Carnets és un petit 
detall de la vida quotidiana, alguna cosa irrellevant o anecdòtica 
que ha vist o sentit pel carrer. Com Cartier-Bresson quan fa les 
seves fotografies, dissimuladament, sense projectar-hi mai la seva 
ombra, Camús és discret: ho trasllada al quadern amb l’objectivitat 
i la precisió d’un cronista i no en fa cap comentari. Però en el fons, 
cadascuna d’aquestes bagatel·les hauria pogut convertir-se en el 
germen d’un conte o una novel·la. No us fa somiar, això? A mi sí: 
penso, per exemple, que la realitat sempre supera la ficció quan 
intento imaginar-me com devien ser els protagonistes d’aquesta 
conversa surrealista —i alhora, perfectament real— que Camus 
descriu així: «Al tramvia: “Va néixer amb normalitat. Però al cap de 
vuit dies les seves parpelles es van quedar enganxades. Aleshores, 
lògicament, els seus ulls es van podrir.”» O bé imagino que Camus 
passeja per Pisa i veu unes paraules escrites —potser amb guix, 
potser amb un llapis gruixut— damunt la paret blanca d’un edi-
fici: Alberto fa l’amore con la mia sorella. Aquesta impressió queda 
fixada sobre paper, i no se’n diu res més. Llegeixo la frase i penso: 
quina història d’amor, de gelosia, de traïció hi ha al darrere d’això! 
I per cert, qui ho va escriure? Una italiana gelosa i enrabiada? Però 
escriure damunt les parets no li escau gaire a una dona. A més, per 
què va formular el seu sentiment així, i no pas d’una manera més 
habitual —Alberto m’enganya amb la meva germana? O potser és un 
adolescent que una nit va espiar la seva germana gran i en va que-
dar tan impactat que havia de compartir-ho amb la humanitat anò-
nima... Em faig totes aquestes preguntes absurdes i penso, alhora, 
que potser Camus es preguntava el mateix o tenia interpretacions 
molt més enginyoses d’aquesta confessió o denúncia estranya. Sigui 
com sigui, no us sembla graciós que aquest bocí de vida, potser 
d’un drama personal d’algú, hagi sobreviscut gràcies a una sola 
línia als dietaris de Camus? 

També hi trobo, de tant en tant, cites d’autors que mai no espe-
raria trobar-m’hi. I això encara me’l fa respectar més: què voleu que 
hi faci, m’agrada que un escriptor em sorprengui contínuament. 
Per exemple, topo amb una dita del «diví marquès» de Sade. Què 
té a veure aquest esteta cínic i pervers amb un escriptor tan humà 
com Camus? De què podrien parlar algú que es deleix en la cru-
eltat i un altre que compadeix infinitament el sofriment humà? És 
com si el Gran Inquisidor de cop i volta es fes amic de Dostoievski 
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(per cert, un dels ídols literaris de Camus, que havia interpretat 
el paper d’Ivan Karamàzov en una adaptació pròpia de la famosa 
novel·la). Resulta que tots dos, Sade i Camus, comparteixen com 
a mínim una creença: «La gent declama contra les passions sense 
pensar que és amb el seu foc que la filosofia encén la seva torxa.» 
És per això que la filosofia de Camus, infiltrant-se contínuament 
en les seves novel·les i obres dramàtiques, resulta fàcil de digerir 
i convida el lector a identificar-s’hi: perquè té com a base un tem-
perament passional, una ànima que aborda impetuosament tot allò 
que li interessa, sigui el futbol, el teatre o la llibertat i la justícia.

Finalment, el que m’agrada de Camus és la dignitat, la modèstia 
i fins i tot un punt d’incomoditat amb què va rebre el premi Nobel. 
El fet de convertir-se de cop i volta en un personatge tan sol·licitat, 
més que afalagar-lo, l’obligava a distreure’s de l’escriptura i, per 
tant, li sabia greu; el seu únic consol, deia somrient, era que ves-
tit d’esmòquing encara s’assemblava més a Humphrey Bogart. Al 
començament del discurs davant de l’Acadèmia sueca, Camus con-
fessa que ell, com tot artista, vol ser reconegut, però alhora es con-
sidera «un home gairebé jove, ric només de dubtes, i amb una obra 
encara en construcció». No dubto gens que ho deia sincerament. I 
és aquesta sinceritat de l’escriptor, de L’estranger, de Cal·lígula o del 
protagonista de La caiguda, que ens fa, a mi i a tants lectors més, 
estimar de la mateixa manera autèntica i sincera algú que poc més 
de cinquanta anys enrere encara vivia i es deia Albert Camus.
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En el cinquantenari de la mort d’Albert Camus
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 El 4 de gener d’enguany es 
van complir cinquanta anys de la mort d’Albert Camus. Nascut 
el 7 de novembre del 1913 a Mondovi, Algèria, aleshores territori 
francès, va morir en un accident de cotxe a Villeblevin, França, el 
4 de gener del 1960. A la butxaca de la jaqueta hi duia el bitllet del 
tren que no va agafar, perquè el seu amic i editor Michel Gallimard 
li va oferir de dur-lo en cotxe.

Premiat amb el Nobel de Literatura el 1957, va ser periodista, 
escriptor i filòsof —coetani de J. P. Sartre, les idees filosòfiques 
del qual el van influir i a la inversa—, però primordialment va ser 
dramaturg i, sobretot, home de teatre. El teatre era per a ell «el més 
elevat dels gèneres literaris» (Carnets).

Des de jove el va apassionar el teatre, i per a ell les millors obres 
de la literatura universal pertanyien sempre a la dramatúrgia. Va ser 
intèrpret, productor, director, adaptador i coreògraf.

Als 22 anys, el 1935, va actuar a la troupe amateur de Ràdio 
Alger. Un any més tard, va fundar la companyia Le Théâtre du Tra-
vail i va redactar Révolte dans les Asturies. Després de la seva ruptura 
amb el Partit Comunista, va canviar el nom de la companyia, que 
va passar a dir-se Le Théâtre l’Équipe. La companyia es regia per un 
manifest que exigia a les obres «veritat, simplicitat, violència en els 
sentiments i crueltat en l’acció», i posava com a exemples autors en 
què l’amor a la vida s’enfrontava amb la desesperació: Aristòfanes i 
Èsquil a Grècia, Shakespeare i Marlowe a Anglaterra, Fernando de 
Rojas, Calderón i Cervantes a Espanya, Faulkner als Estats Units, i 
Claudel i Malraux a França.

Sobre el teatre
d’Albert Camus
Enriqueta de la Fuente Cullell
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Del 1953 al 1958 va ser director, coreògraf i adaptador d’autors 
clàssics. Somiava renovar el teatre donant llibertat a l’escenografia 
i a la interpretació. A aquest somni va dedicar tota la seva vida. En 
una entrevista televisiva feta un any abans de morir va dir: 

Quand j’écris mes pièces, c’est l’écrivain qui est au travail, en fonction 

d’une œuvre qui obéit à un plan plus vaste et calculé. Quand j’adapte, 

c’est le metteur en scène qui travaille selon l’idée qu’il a du théâtre. Je 

crois, en effet, au spectacle total, conçu, inspiré et dirigé par le même 

esprit, écrit et mis en scène par le même homme, ce qui permet d’ob-

tenir l’unité de ton, du style, du rythme qui sont les atouts essentiels 

d’un spectacle. Comme j’ai la chance d’avoir été aussi bien écrivain que 

comédien ou metteur en scène, je peux essayer d’appliquer cette con-

ception. Je me commande alors des textes, traductions ou adaptations, 

que je peux ensuite remodeler sur le plateau lors des répétitions, et 

suivant les besoins de la mise en scène. 

Volia un teatre a l’aire lliure: grans espais per a un gran públic 
i un gran text.

Dirigí obres de Shakespeare, de Calderón i de Lope (El caballero 
de Olmedo), i també del seu escriptor far, Dostoievski, de qui va 
adaptar Les démons. Més tard, ell mateix veurà adaptades al teatre 
alguna de les seves novel·les.

El teatre dóna al text escrit una vida, un hic et nunc, un aquí i 
ara, que manquen a l’assaig i a la novel·la. I Camus n’era conscient. 
I sabia de la unió entre espectador i l’obra de teatre representada, 
una unió que servia de pont perquè la idea —les seves idees—
poguessin arribar vives, més vives que a través de la lectura dels 
seus assaigs o novel·les. El pont que uneix el lector i l’escriptor és 
diferent. I Camus, literat compromès amb la vida, ho sabia. I va 
voler aprofitar aquest coneixement, però abans va experimentar 
com a home de teatre en les diferents facetes.

Quan es tractava de teatre, abans d’escriure una línia pensava 
en el director escènic, en els autors, en com pautar una rèplica, en 
el moviment corporal que havia d’acompanyar la rèplica. I la veu. 
La veu que era consciència, i que l’espectador havia de rebre com 
a tal. El teatre li feia respecte.

Escriu quatre obres, L’Envers et l’Endroit (1937), Les noces, L’es-
trany i El mite de Sísif (1942), abans de la seva primera obra de tea-
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tre, El malentès (1944). Tenia aleshores 31 anys i havia assolit molt 
d’èxit en la novel·la. Malgrat que les primeres representacions d’El 
malentès van fracassar, Camus no es va desanimar i va compaginar 
assaig i novel·la sense deixar de banda el teatre. 

Un any més tard va publicar la seva obra més representada, 
Calígula (1945). Al darrere van venir L’état de siège (1948) i Les 
justes (1949).

Les seves obres de teatre van seguir una via paral·lela a la resta 
d’obres literàries. No són obres menors independentment de l’èxit 
aconseguit en les representacions d’aquella època, perquè s’hi plan-
tegen les grans qüestions humanes. Per conèixer el seu pensament 
filosòfic —influït per Nietzsche i Schopenhauer— n’hi ha prou de 
veure (o llegir) les seves obres teatrals.

De les seves quatre obres de teatre principals, tres són de temà-
tica política: teatre de text, teatre d’idees, teatre polític al servei de 
l’acció.

1. El malentès
Aquest any han estat moltes les companyies de teatre de tot 

el món que han escollit aquesta obra, aquesta tragèdia moderna 
escrita durant l’ocupació alemanya de França, per retre homenatge 
a Camus. Juntament amb Les justes, que analitzarem més endavant, 
alguns l’han qualificada de tragèdia clàssica.

La primera representació d’aquesta obra es va fer a París el 24 
de juny de 1944 al Théâtre des Mathurins. María Casares, l’anome-
nada dama del teatre francès de l’època, l’única, segons el mateix 
Camus, hi feia el rol de Marta. 

 
Una breu nota publicada com a succés tràgic en el diari l’Écho 

d’Alger de 6 de gener de 1935 va inspirar Camus per escriure El 
malentès, la seva primer obra de teatre. Meursault parla ja d’aquest 
succés a L’estrany, i el considera «inversemblant i natural» alhora.

L’argument és el següent: una hostalera, amb la ajuda de la seva 
filla, mata per robar-lo un estrany, que en realitat és el seu fill, que 
al cap de vint anys ha tornat ric a casa seva.

En aquesta tragèdia de tall clàssic (3 actes), els cinc personatges 
(Jan —el fill—, la seva dona, la mare, Martha —germana i filla—, i 
un vell criat) viuen, es mouen i parlen de tots els temes camusians.

Apareix l’absurd, el «malentès», circumstància fatal, destí no 
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previst per l’home però que ho canvia tot i contra el qual cal  
rebel·lar-se. L’absurd, aquest «pecat sense Déu». I aquest desig de 
les dones de fugir de la pobresa cap un país de mar i sol, lluny de 
la terra espessa on han malviscut durant tant de temps.

El personatge final és el criat vell, el déu sord als crits d’auxili, 
que acaba dient no, i de qui Camus adverteix en un article aparegut 
a Le Figaro Littéraire (15-16 d’octubre de 1944): «Il ne symbolise 
pas obligatoirement le destin. Lorsque la survivante de ce drame 
en appelle à Dieu, c’est lui qui répond. Mais c’est un malentendu 
de plus. Et s’il répond “ NON ” à celle qui lui demande de l’aider, 
c’est qu’il n’a pas en effet l’intention de l’aider et qu’à un certain 
point de souffrance et d’injustice personne ne peut plus rien pour 
personne et la douleur est solitaire.»

S’ha parlat molt de l’aspecte edípic de Jan, el protagonista, 
aquest fill pròdig però ben intencionat que retorna a una llar sense 
pare. Jan ha esperat que es morís el pare per tornar. Hi ha una 
similitud de Jan amb Meursault, el protagonista de L’estrany, que 
tampoc no té pare.

En aquesta obra Camus elabora una reflexió sobre la condició 
humana, reflectida ja en L’estrany i El mite de Sísif: una visió sobre 
l’absurd, el buit i les transformacions que pateix l’home davant 
les incontrolables contradiccions del seu entorn. I el dilema de 
les decisions humanes: quins principis han de guiar les nostres 
decisions?

El protagonista, Jan, no s’identifica —decideix aparèixer com 
un desconegut— i és assassinat. Però es fa un pas endavant en 
relació amb el personatge de Meursault, insensible a tot, absent, 
desorientat, i que serà condemnat a mort per un crim que ni ell 
mateix no sap per què ha comès. I és que Jan torna de l’anonimat 
per rescatar la seva família de la pobresa i portar-la a un país llumi-
nós i assolellat. Per aconseguir-ho, ha treballat, com treballa Sísif, 
a qui Camus ens diu que hem d’imaginar feliç, malgrat el seu destí 
absurd i silenciós.

 «Le bonheur n’est pas tout et les hommes ont leur devoir. Le 
mien est de retrouver ma mère, une patrie…»

«On ne peut pas toujours rester un étranger» (acte I, 4)
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L’espectador és l’únic que coneix la veritable situació de la mare 
i de la germana. L’altre, l’estrany que acaba d’arribar al poble, és 
o podria ser el nostre fill, i les decisions de les dones no ens són 
alienes, ja que tots som membres de la raça humana. Compartim 
una tragèdia comuna. Es produeix una empatia amb l’espectador.

Hi ha una idea que governa tota la tragèdia: l’home porta a 
dintre una part d’il·lusions i una altra de malentesos, i contra 
aquesta segona part ha de lluitar amb totes les seves forces.

Camus reflexiona sobre la societat, les seves contradiccions, els 
seus pressentiments, els equívocs –que hauríem de saber vèncer– i 
aquest desig d’assolir l’alliberament de tot allò que ens oprimeix (la 
pobresa, l’obscuritat, la certesa de la mort), i tot això sense la ajuda 
de cap ser suprem, perquè Déu no existeix. O no ens vol socórrer.

Camus, a Le Figaro Littéraire del 15-16 d’octubre de 1944, 
escriu sobre el final de la tragèdia: «Quant au personnage du vieux 
domestique, il ne symbolise pas obligatoirement le destin. Lorsque 
la survivante de ce drame en appelle à Dieu c’est lui qui répond. 
Mais c’est un malentendu de plus. Et s’il répond “ NON ” à celle 
qui lui demande de l’aider, c’est qu’il n’a pas en effet l’intention de 
l’aider et qu’à un certain point de souffrance et d’injustice personne 
ne peut plus rien pour personne et la douleur est solitaire.»

Com en les seves obres dramàtiques el tema recurrent és si 
l’absurd legitima el fet de matar. Camus vol que quedi ben clar el 
que diu un personatge d’aquesta obra: «El fi no justifica mai els 
mitjans.» Tornarà sobre això en les obres dramàtiques posteriors.

Hi ha una reflexió sobre com actuar, el que és legítim i el que 
no ho és. I la voluntat de l’home:

 Martha: «Le crime est le crime, il faut savoir ce que l’on veut» 
(acte I, 1).

 Jan, parlant amb ell mateix: «Il faut savoir ce que l’on veut» 
(acte II, 1).

Queda clar: l’home no pot quedar-se sense fer res, en l’acció 
hi ha la força. Com passa en la seva segona obra, Calígula, pensar 
equival a actuar.

Diuen els estudiosos de Camus que aquestes dues primeres 
obres constitueixen un «teatre de l’impossible», perquè la situació 
d’El malentès és impossible i Calígula és un personatge impossible. 
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Matisem: El malentès és un succés històric, ergo va tenir lloc i 
va impressionar Camus deu anys abans que decidís convertir-lo 
en tragèdia, i Calígula, l’emperador, és un personatge històric, no 
creat per ell... Tots dos van ser possibles en el seu dia. Impossibles, 
potser, eren les seves metes: alliberar de la pobresa, assolir la lluna.

2. Calígula
Representada per primera vegada el 1945 al Théâtre Hébertot, 

amb Gérard Philipe ni més ni menys en el rol de Calígula, és, de les 
quatre, la seva tragèdia més coneguda i més cops representada. De 
caire clàssic, té quatre actes. Alguns diuen d’aquesta obra que és 
una tragèdia romàntica. Va ser tot un èxit i li va permetre treure’s 
l’espina de la seva anterior experiència, no del tot satisfactòria pel 
que fa a crítica i públic.

D’origen històric, utilitza un personatge molt conegut: l’empe-
rador Calígula. Les fonts romanes el descriuen com un boig, malalt 
d’encefalitis, epilèpsia i hipertiroïdisme. Va ser un personatge que 
es creia un déu i odiat per la seva tirania. És difícil, diuen els his-
toriadors, separar allò que és real del fictici, ja que era molt impo-
pular. Fill d’Agripina, morí assassinat.

En aquesta obra, el protagonista uneix dues preocupacions de 
l’autor: l’aspecte tràgic i l’aspecte absurd, que es barregen, perquè 
l’absurd existeix mentre s’experimenti en la vida. Calígula consti-
tueix, segons el seu autor, «una comèdia de la intel·ligència»

A diferència del sentiment tràgic, que s’acaba amb la mort, 
l’absurd, en canvi, sobreviu. Calígula sent la crida de l’absurd, i 
l’absurditat de Calígula es manifesta en la seva llibertat: «J’aime la 
liberté parce qu’elle donne ses chances à l’impossible.»

 A l’acte I, 4, Calígula diu: «La lune. Oui, je voulais la lune... 
C’est une des choses que je n’ai pas.»

Un emperador romà tirà i paranoic serà el personatge principal 
—el personatge absurd— utilitzat aquesta vegada per l’autor per 
fer-nos arribar la seva idea del món, de la llibertat, de la mort.

És una societat de palaus, patricis, dones o criats atemorits per 
les decisions de l’emperador. El personatge apareix ja moralment 
ferit, desprès d’haver desaparegut tres dies i tres nits en el primer 
acte, a causa de la mort de la seva amant i germana, Drusil·la, i 
decidit a fer realitat un impossible, tenir alguna cosa que no té, 
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que no està ni tan sols a l’abast d’un emperador, la lluna, metàfora 
de la immortalitat. Voldrà instaurar l’impossible en el regne del 
probable.

Hi ha tres anys de distància entre el primer acte i els següents. 
També l’imperi del Calígula històric va començar bé. A diferència 
d’El malentès, on Jan es sotmès al destí, aquí és Calígula qui inventa 
el seu propi personatge de teatre, es converteix en actor del seu 
destí i imposa la seva llibertat per disposar de béns i vides aliens. I 
Calígula caurà víctima de la seva pròpia bogeria.

Però hi ha una moral camusiana, la moral d’un «intel·lectual 
ètic», en aquesta obra: no es pot ser lliure contra els altres.

Cal remarcar la valentia d’aquestes idees, proclamades després 
d’una guerra (1945), en un moment en què «les filosofies de l’ab-
surd» rebien dards per les dues bandes, la cristiana i la marxista.

3. L’état de siège
Camus no va trobar l’escenari que desitjava per estrenar aquesta 

obra, de contingut clarament polític: un teatre antic o un gran espai 
a l’aire lliure.

Estrenada el 27 de octubre del 1948 al Théâtre de Marigny per 
una companyia de luxe, la de Madelaine Renaud i Jean Louis Bar-
rault, amb María Casares, va voler experimentar el que per a ell era 
l’espectacle total, però no agradà.

El seu objectiu temàtic era la denúncia política dels règims tota-
litaris —al·legoria de l’ocupació alemanya— després de la Segona 
Guerra Mundial. L’autor pretén també prevenir-nos contra un 
retorn d’aquest tipus de règims que utilitzen la por com a arma de 
submissió. Hitler ja ha passat, però a Espanya encara hi ha Franco. 
Per això va situar l’acció de l’obra a la ciutat de Cadis, una elecció 
no gratuïta.

Cal resistir, rebel·lar-se, fer ús de la llibertat per lluitar en contra 
de la submissió, la passivitat que comporta la por. I de nou, com 
a La pesta, apareix el tema de la solidaritat, perquè gràcies a ella 
existeix l’esperança.

En l’obra, hi trobem cançons, música, poesia; i massa personat-
ges, més de vint. I veurem de boca de Camús el perquè.

Massa arts juntes també. Aquesta mescla de tants gèneres el 
portà a un fracàs total, tant de crítica com de públic. A més, els 
espectadors hi van reconèixer la novel·la La pesta adaptada al teatre.
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Massa coincidències: a Cadis, ciutat tan lluminosa i marítima, 
representació del paradís, hi arriba una epidèmia de pesta: la Mort, 
la seva secretària. I naturalment es propaga la por entre els seus 
habitants.

En realitat, això és el que l’autor pensava al 1957:

L’État de siège, lors de sa création à Paris, a obtenu sans effort l’una-

nimité de la critique. Certainement, il y a peu de pièces qui aient 

bénéficié d’un éreintement aussi complet. Ce résultat est d’autant plus 

regrettable que je n’ai jamais cessé de considérer que l’État de siège, 

avec tous ses défauts, est peut-être celui de mes écrits qui me ressem-

ble le plus. Le lecteur serait tout à fait libre de décider aussi que cette 

image, quoique fidèle, ne lui est pas sympathique. Mais pour donner 

plus de force et de liberté à ce jugement, je dois d’abord récuser quel-

ques préjugés. Il est donc préférable de savoir:

1. Que l’État de siège n’est, d’aucune manière, une adaptation de mon 

roman La Peste. J’ai sans doute donné à un de mes personnages ce nom 

symbolique. Mais puisqu’il s’agit d’un dictateur, cette dénomination 

est correcte.

2. Que l’État de siège n’est pas une pièce de conception classique. On 

pourrait la rapprocher, au contraire, de ce qu’on appelait, dans notre 

Moyen-âge, les “moralités” et, en Espagne, les “autos sacramentels”, 

sorte de spectacles allégoriques qui mettaient en scène des sujets con-

nus à l’avance de tous les spectateurs. J’ai centré mon spectacle autour 

de ce qui me paraît être la seule religion vivante, au siècle des tyrans et 

des esclaves, je veux dire la liberté. Il est donc tout à fait inutile d’accu-

ser mes personnages d’être symboliques. Je plaide coupable. Mon but 

avoué était d’arracher le théâtre aux spéculations psychologiques et de 

faire retentir sur nos scènes murmurantes les grands cris qui courbent 

ou libèrent aujourd’hui des foules d’hommes. De ce seul point de vue, 

je reste persuadé que ma tentative mérite qu’on s’y intéresse. Il est 

intéressant de noter que cette pièce sur la liberté est aussi mal reçue 

par les dictatures de droite que par les dictatures de gauche. Jouée sans 

interruption, depuis des années, en Allemagne, elle n’a été jouée ni en 

Espagne ni derrière le rideau de fer. Il y aurait encore beaucoup à dire 

sur les intentions cachées ou explicites de cette pièce. Mais je veux 

seulement éclairer le jugement de mes lecteurs, non l’incliner.
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Llegint aquestes línies al cap de molts anys, veiem que Camus 
assumeix el fracàs —«em reconec culpable»— però no se’n pene-
deix. Va intentar una cosa nova en la seva època i no va agradar.

L’obra ha estat poc representada, però seguirà sent llegida. I vol 
que el lector sàpiga de què tracta.

Fixem-nos en l’actualitat d’aquestes citacions de l’obra:

– Diego : Mentir est toujours une sottise.

– Nada: Non, c’est une politique.

– Je dois m ‘occuper d’être heureux.

– Ni peur ni haine, c’est là notre victoire.

4. Les justes
Tercera obra de tema històric i polític, es va estrenar al Théâtre 

Hébertot el 15 de desembre de 1949, amb Maria Casares en el rol 
de Dora. Està inspirada en l’atemptat que el 1905 va portar a terme, 
a Moscou, un grup de terroristes pertanyents al Partit Socialista 
Revolucionari per acabar amb el gran duc Sergi.

Camús va dubtar molt sobre el títol: no sabia si anomenar-la 
La corda, Els innocents culpables o Els homicides delicats. Qualsevol 
d’aquests títols hauria estat encertat. 

Si Calígula tracta d’un tirà boig i L’état de siège d’una altra mena 
de tirania, Les justes és l’obra amb què Camus recupera l’aplaudi-
ment del gran públic mantenint el fil conductor del seu pensament: 
cal lluitar contra l’opressió.

A les tres obres la tirania es veu encarnada respectivament per 
Calígula, la Pesta i el personatge de Sergi de Rússia. Però en aquesta 
ocasió es tracta de terrorisme. Cal assassinar. I aquesta bomba pot 
matar nens, els nebots del Gran Duc, víctimes innocents.

Camus aprofita l’escenari per desvetllar la consciència política 
de l’espectador. Mitjançant els actors, llança un debat d’idees, que 
és la postura que Camus tenia sobre el valor del teatre: «Le théâtre 
de notre époque est un théâtre d’affrontement... la vie s’y débat, 
lutte pour la plus grande liberté, contre le plus dur destin et contre 
l’ homme même.»

Durant els cinc actes d’aquesta obra, veiem que aquesta presa 
de consciència política difereix de la de les obres anteriors. Aquí es 
gestarà pas a pas. A Les justes aquesta presa de consciència no va 
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ser immediata. La decisió va ser molt meditada abans de conver-
tir-se en acció. Fins i tot Stepan, el terrorista més decidit, el que 
afirma «Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la 
tyrannie», es fa preguntes, dubta, encara que no renuncia. Amb un 
llenguatge sec, contundent, els protagonistes, aquests «innocents 
culpables», allunyats de tot romanticisme, «aquests homicides 
delicats», no es mouen sense analitzar-ho tot, motius, raons, con-
seqüències del seu acte. I pateixen. I fan patir l’espectador, que n’és 
d’alguna manera còmplice. La presa de consciència de Les justes 
serà militant, construïda dolorosament, i en això radica la seva 
novetat respecte de les altres obres polítiques de Camus.

El fi —acabar amb la tirania del tsar— és just, però ho és el 
preu que cal pagar? En aquesta obra hi trobem les preguntes clau 
del pensament polític de Camus. Ja ho sabem: segons ell, el fi no 
justifica els mitjans.

Dins de la consciència política cal defugir la que es basa en l’odi 
i buscar la que es fonamenta en la fraternitat.

Existeix l’home sense consciència política? Sí, naturalment, i 
és l’home covard o acovardit per la por. La presa de consciència 
política porta sempre a la rebel·lió.

Podem concloure citant, un cop més, el que va dir: «Notre 
époque a sa grandeur qui peut être celle de notre théâtre.» Pot algú 
expressar millor el seu amor al teatre?

Va ser fidel al seu ideari de teatre, que, en la seva joventut, 
reflectia en el seu manifest del Théâtre de l’Equipe. Posava sobre 
l’escenari grans accions en què tothom es podia reconèixer.

Ressaltem, a més, una cosa que en el teatre de Camus és una 
constant: volia que el teatre fos la càtedra de les seves idees.

Estem davant d’un teatre dinàmic, demostratiu, en què hi ha 
una clara presa de posició. Com en les seves novel·les i assaigs, es 
tracta d’un teatre compromès en què, de nou, s’exalten els valors 
de resistència a l’opressió i la solidaritat humana com a instrument 
per bastir la resistència. 

En les seves obres apareixen sovint les seves ànsies de bellesa, 
el sol i el mar, la felicitat a què no s’ha de renunciar, perquè «il 
n’y a aucune honte à être heureux et j’appelle imbécile celui qui a 
peur de jouir». 

Existir malgrat l’absurd; rebel·lar-se, actuar contra la tirania; ser 
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solidaris; saber passar de la individualitat a la col·lectivitat; ser lliu-
res amb —no contra— els altres: totes aquestes idees emergeixen 
en el seu teatre. I algunes, en germen, es desenvoluparan en la resta 
de les seves obres posteriors.

Entre la gent de teatre és on Camus reconeix obertament, 
repetits cops, trobar-se millor. Fa servir el teatre, aquest lloc de 
reunió, amb gran mestratge, posant el públic en el lloc dels actors, 
implicant-lo al màxim en el conflicte. Troba en el teatre la dimen-
sió perfecta per il·lustrar la seva obra de manera viva i directa. 
Aconsegueix interpel·lar i implicar-hi el públic. I això en tot temps 
i moment.

Per això el seu teatre ha resistit el pas del temps i es continua 
representat en tot el món, com els grans clàssics que ell tant admi-
rava.
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Codi deontològic. Què?
octavi Fullat genís

1. Entrada
El vocable codi prové del llatí codex, codicis, que inicialment va 

significar «tronc d’arbre despullat de branques». Ben aviat, però, 
designa el llibre o bé el còdex; així succeeix, per exemple, en la 
frase del jurisconsult romà Ulpià, del segle iii, que diu: In codicem 
aliquid referre.

La paraula deontologia, d’on deriva l’adjectiu deontològic, etimo-
lògicament es deriva de dos mots grecs: deon-deontos i logos. Aquest 
segon mot fa referència, de la mateixa manera que el terme llatí ratio, 
al fet de reunir pensaments de manera ordenada. Deon-deontos,
en canvi, designa regles com són els deures i les obligacions; ras i 
curt, indica allò que cal fer. Una deontologia és, doncs, un sistema 
de consideracions al voltant de deures.

Des de la perspectiva etimològica, en conseqüència, deontolo-
gia passa a ser sinònim de moral i d’ètica. Històricament, emperò, 
aquest mot de deontologia ben prompte restà enganxat a les profes-
sions i especialment a les professions liberals com la medicina, el 
dret, l’arquitectura... Més tard, hem referit deontologia a la professió 
docent. En aquesta significació històrica, el mot deontologia asse-
nyala el conjunt de regles i deures lligats a l’exercici d’una profes-
sió. Ara bé, aquesta paraula no es limita a indicar uns continguts, 
un conjunt de regles; inclou, a més, la reflexió sobre aitals regles i 
el seu procés d’elaboració. 

Els codis deontològics professionals adoptats oficialment per 
una professió s’imposen a tots els membres de la corporació sota 
pena de sancions. Un codi deontològic abraça, és clar, normes 
ètiques o morals, però també inclou regles administratives que 
procuren assegurar la qualitat de l’exercici de la professió i fins i 
tot el seu bon nom.
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Les regles deontològiques aprovades per una professió s’ubi-
quen entre la moral i el dret. Un deure moral obliga la consciència 
d’un individu. En canvi, una regla jurídica organitza imperativa-
ment les relacions entre individus. La regla deontològica s’imposa 
únicament als membres d’una corporació.

Les paraules angleses deontology, deontological i deontologist 
subratllen especialment la dimensió de deure en la línia que Kant 
obre en el seu llibre Kritik der praktischen Vernunft, de 1788.

Cal reflexionar sobre la moral a fi d’entendre què és un codi 
deontòlogic.

2. Antropologia i moral
Educació i antropogènesi són inseparables. Cada model d’ésser 

humà exigeix un concepte d’educació que li sigui propi. Dos són 
els models antropològics que han destacat dins de la civilització 
occidental, tant entesa com a paideia grega com a Bildung alemany. 
Un primer model representa l’humà que forma part inseparable del 
tot. Un segon model, en canvi, entén el fenomen humà en tant que 
en ell rau la capacitat de separar-se de la resta, inclosa la pròpia 
vida mental. En aquest segon cas s’accepta la consciència entesa 
com a Erlebnis o vivència personal —cogito cartesià— i no com la 
va entendre Hegel —Gewissen—, a manera de força racional que fa 
progressar el pensament fins a desplegar-se en el Saber Absolut, el 
qual n’és la coronació.

L’educació derivada del primer model acaba en tecnociència i 
en aprenentatge; la que origina el segon, en canvi, exigeix a més 
aventura —ad ventura— o procés vers les coses que encara estan 
per venir. Aquí es viu de la inseguretat.

Establert el principi que afirma la no-distinció entre educació i 
ésser humà, podem abordar el procés educador en tant que encarat 
a la physis, o naturalesa, i a la polis o civilització.

El zoon politikon o animal educandum, «El-que-ha-de-ser-educat» 
si vol ser, es forma inexorablement a partir de la physis o esfera del 
real no humà —codi genètic que ha tingut les seves transaccions 
amb el món natural per formar així el conjunt de processos madu-
ratius—, i es forma igualment a partir de la polis o àmbit del que 
és històric o intencional, que acostumem a denominar societat o bé 
civilització. A més de l’anterior model no sembla insensat, malgrat 
els reduccionistes, sostenir que l’educand —l’educació es clausura 
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solament in hora mortis— pot alhora ser resultat d’ell mateix, del 
«Je pense» cartesià o consciència en acte, fontanella de llibertat, de 
responsabilitat i de creativitat.

El procés educatiu surt de la plataforma natural —codi genè-
tic...—, la qual assimila al llarg de la vida una civilització històrica, 
assimilació, o aprenentatge, que és, ni més ni menys, educació. 

El ciclop Polifem de l’Odissea, amb el seu únic ull frontal, 
simbolitza l’instint i la passió amb els quals es regeixen les forces 
obscures de la naturalesa. Polifem és l’elemental negació de l’Altre. 
Ulisses, en canvi, és amo de la paraula. Ulisses, l’astut, controla 
la situació i fa riure els altres ciclops quan Polifem crida: «Ningú 
em mata». Per al bèstia de Polifem la frase és positiva ja que Ulis-
ses li ha dit que el seu nom és Ningú. En canvi, per als altres que 
l’escolten, la frase resulta negativa. Triomfa aquell que domina el 
llenguatge; és a dir, el civilitzat. Allò que separa el bèstia Polifem 
del culte Ulisses no és altra cosa que l’educació. El primer tan sols 
és naturalesa; el segon, en canvi, és un tros de naturalesa civilitzat.

Se’l valori com se’l valori, el fenomen civilitzat ofereix unes 
característiques que el distingeixen nítidament dels fenòmens de la 
naturalesa. La nutrició, per exemple, és un fet natural; mengen la 
gasela i el ximpanzé selvàtics. Ara bé, en el cas humà, el menjar és 
una altra cosa. Cuinem, fem servir coberts, àdhuc mengem sense 
gana, per simple golafreria o bé per acompanyar uns amics.

Allò que és específic humà apareix lligat al fet civilitzador i 
aquest, per cert, a la prohibició. La bondat de la naturalesa no és 
bondat civilitzada; és pura necessitat i exactitud funcional.

La civilització és el fenomen global humà; cultura, tècnica i ins-
titucions, en canvi, són especificacions amb les quals comprenem 
la totalitat de la civilització. Cultura, tècnica i institucions socials 
són fenòmens històrics i, per consegüent, contingents i variables. 
Quan eduquem, fem transitar de la naturalesa a la civilització; és 
a dir, arrenquem els cadells humans de l’esfera de la necessitat i 
de la seguretat per introduir-los en l’àmbit del que és canviable i 
aventurat. Però en això rau produir homes. Malgrat ser tan làbils 
les cultures, les tècniques i les institucions de cada civilització, sor-
prèn descobrir-ne el dogmatisme i el seu procedir despòtic. Cada 
civilització es planta davant dels seus educands com a legítima i 
sobirana.

Certs conceptes queden implicats en la noció de persona des 
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de la nostra perspectiva històrica; són aquests: consciència, llibertat, 
responsabilitat i creativitat. La consciència és inexorablement cons-
ciència de quelcom. 

En l’acte de consciència rebenta la llibertat total. Lliures de 
tot; des de l’acte de consciència. Aquesta llibertat resulta terrible 
perquè únicament és llibertat de, en quedar tan lliure que no hi ha 
llibertat perquè sigui dictada. L’eleutheria, o independència, és muda 
en responsabilitat absoluta. Res ni ningú altre que no sigui jo no 
pot respondre. L’home passa a ser eleútheros, lliure, tràgicament 
lliure. Aquesta consciència alliberadora obre als plantejaments 
morals i, conseqüentment, als deontològics.

3. El bé i el valor
Un codi deontològic ha de descansar sobre el deure o damunt 

del Bé i dels valors? Si ho fem sobre el deure toparem amb la moral 
formal kantiana, la qual segons Kant és moralitat; és a dir, llei que 
el subjecte humà es dóna a ell mateix tot posant-se d’esquena a la 
conducta efectiva de la qual participa una comunitat d’homes. No 
interessa pas gaire en el cas d’un codi deontològic.

Ultra això, el Bé i els valors no són pas realitats del tot coinci-
dents. Considerem-ho.

La realitat es llança damunt de l’ésser humà en forma d’estí-
muls, però aquest no en té prou, perquè amb els estímuls continua 
perplex i no sap a què atenir-se. Aquest no és el cas de la puça ni 
de l’elefant, que coneixen sempre la resposta adequada. L’home 
ha necessitat, a més, símbols. El seu esquema operacional no és 
«estímul-resposta», sinó «estímul-perplexitat-símbols-respostes». 
Entre els símbols hi ha els que orienten el comportament. Suposo 
que fins aquí estem d’acord. Però, a mi, m’assalta ara, un dubte 
considerable.

Què ens ha passat, que els valors s’han posat de moda? La bibli-
ografia al cas ens ho fa evident. Abans, els educadors no es referien 
als valors. Actualment, en canvi, som incapaços de redactar quatre 
línies pedagògiques sense servir-nos del mot valor. No és així? Com 
s’ho feien els antics, els medievals i els moderns? Perquè això dels 
valors és cosa de contemporanis. Procediré amb intemperància i 
desconsideració.

 A partir del moment cultural en què el bé es desfermà —o el 
desfermaren— de l’ésser, es va desontologitzar mudant-se social-
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ment en dispersió de béns; molts però efímers i, a més, disgregats. 
Ja no comptem amb un sol bé, sinó amb multitud de béns, transito-
ris, fugaços, lleugers, precaris, provisionals i curts. Salt notable. Va 
explotar el Bé; es va fer a bocins i les seves miques són els fatigats 
valors, els quals no van més enllà de ser el cadàver pútrid del Bé. 
Com educar en situació tan delirant? Valors i valors. Massa i, per si 
no n’hi hagués prou, exigus, raquítics i efímers.

Què era el Bé? Doncs ni més ni menys que el sentit de l’ésser. 
Els valors actuals ja no poden salvar d’un assassinat tan majúscul. 
Tan sols ens resta l’anar tirant. El bé és, ara, el bé del Pere o el de 
la Teresa o el del partit polític A o el d’aquella classe social. El bé 
—els béns— s’ha refugiat en la subjectivitat i avança desfonamen-
tat. Qualsevol cosa pot ser un bé, un valor, fins i tot un assassinat. 
No t’ho creus, lector? Pregunta’ls-ho als terroristes i als estrategs 
militars en el camp bèl·lic. Què és el valor? Qualsevol cosa mentre 
algú la sostingui. Els valors —dic jo— són el Bé humiliat i fet vul-
garment disponible.

Valor. Valer. Valere en llatí significà ser fort i vigorós; fruir de 
salut. Les societats proporcionen i també treuen pes als valors. 
Aquests van i vénen com la salut de la gent. Axiologia o tractat dels 
valors. Axios, en grec, designà el que és digne i just. El verb axióo 
volia dir estimo just; allò que fos. Axioma fou allò que sembla just. Fins 
i tot així, els valors són variables dependents de l’estimació col·lectiva 
o bé individual. Valors homèrics i valors hel·lenístics. Autoservei. 

El bonum dels llatins fou una altra cosa. Bonum, el bé, és allò 
que és honest, allò perfecte, independentment d’apreciacions i 
de perspectives. També el grec agathós significà bo. Agató i Àgata 
foren el baró i la fèmina seduïts per l’Agathon immortal, pel Bé. 
És agathós l’home que posseeix l’areté —la dignitat— del que és 
apropiat i just. El Bé coincideix amb l’ésser; en constitueix l’abast 
i la força. Comptem amb béns —valors— perquè, i només perquè, 
tot ho presideix el summum bonum, el qual és —només caldria— el 
primum amatum. Perquè hi ha el que és perfecte —acabat del tot, de 
perficere, facere—, hi ha bondats inacabades a les nostres presències 
quotidianes. Aquesta fou la perspectiva de Plató.

Arribats en aquest punt del meu agosarament, ¿no sembla 
oportú riure’s de totes les axiologies pedagògiques entenent-les 
com a neurosis de gent preocupada per la minuciositat i per les 
menuderies del banal i adventici? Els individus ocupats en tot el 
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que és provisional o interí no es troben en condicions de proposar 
cap teleologia a l’educació. Les axiologies contemporànies van d’ací 
d’allà constituint relliscades i desconcerts; doncs ja m’explicaran 
com alguna cosa pot valer, seriosament, si estem mancats d’unitat 
de mesura.

 Em preguntes, lector, d’on trec el summum bonum, la unitat de 
mesura de tot possible valor? D’enlloc. No he anunciat pas que jo el 
posseís. Quina ximpleria! No. M’he limitat a suggerir que tot procés 
educatiu ha d’apuntar al to agathón i no quedar fart amb les foteses 
axiològiques que ens serveixin els pedagogs a la taula frenètica de 
l’educació. Que aquest itinerarium mentis in bonum del currículum 
educant acaba en via crucis, en turment i pena? Doncs què hi farem 
si aquest és el parador de l’ésser humà. A l’obra Filebo —encara 
que sols sigui provisionalment, segons el seu criteri— Plató ens 
indica una pauta que a mi em resulta definitiva en l’afer que ara 
ens ocupa: «Tota ànima anhela allò pel qual ho fa tot, sospitant que 
existeix tal bé. Però oscil·la i dubta sense poder captar exactament 
en què consisteix tal bé» —505, d-e. 

Em recordes, lector, que en educar no podem fer més que diri-
gir-nos vers alguna meta i que no disposem de prou raons per estar 
segurs de quina serà la millor. Perfectament d’acord. L’únic que 
sostinc és que triem confessant, emperò, que res del que hem triat 
és l’òptim. Aquest tarannà ètic—que es tradueix psicològicament 
en insatisfacció existencial— ens farà veure que la tecnociència 
de l’educació resulta, certament, força eficaç, però que sempre té 
gust de molt poc, tal com ho fa públic Sòcrates: «Creus que dóna 
avantatge adquirir tota mena de possessió, però no la del Bé? O 
entendre-ho tot a excepció del Bé i d’allò que és Bell?» —República; 
505, b.

Una deontologia viurà amb humilitat. Busquem; però encara no 
hem abraçat res segur.

Resoldre les urgències. D’acord. Però una vegada hem satisfet 
l’urgent, resulta ja possible dirigir-nos cap a l’inútil i graciós —de 
gràcia, do, regal. Cerquem l’eternament bo encara que es tracti 
d’una tasca fracassada d’antuvi. Pitjor és la idiotesa.

Actualment estem de facto instal·lats en l’educació postmoderna 
i en els valors efímers que la vertebren. Estimo que la producció 
de Heidegger aporta el discurs més potent amb vista a fer plausible 
l’axiologia dèbil i efímera que especifica la pedagogia postmoderna. 
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La postmodernitat va néixer el 1900 amb l’òbit de Nietzsche; des-
prés no ha fet més que créixer sense cap Absolut.

En el si de la postmodernitat els valors manquen de relleu; són, 
doncs, irrellevants. Diversos i fugaços. En canvi, en Plató l’areté 
—excel·lència o mèrit— convertia l’ésser humà que la posseïa en 
agathós —bo i valuós.

Tant els enunciats prescriptius o directius —e.g. «Està prohibit 
torturar»— com els evaluatius —e.g. «Val més ajudar el necessitat 
que abandonar-lo a la seva sort»— són enunciats que pressuposen 
el valor universal grec. Sobre l’estudi logicolingüístic dels enunciats 
que he esmentat es pot veure el llibre Needs, Values, Truth —Oxford, 
Basil Blackwell, 2a edició, 1991—, del qual és autor Wiggins. Cal 
dir que no hem avançat gaire respecte al plantejament que Plató 
formula a l’Euthyphron e Peri hosíou —10a-11b— quan es pregunta 
si un acte és pietós perquè agrada als déus o bé agrada als déus 
perquè aquest acte és, ell mateix, pietós. Ultra això, acabà triomfant 
fins al Renaixement la solidesa del valor. Ara bé Hume en el llibre 
A Treatise of Human Nature —1740—, en distingir entre fact i value, 
entre is i ought, introdueix una frontera notable entre allò normatiu 
i allò descriptiu. La tradició grega, d’aquesta faiçó, s’esberla. Moore 
a Principia Ethica —1903— insisteix sobre aquest mateix extrem; el 
terme bé no pot definir-se amb enunciats factuals o empírics, ja que 
al cap i a la fi com se sap que allò que serveix per definir empíri-
cament el bé és, ell, un bé? Preludis de l’ètica postmoderna. El que 
és valoratiu caminarà sense la força de la ciència, si se l’entén tal 
com la definí Galileu a Discorsi e dimostrazionni matematiche intorno 
a due nuove scienze —1638—, redefinició que portà a terme grà-
cies a la seva pràctica científica. Si el que és respectable és allò que 
s’ha provat experimentalment, l’ètica perd autoritat i importància 
davant, si més no, del científic.

Ja en el terreny de la pedagogia postmoderna, la producció 
escrita de Niklas Luhmann, mort el 1999, resulta significativa. El 
jo i el tu del procés educatiu són balders i la individualitat resta 
reduïda a un subsistema de sistemes complexos. El model antropo-
logicoeducatiu de la postmodernitat descansa sobre una tecnologia 
despullada de subjecte humà. El saber no el produeix ni tampoc no 
el comunica l’individu, sinó el sistema social i els seus subsistemes.

El pensament de Heidegger constitueix el cos de doctrina més 
vigorós per fer palesa la insubstantivitat dels valors plans amb els 
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quals viu l’educació postmoderna. Heidegger és el postmodern 
fonamental; la resta, al seu costat, són mitjania. 

   
4. Codi deontològic del docent
Hem convingut que els valors dels ciutadans són encara més 

importants que les seves ciències i les seves tècniques. No en tenim 
prou amb la realitat, feta fibló que ens obliga a disparar-li esbufecs, 
guitzes i desenfrenaments; a més, sembla que tenim la necessitat 
d’irrealitats que ens ajudin a tirar endavant amb les nostres biogra-
fies a voltes decaigudes i enfonsades. L’irreal, allò que és sempre 
valuós, és el bàcul que ens permet caminar enmig de realitats que 
valen únicament a mitges i com per casualitat.

Però m’assalten un ensurt i un temor destacats. Una cosa és tals 
valors, d’aquest any i d’aquest lloc, i una altra els valors, ells, els que 
no nien en el ventre del temps ni de l’espai, sinó que es limiten a 
valer de per si. Si pretenem modificar els valors de la infància o de 
l’adultesa és a causa de l’existència ucrònica i utòpica d’uns valors 
massissos i indefectibles. Si no fos així, ens limitaríem a córrer dar-
rere d’espectres i ombres; és a dir, l’educació es convertiria en una 
inacabable persecució de no-res. Assotaríem l’aire.

Tots els valors coincideixen a avaluar, apreciar, comparar, esti-
mar, preferir... Això m’inclina a apropar els valors a les finalitats 
educacionals, sempre que no es confonguin aquestes finalitats amb 
els objectius dels tecnòlegs de l’educació ni amb els projectes dels 
polítics de l’educació. Una finalitat educacional —carregada de 
valors— constitueix una Weltanschauung, o cosmovisió, que permet 
valorar models de món —món és «manera-de-veure-el-món»—, 
models d’home i de societat històrica. Els deures d’una deontologia 
professional descansen sobre uns suposats valors i en últim terme 
damunt d’una cosmovisió.

De sobte, se’ns tira damunt un interrogant considerable: quan 
assegurem que quelcom val, ¿això és perquè es tracta, simplement, 
de quelcom preferit o bé, al contrari, ho preferim perquè amb 
anterioritat la cosa val? Ho podem formular de la següent faiçó: hi 
ha dret natural o tan sols existeixen drets positius? En el supòsit 
que acceptem la primera alternativa, qui hi té accés? En la segona 
alternativa, d’on els ve, als drets positius, que valguin? Platonisme 
i nominalisme, quina teoria ho encerta? O els valors es fonamenten 
sobre l’eternament valuós, o bé adquireixen únicament força en 
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la història social i en la biografia de cadascú, realitats canviants, 
ambdues. 

El que sí que em sembla fora de dubte és que el valor resulta 
impensable sense referir-lo a la consciència o capacitat d’aperce-
bre’m. El valor existeix per a un acte de consciència encara que no 
depengui necessàriament de les representacions d’aquesta cons-
ciència.

La conducta d’un animal forma un circuit amb el medi ambient. 
La bèstia respon amb reaccions a la sol·licitud de la circum-stància. 
«Estímul-memòria-resposta.» L’animal humà, en canvi, com abans 
ja he assenyalat, disposa d’altres possibilitats, a més de la que he 
descrit: respondre amb projectes davant l’escomesa de l’entorn. 
«Estímul-astorament-projecte-resposta.» Com supera, l’home, la 
indecisió que se li desvetlla davant les diferents respostes que se 
li ofereixen en sentir-se estimulat per un sol esperó? A base d’au-
toritat, a base del que prescriuen o insinuen les autoritats socials 
—pares, mestres, eclesiàstics, polítics, sindicalistes, periodistes, 
artistes, científics, tecnòlegs... Les autoritats socials manen, o acon-
sellen, els perplexos des dels valors socials que les tenen, a elles.

No falten —tot i que no abunden— instants privilegiats en què 
hom resol el seu astorament pragmàtic a base d’acudir a l’autoritat 
de la pròpia consciència. Únicament l’acte així realitzat és un acte 
moral. Els altres són actes psicosomàtics, més o menys conformes 
amb certes pautes de conducta socials. Allò que s’ha fet, opus ope-
ratum, es muda en moral quan, i només quan, prové de l’opus ope-
rans o consciència constituent o acte de consciència. Decidir quina 
resposta donar —si no es tracta d’un acte absurd—, des de la meva 
consciència, és activitat que apunta necessàriament a una escala de 
valors. El valor és allò que legitima —en el sentit de fer raonable— 
una conducta; podent fer una altra cosa, es fa aquesta; per què? 
Perquè un valor, la justícia posem per cas, la fa justa o ajustada a 
valor. Sense valors, no hi ha home; només hi ha elemental zoologia. 
Perquè el ser —allò que hi ha— ens deixa malagradosos, apuntem 
a allò que hauria de ser però que no és; apuntem als valors. Entre 
el ser i el valor es planta la insatisfacció. Els satisfets no necessiten 
valors; en tenen prou amb allò que hi ha, els basta la pastositat del 
món.

Els valors —ells; no els d’una societat, els quals no van més 
enllà de ser objectes d’aquesta societat—, els valors encara no són, 
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però haurien de ser. L’home viu també d’allò que encara no és al seu 
abast. L’ésser humà viu també d’irrealitats.

Podria haver semblat fins i tot provocatiu preguntar-se per 
l’existència de les finalitats, o els valors, de l’educació, que són 
el sosteniment dels deures. Es cosa òbvia. No sols els ciutadans 
individualment considerats parlen de metes educatives; també s’hi 
refereixen explícitament les grans institucions internacionals. Sem-
pre s’educa algú per a alguna cosa. La perplexitat, no obstant, no 
brota de la qüestió així plantejada; sí que sorgeix, en canvi, si ens 
interroguem sobre si hi ha finalitats educatives que no depenen de 
l’apreciació o la preferència dels educadors i dels educands. És a 
dir, si hi ha valors de la tasca educant que valguin objectivament al 
marge de la voluntat o del desig dels individus de carn i ossos. Un 
codi deontològic pateix aquesta ferida.

Educar, amb quina finalitat? L’irònic Sòcrates va preguntar un 
dia: «És realment possible l’educació en un sentit distint del tèc-
nic?» Alguns nord-americans han entès el procés educador com 
una exclusiva transmissió de patrons de coneixement i de conduc-
ta; i de tal forma la conceben que fàcilment s’assimila, l’esmentada 
transmissió, a una distribució de béns materials ja que el que es 
transmet són mecanismes de conducta tal com succeeix en la doma 
d’animals. Educació com a simple tècnica. Circ skinnerià per a la 
graderia d’imbècils. Carn de dictadures. L’educació és sols tècnica 
o també és risc?

Han transcorregut 2.500 anys des que el contestatari Sòcrates va 
llançar aquell interrogant. L’educació és tasca de domadors? ¿És un 
fet exclusivament tècnic o, al contrari, queda obert a una pluralitat 
de finalitats, entre les quals cal escollir? L’educació és sols tècnica 
o també risc?

L’educació està sotmesa a l’ètica, als valors; però a quina ètica?, 
a quins valors? Perplexitat i astorament. Risc. Qui ha envaït his-
tòricament aquesta terra de ningú? Qui s’aprofita de la flaquesa 
de la raó davant l’ètica? Exactament la cosa política, la politeia. El 
poder de forçar incondicionalment sobre les conductes ciutadanes, 
o poder polític, proclama el seu dret a jutjar què és bo i què és 
dolent. La política és cancerosa.

La politeia s’ha menjat l’ètica; és a dir, les finalitats educatives. 
Educar serà històricament i socialment enfundar en els criteris 
defensats pels dominadors. Per sort nostra, malgrat tot, sempre 
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apareixeran Sòcrates —dissidents o protestataris— disposats a 
jugar-se la vida per tal que l’educació no prescindeixi de l’ètica. 
L’educació és, encara que no es vulgui, teleològica i, conseqüent-
ment, deontològica.

L’ensenyament de la moral és obligatori en diversos estats. I 
molts es queden tan frescos. Com si res. I, no obstant, coses hi ha 
que potser no puguin ser ensenyades. Matemàtiques? Sí, és clar. 
Biologia? I tant que sí. Però ensenyar Moral? Que potser ensenyar 
no és, predominantment, dictar? Resulta moral, dictar moral?

Arribats aquí, cal constatar que és bufar i fer ampolles això 
d’ensenyar continguts, actituds i habilitats morals, quan vénen dic-
tats sigui per una Església —per exemple, moral catòlica—, sigui 
per un partit polític —e.g. moral comunista—; sigui per un Estat  
—posem per cas, moral nazi—, etc. El que resulta fastigós i 
punyent és ensenyar moral no dictada per institucions socials per-
què en tal supòsit l’esglai i el dubte deixen hom sense respir.

I encara una altra interrogació que potser resultarà impertinent 
a més d’un. Dictar una moral i acceptar-la perquè me l’han dictada, 
¿no és absolutament im-moral en el perogrullesc sentit que alesho-
res no hi ha moral, ni bona ni dolenta?

Penetrem ja en l’assumpte educacional bàsic. Per què ha d’ha-
ver-hi moral? Per què valors a més de coses? Potser escandalitzaré 
algú, però és igual. Hi ha moral perquè ha sorgit el conflicte entre 
Raó i No-raó —o Fora-raó. Sense tal fractura resulta impensable un 
plantejament moral.

La moral rep, doncs, la seva existència i el seu rigor de l’esglai 
nascut de no saber com actuar. Sense ignorància pràxica, sense el 
no-saber, adéu moral. Un escarabat  va despullat de moral perquè 
sempre sap què fer. Només la physis —Naturalesa— i el Theós 
—Déu— poden permetre’s el luxe de ser compactament im-morals. 
Els homes som els únics que vivim l’esquinç moral.

Amb la raó hem resolt moltíssimes dificultats. Sobretot amb la 
raó teòrica o científica. Per exemple, ens curem del tifus. La raó 
produeix proposicions que es poden sotmetre als criteris de veritat 
i falsedat. Amb això progressem en l’universal i vers l’universal, o 
gairebé.

Però resulta que existeixen dificultats i perplexitats davant les 
quals la raó es mostra impotent. No pot aplicar sempre el seu joc 
de veritat i de falsedat, amb la qual cosa persisteixen perplexitats 
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i dificultats. Està bé l’avortament o potser malament? La raó no 
respon res que sigui contundent. Qui, o què, actua en tals circum-
stàncies? Doncs, ni més ni menys, com ja he assenyalat, l’autoritat. 
Ella és qui aprova o desaprova les accions. 

Hi ha autoritats familiars, escolars, religioses, polítiques, sindi-
cals, jurídiques, artístiques...; cap d’aquestes no és moral. L’única 
autoritat moral —que caracteritza, sens dubte el fet moral— és 
l’autoritat de la consciència, de la consciència de cadascú. En ella 
rau el fonament de l’especificitat moral dels valors i, per tant, d’un 
codi deontològic.

oCtavi Fullat GEnís, catedràtic de Filosofia de l’Educació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona
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Ciència deshumanitzada?
El repte d’apropar la física a l’alumnat
Víctor grau Torre-Marin

Vivim actualment una manca generalitzada de 
vocacions científiques.... Per què? Podem fer-

hi alguna cosa des dels centres escolars? Quina 
pot ser l’aportació del professorat de secundària 

i batxillerat? La ciència és «cultura»? L’article 
reflexiona sobre aquestes qüestions i ens mostra 
l’experiència de l’autor per apropar la física a 

l’alumnat de secundària. 

La ciència no atrau l’alumnat. Sovint és vista com una disciplina 
freda, deshumanitzada i molt allunyada de la vida quotidiana, en 
especial la física i la matemàtica. Amb aquesta percepció, qui vol 
estudiar física o matemàtiques? Vet aquí, doncs, el problema: la 
manca de vocacions científiques i tecnològiques. Des dels centres 
d’ensenyament, i com a professors, podem canviar aquesta per-
cepció de la ciència i estimular les vocacions científiques? Per des-
comptat que sí. Tant o més important que ensenyar uns continguts 
és la visió i la motivació que els professors transmetem als alumnes, 
ja que la nostra actitud pot predisposar l’aprenent o bé a una acti-
tud receptiva i, fins i tot, d’interès, o bé a una actitud de rebuig. És 
justament el convenciment que des dels centres de secundària es 
pot transmetre aquest interès i motivació per les disciplines cientí-
fiques la raó de ser d’aquest article.

El que s’escolta s’oblida; 

el que es veu es recorda; 

el que es fa s’aprèn

ConfuCi
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Però fer transmissió de 
coneixements científics no 
és només responsabilitat dels 
centres escolars. Aquesta és 
una necessitat de la societat 
en general, i la vida esco-
lar no representa més del 9% 
de l’existència de cadascun de 
nosaltres. Així doncs, sembla 
necessària la implicació de 
moltes altres institucions i la 
cerca de formes creatives per a 
l’alfabetització científica1 de la 
nostra societat.

En els darrers anys, aques-
ta cerca de formes creatives 
està prenent molta força en 
l’àmbit de l’«aprenentatge de 
les ciències en entorns infor-
mals». Amb aquesta locució 
es fa referència a l’aprenen-
tatge de la ciència en entorns 
no necessàriament acadèmics,2 

com els School Labs o Science Centers: centres de recerca o museus 
que ofereixen un programa especial per a les escoles sobre temes 
científics concrets, apropant la recerca a l’alumnat i possibilitant 
que l’aprenent experimenti per ell mateix.3

Les «dues cultures» i el paper de la ciència en la 
societat
El 7 de maig de l’any 1959, a les Rede Lectures de Cambridge, el 

físic C. P. Snow va impartir una conferència titulada «The Two Cul-
tures», que posteriorment va ser publicada sota el títol de The Two 
Cultures and the Scientific Revolution.4 Snow cridava l’atenció sobre 
el trencament de la comunicació i la incomprensió mútua entre les 
ciències i les humanitats,

Los intelectuales literarios en un polo, y en el otro los científicos, y 

como más representativos, los físicos. Entre ambos polos, un abismo 

Volavérunt,

el Capricho núm. 61 de Goya.

Un aiguafort on una dona 

apareix levitant, com les 

bruixes. 1799



C o L ∙ L E g i  o F i C i A L  D E  D o C T o R s  i  L L i C E n C i AT s  E n  F i L o s o F i A  i  L L E T R E s  i  E n  C i è n C i E s  D E  C ATA L u n yA

105

de incomprensión mutua; algunas veces (especialmente entre los jóve-

nes) hostilidad y desagrado, pero más que nada falta de entendimiento 

recíproco. Tienen una imagen singularmente deformada y falseada los 

unos de los otros. Tan diferentes son sus actitudes que ni siquiera en el 

nivel afectivo aciertan a encontrar mucho terreno en común.

A més de científic, Snow era novel·lista i coneixia bé els dos 
mons. Ell mateix ens explica que sovint, després d’una jornada de 
treball entre col·legues científics es reunia a la nit amb literats, i al 
llarg d’aquestes convivències va anar veient que entre els dos col-
lectius hi havia un problema greu de comprensió i comunicació. És 
el que ell va batejar com el problema de «les dues cultures». 

Snow analitza com s’havia arribat a aquella situació d’incom-
prensió mútua, en què els intel·lectuals de lletres s’havien apropiat 
el qualificatiu intel·lectual i els altres eren merament especialistes.

Cuando oyen hablar de científicos que no han leído nunca una obra 

importante de la literatura inglesa, sueltan una risita entre burlona y 

compasiva. Los desestiman como especialistas ignorantes. Sin embar-

go, su propia ignorancia y su propia especialización no son menos 

pasmosas. Muchas veces he asistido a reuniones de personas que, 

conforme a las valoraciones de la cultura tradicional, pasan por muy 

cultivadas, y que han expresado con verdadera fruición su increduli-

dad ante la incultura de los científicos. Una o dos veces me he visto 

provocado y he preguntado a la concurrencia cuántos de ellos eran 

capaces de enunciar el Segundo Principio de la Termodinámica. La 

respuesta fue glacial; fue también negativa. Y, sin embargo, lo que 

les preguntaba es más o menos el equivalente científico de: ¿Ha leído 

usted alguna obra de Shakespeare?

El text va tenir un impacte considerable i va crear polèmica. 
Particularment agressiva va ser la resposta del professor de la Uni-
versitat de Cambridge Frank R. Leavis. Leavis, tota una autoritat 
en el món de la crítica literària i editor de la revista Scrutiny (una 
de les revistes de literatura més influents del s. xx), havia situat 
la literatura com a pedra angular de la cultura anglosaxona. Per a 
Leavis, intel·lectualitat i literatura anaven de la mà. No és estranya, 
doncs, la dura i desqualificadora reacció d’aquest:5 
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Com a novel·lista [C. P. Snow] no existeix, no ha començat encara 

a existir. Ni sap el que és una novel·la. [...] Tesar es un art difícil, i 

demana formació i pràctica en alguna disciplina específica. Resulta una 

il·lusió patètica, còmica i amenaçadora per part de Snow creure que 

pot aconsellar-nos sobre els assumptes que tracta.

Per a Leavis, la noció d’intel·lectualitat i cultura era restrictiva. 
Per a ell, només podia ser catalogada d’activitat cultural aquella 
que impliqués un enriquiment de l’esperit, però no l’adquisició de 
nous coneixements, que només podrien formar part de la cultura 
si complementaven aquella experiència espiritual; en cas contrari 
es tractava només d’informacions, sense valor per si mateixes. 
Sostenia que calia no confondre cultura (llegir Shakespeare o Bau-
delaire, escoltar Bach o contemplar un Botticelli), amb informació 
(investigar l’estructura atòmica, l’evolució de l’univers o l’aparició 
de la vida a la Terra). Pensar que aquests coneixements són cultura, 
deia, era cosa de gent inculta.

El Dr. Leavis arribant al matí 

per impartir el seu seminari, 

tal com el veia l’il·lustrador 

britànic Quentin Blake 

des de la seva habitació 

a Downing College,

a Cambridge
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Snow creia que amb el temps apareixeria una nova «tercera 
cultura» en la qual ambdós mons serien capaços de comunicar-se. 
Han passat els anys i aquesta tercera cultura no ha aparegut. El que 
sí que ha aparegut és un creixent nombre de membres de la comu-
nitat científica que han vist el valor i la necessitat de difondre la 
seva tasca, de fer arribar la ciència a la societat, i també d’un apro-
pament entre la ciència, les arts i les lletres. Així, i per citar-ne tres 
de ben diferents, a Espanya han aparegut iniciatives com «Ciencia 
y sugerencia»,6 «Cultura 3.0»  o la revista Mètode.8

Avui, cinquanta anys després de la conferència de Snow, tot i 
que s’han produït grans canvis socials, tecnològics i culturals, el 
tema segueix sent motiu de debat i reflexió. Un exemple de la seva 
actualitat el trobem en l’opinió del periodista i químic Carlos Elías 
que, de manera molt dura, s’expressa sobre els intel·lectuals:9

Esta lucha de los intelectuales de letras contra los científicos no es 

nueva. Proviene de hace siglos, y lo novedoso es que cada día ambos 

grupos están más separados. Lo grave es que los intelectuales de letras 

ostentan el poder en el mundo actual, siendo unos «analfabetos cien-

tíficos». Y ello condiciona sus decisiones políticas y económicas gene-

rando un futuro muy poco halagüeño. 

O en un to més moderat, la visió del catedràtic de fisiologia 
animal i exrector de la Universitat del País Basc, Juan Ignacio Pérez, 
que davant la manca d’alumnat en carreres com física o matemàti-
ques i en canvi, la gran demanda en medicina, infermeria, treball 
social o psicologia, considera que s’està donant un:

[…] enaltecimiento de un humanitarismo mal dirigido, que prima la 

atención a las personas. Esos valores no se asocian con la ciencia, que 

se ve como algo frío y alejado de los seres humanos

Conèixer la polèmica de «les dues cultures» pot ajudar-nos a 
entendre la construcció d’aquesta visió freda i deshumanitzada de 
la ciència. Una visió que s’ha anat construint ajudada per altres 
factors. Podríem citar, per exemple, les aplicacions militars que 
s’han donat a alguns avenços científics, o també la poca habilitat 
i el poc interès de la comunitat científica per divulgar el coneixe-
ment i transmetre a la població la seva tasca. En definitiva, aquests 
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i segurament d’altres fets, han anat conformant la imatge freda i 
negativa de la ciència i els científics, creant per exemple, l’estereo-
tip del «científic boig». 

Com podem promoure l’interès per la física des 
dels instituts?
El nostre principal propòsit ha de ser fomentar la curiositat i la 

motivació dels estudiants cap a l’estudi d’aquesta difícil assignatura 
que és la física. Un aprenentatge efectiu comença amb motivació.

Esbrinar quins són els interessos de l’alumne i vincular-los amb 
la ciència no ha de ser gaire difícil... Trobem la ciència allà on 
mirem! Les pel·lícules, l’esport, la dansa, els coets... Amb una mica 
d’habilitat podem fer atractiva l’explicació que, des de la física, es 
pot donar al voltant d’aquests interessos i, a partir del relat cientí-
fic, guiar una activitat experiencial vinculada a la realitat.

Tenim al nostre favor que la física, tot i no atraure vocacions, 
és un bon reclam: forats negres, làsers, universos múltiples, capes 
d’invisibilitat... són elements que capten l’interès d’un gran públic, 
i constitueixen, de tant en tant, titulars de diaris i revistes. Per a 
aquell que no és físic, aquests temes tenen una aura de màgia, de 
misteri, que els fa quasi sobrenaturals... i el misteri atrau. Com a 
físics no ens ha de satisfer que el misteri envolti aquests fenòmens, 
però de moment podem aprofitar-nos-en.

Hem de transmetre la passió per la física a les aules.
Més enllà de fer una llista de «problemes tipus», solucionar un 

determinat nombre d’exercicis, acabar els temaris i donar resums i 
formularis, calen professionals que estimin la física i que la trans-
metin amb passió, combinant-la amb experiències, referint-la a la 
vida quotidiana i provocant que l’aprenent reflexioni.

 En aquest sentit s’ha expressat recentment Mari Carmen Gallas-
tegui,10 que considera vital transmetre l’entusiasme per les ciències, 
cosa, al seu parer, poc habitual entre el professorat de secundària 
i batxillerat:

No hemos sabido retener a los mejores en los colegios e institutos y si 

no se transmite esa pasión es muy difícil que los chicos opten por ellas.

I també hem d’intentar combatre la visió utilitarista de la cièn-
cia. Sembla que hi hagi un cert menyspreu cap a aquells temes que 
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«són teòrics», que no tenen cap aplicació pràctica immediata. Para-
doxalment, per vèncer aquest rebuig cal mostrar que la ciència, per 
teòrica que sigui, sempre ha estat útil. És absurd buscar què és útil 
i què no ho és en ciència. Espereu uns anys i aquell descobriment 
acadèmic aparentment tan allunyat de la realitat pot convertir-se en 
una eina d’utilitat quotidiana. En referència a aquesta visió utilita-
rista, Pedro Miguel Etxenike  afirma:

Hemos fallado a la hora de transmitir la Ciencia como una aventura 

intelectual y humana y hemos puesto demasiado énfasis en el utilita-

rismo más inmediato.

Un recurs per explicar física: la levitació 
Quines activitats concretes es poden fer des dels centres de 

secundària per tal d’atraure l’interès de l’alumnat cap a la ciència i 
en particular, cap a la física? 

Com a exemple, explicaré una activitat duta a terme en diver-
sos centres, que ha estat molt ben rebuda i ha despertat l’interès 
d’alumnes i professorat. Amb el nom «La màgia de la levitació» 
s’estructura una sessió que, usant la levitació com a fil conductor, 
fa un recorregut pel món de la mecànica, l’electricitat, les baixes 
temperatures i la superconductivitat. Es tracta, com hem dit abans, 
de captar l’interès de l’alumnat i de fer-lo pensar. L’activitat forma 
part actualment d’un dels mòduls oferts dins la iniciativa «Physics! 
La física és divertida».12

Qui més qui menys ha somiat a levitar. És un antic somni de la 
humanitat. Trobem la levitació en els àmbits més diferents i al llarg 
de tota la història: les levitacions de Santa Teresa d’Àvila, l’aiguafort 
Volavérunt de Goya, o les naus de Star Wars.

A partir d’aquest fenomen atraient i envoltat d’un cert misteri, 
hem construït una activitat divertida i motivadora per aprendre 
física. L’activitat consisteix, en essència, a mostrar experimental-
ment diferents tipus de levitació: amb imants, amb corrents in-
duïts, amb el corrent d’aire d’un assecador de cabell, etc., i sobretot 
la que ho fa més espectacular, amb superconductors. Explicacions i 
demostracions pràctiques s’alternen per fer participar-hi l’alumnat. 
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Dues formes de desenvolupar l’activitat
Una primera manera de fer l’activitat és la que anomenem 

generalista: fem una mirada a diferents maneres d’aconseguir la 
levitació, presentant els superconductors com una eina més per a 
aquest propòsit, però sense centrar-hi tota l’atenció. És una forma 
molt adequada per a cursos d’ESO en què l’alumnat té encara pocs 
coneixements de física. La segona manera és la que podríem ano-
menar centrada en la superconductivitat, en la qual dirigim tota l’ac-
tivitat a explicar què son els superconductors i com s’aconsegueix 
amb ells la levitació. Aquesta modalitat és molt adequada per a 
estudiants de 2n de batxillerat, que ja tenen uns coneixements més 
extensos d’electromagnetisme.

A) Enfocament generalista
Permet relacionar els continguts de la sessió amb diferents 

àmbits de la física. Aquest desenvolupament proporciona un ven-
tall de temes ampli i suggeridor per treballar amb l’alumnat després 
de la sessió, com els que es proposen a continuació. 

 1. Fent una petita cerca històrica trobarem mites i llegendes on 
apareixen levitacions. Podem veure també la levitació en còmics 
i pel·lícules actuals, personatges amb poders (mags, sants...), 
naus extraterrestres o del futur, etc. Aquestes observacions ens 
permeten introduir reflexions sobre aspectes directament rela-
cionats amb la ciència i la societat: 

 n Aparició del mètode científic i naixement de la física actual.
 n Ciències i falses ciències.
 n L’interès social de la recerca a través de les aplicacions dels 

superconductors. 

 2. A partir de l’observació d’una pilota levitant per acció d’un 
corrent d’aire es poden suggerir també moltes preguntes: com 
s’aguanta la pilota de ping-pong damunt el flux d’aire d’un 
assecador de cabell? Pot lliurar-se un objecte de l’atracció gra-
vitatòria? Poden fer-se pantalles per evitar el pas de la gravetat, 
com la cavorita d’H. G. Wells? A l’espai interestel·lar, no hi ha 
gravetat?... 

 Així, a partir d’aquest tipus de levitació, es poden treballar 
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temes de mecànica inclosos en els temaris d’ESO i batxillerat, 
com ara les tres lleis de Newton, la llei de gravitació universal o 
conceptes bàsics de fluids.

 3. Observant la levitació que podem aconseguir amb imants, 
amb la força electrostàtica, amb l’ús del Levitron o amb mate-
rials diamagnètics, podrem treballar temes d’electrostàtica i 
magnetisme. En particular, jugant amb la levitació electrostàtica 
se’ns obren les portes a treballar molts aspectes de l’electricitat, 
alguns dels quals, gràcies a la pràctica, podrem experimentar 
directament: 

 n La càrrega elèctrica com a propietat física i el seu signe.
 n La llei de Coulomb, si més no qualitativament.
 n La conductivitat dels materials: els conductors i els dielèctrics.
 n La conductivitat de l’aire. Com depèn de la humitat ambient?
 n Càrrega dels cossos per fregament i per inducció.
 n Què és un llamp? 
 n Diferència entre potencial i intensitat.
 n Què és un generador Van der Graaff?

 4.  Es poden introduir també temes d’òptica, fent ús d’imatges 
d’objectes obtingudes amb miralls i que semblen levitar, amb 
documentació gràfica de miratges, etc.

 5. Fer una introducció al fenomen de la superconductivitat a 
través de la levitació que s’aconsegueix amb superconductors. 
Aquesta levitació és especialment espectacular, per la seva 
estabilitat i també pel fet d’haver d’usar nitrogen líquid, que 
sempre resulta molt atractiu. A través de la levitació amb super-
conductors podem fer reflexionar l’alumnat sobre una sèrie de 
conceptes relacionats: 

	 n La relació entre la conductivitat dels materials i la seva tempe-
ratura.

	 n Les limitacions de la Llei d’Ohm.
	 n La noció de superconductor.
	 n Conèixer les aplicacions industrials, mèdiques... dels super-

conductors.

L’alumna levita!
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B) Enfocament centrat en la superconductivitat
En aquest cas continuen sent vàlides totes les consideracions 

anteriors, però l’interès principal és que aquest enfocament de la 
sessió ens permet relacionar les experiències amb l’electricitat i 
el magnetisme que l’alumnat ha estudiat a 2n de Batxillerat. Per 
tant, podem relacionar els continguts de la sessió amb l’estudi de 
les propietats magnètiques dels materials (ferromagnetisme, dia-
magnetisme...), l’electromagnetisme (flux, corrents induïts, llei de 
Lenz...), la conductivitat elèctrica dels materials, la llei d’Ohm i les 
baixes temperatures, com també amb la important noció de canvi 
de fase.

La presentació també conté experiències amb els diferents tipus 
de levitació: levitació amb imants, levitació controlada electrònica-
ment, levitació d’un material diamagnètic, etc. 

A diferència del tractament anterior, aquest ens permet fixar-nos 
en la física de baixes temperatures. De fet, és interessant, abans 
d’entrar en la superconductivitat pròpiament dita, proposar a 
l’alumnat l’estudi de què és el fred i com es va aconseguir controlar-
lo construint neveres i dewars. 

A continuació suggerim algunes idees que es poden treballar a 
partir d’aquesta activitat: 

	 n La conductivitat tèrmica dels materials i els seus usos pràctics.
	 n El principi de funcionament de les neveres.
	 n La liquació dels gasos i la cursa cap a les baixes temperatures.
	 n La relació entre la conductivitat dels materials i la seva tempe-

ratura.
	 n Les limitacions de la Llei d’Ohm.
	 n Fer una introducció al ferromagnetisme i diamagnetisme.
	 n L’aigua com a diamagnètic.
	 n Què vol dir «superconductor d’alta temperatura»? I «de baixa 

temperatura»?
	 n Aplicacions dels superconductors.
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Algunes reflexions sobre l’activitat
Al llarg de les sessions hem anat trobant reaccions molt engres-

cadores, tant per part de l’alumnat com dels professors, que ens 
han fet pensar que aquestes experiències tenen efectes molt posi-
tius en la motivació i l’interès per la ciència. 

Per exemple, és molt curiós que en quasi totes les sessions, sem-
pre hi ha alguna pregunta sobre una imatge que mostrem quan par-
lem de personatges que diuen haver levitat. És la imatge de Johan 
Lorbeer, un artista alemany que exposa les seves obres al carrer, i 
que es va fer molt famós per les seves aparicions levitant a un parell 
o tres metres d’altura als carrers de diverses ciutats. La pregunta 
apareix sobretot entre el públic adolescent, i aleshores els repto 
que tractin d’esbrinar el truc (pot trobar-se fàcilment a Internet). 

En un centre de secundària, en acabar la sessió de levitació, uns 
quants alumnes em van venir a buscar i em van fer unes quantes 
preguntes, tot mostrant una gran curiositat per la matèria. Em vaig 
sentir molt satisfet per haver despertat aquell interès que em refer-
mava en la idea que aquestes activitats són un bon camí per alimen-
tar vocacions, però la sorpresa va ser gran quan vaig descobrir que 
aquells alumnes eren d’un grup del batxillerat social!

Paral·lelament, aquests actes divulgatius presentats de manera 
divertida i entenedora també apropen la ciència a persones amb 

Imant levitant sobre un 

superconductor

(peça quadrada) que està 

submergit en nitrogen líquid
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poca formació científica. En una ocasió, en acabar una sessió, la 
directora de l’institut se’m va apropar, es va presentar com «de lle-
tres», i em va dir: «Ha estat molt interessant. Crec que ara podria 
parlar dels superconductors, potser no ho diria correctament, però 
abans ni els coneixia i ara en sabria dir alguna cosa.»

La nostra experiència és que aquesta sessió sobre levitació 
constitueix un bon començament per desfer explicacions màgiques 
o paracientífiques sobre aquest fenomen. També es pot constatar la 
sorpresa dels assistents en veure com la física més teòrica explica, 
per exemple, el funcionament dels trens levitants o les ressonàncies 
magnètiques. Això dóna una cara més amigable a la ciència i en 
facilita l’apropament a la societat.

I després? 
Quins efectes tenen aquestes activitats en l’ensenyament de la 

física? Segurament aconseguir que els alumnes tinguin una expe-
riència més agradable de la ciència. Encara que després no vulguin 
continuar amb aquests estudis, només aquest contacte positiu ja és 
bo per si mateix. Si actuem des dels instituts i des d’altres entorns 
no formals, a poc a poc podrem aconseguir una percepció més 
agradable de la ciència i apropar-la a la societat. Fins i tot podem 
despertar algunes passions! 
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 Al cap de poc més de deu 
anys de publicar la primera novel·la, La mort del fabulador (Qua-
derns Crema, 1999) —ja una referència—, Pasqual Farràs (Solso-
na, 1959) ens confirma i sobrepassa les expectatives amb la segona, 
El vigilant i les coses (Edicions de 1984, 2010). 

D’entrada, cal advertir que no es tracta pas d’una novel·la de 
lectura fàcil, en el sentit que hi abundin els diàlegs, hi escassegin 
les descripcions, se centri en una trama «actual» o en uns temes de 
moda, recognoscibles per al gran públic, que l’enganxin des de la 
primera pàgina. Ben al contrari: es tracta d’una obra literària ambi-
ciosa, que no busca l’èxit fàcil —d’acord amb criteris de màxima 
audiència—, sinó que recorre a un lèxic precís i maneja una sintaxi 
esmolada, demostrant en tot moment un menyspreu absolut pels 
recursos populars com aquells a què m’he referit, així com a la 
construcció d’escenes, la preparació de clímaxs o la fixació de coor-
denades d’espai i temps. El lector es trobarà, en definitiva, davant 
del que se’n diu encara bona literatura, amb majúscules. 

Precisament quan escric aquest article, El vigilant i les coses 
forma part de la triple candidatura al Premi Crexells de novel·la 
2010, al costat de Contes russos, de Francesc Serés, i Els jugadors de 
whist, de Vicenç Pagès Jordà, el guanyador del qual serà proclamat 
el proper 22 de juny en el marc d’un acte festiu i obert a tothom 
que tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès. 

Si haguéssim de situar El vigilant i les coses de Pasqual Farràs en 
la tradició novel·lística l’hauríem d’emparentar, si de cas, en el marc 
de les avantguardes centroeuropees dels primers decennis del segle 

Una gran novel·la per a 
lectors exigents
Alfred sargatal
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Pasqual Farràs

El vigilant i les coses

Edicions de 1984,

Barcelona 2009, 265 pp.

xx, al costat de narradors com Robert Musil, 
l’autor de L’home sense qualitats; Robert Wal-
ser i la seva novel·la Jakob von Gunten; Franz 
Kafka i el conjunt de la seva obra; Alfred Pol-
gar i La vida minúscula, o el Dino Buzzati d’El 
desert dels tàrtars. 

No en debades la novel·la de Pasqual Far-
ràs ve encapçalada amb una cita de Robert 
Musil que ja ens posa sobre avís del tipus 
d’obra amb què ens encarem: «De vegades se 
sentia com si hagués nascut amb unes quali-
tats per a les quals no hi havia actualment cap 
objectiu”», diu l’epígraf inicial. El subjecte de 
la frase de Musil, en el cas de la novel·la de 
Pasqual Farràs, és el personatge del vigilant 
del títol i de tota l’obra, però també i sobretot 
del narrador, transposició, en bona mesura, 
de l’autor. Home sense qualitats, però amb necessitats de tenir-ne. 
No té hàbits però sí que té costums. El seu destí s’acompleix pel 
camí de la ficció. 

El vigilant i les coses conté tots els elements que ha de tenir una 
novel·la: escenari, acció, temps, intriga, diàleg, descripció, perso-
natges, conflictes. Centrada en un personatge anomenat August, 
des del punt de vista del qual està narrada tota la novel·la —en 
tercera persona i en estil indirecte lliure—, aviat ens adonem que 
es tracta d’algú amb qui qualsevol lector pot sentir-se identificat. 
En efecte: August, el protagonista de nom ambigu (d’emperador i 
de pallasso alhora), que fa de vigilant nocturn en uns magatzems, 
com diu el narrador quan la novel·la es troba ja molt avançada, ha 
construït les possibilitats d’un personatge capaç de viure al mateix 
temps diverses biografies, fins i tot contràries o contradictòries. En 
la mesura que vol deslliurar-se de les obligacions i, a més, sent la 
necessitat de participar en la vida comunitària, de comprometre’s, 
és una mica com tothom, en el fons. Qualsevol lector o lectora pot 
sentir-s’hi identificat perquè viu una forta contradicció: li agradaria 
escapar de la realitat, però no vol viure sol.

Aquest personatge —aquest narrador— encarna d’alguna mane-
ra un mal del nostre temps: a la nostra societat, avui dia, tots tenim 
necessitat de fugir de la realitat, d’evadir-nos, de no implicar-nos, 
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de no comprometre’ns, però al mateix temps, com August, la rea-
litat, les coses (les persones, els objectes, els fets...), ens atrauen 
irremissiblement. Els fets, la realitat, les coses, pel fet de ser potser 
massa quotidians, massa previsibles i repetitius, ens cansen, ens 
avorreixen, ens acaben produint fastig. Aleshores reaccionem eva-
dint-nos en nosaltres mateixos i en el nostre propi món. Però alho-
ra, ben aviat, ens sentim culpables, traïdors, covards, i altra vegada 
tenim ganes de comprometre’ns, d’implicar-nos, de participar. En 
aquests cercles infinits ens trobem atrapats i no en podem fugir. 
Per això, en realitat, es pot considerar El vigilant i les coses com una 
metàfora o una al·legoria de l’ésser humà contemporani, un indivi-
du desassossegat que va sempre d’aquí cap allà, que aparentment 
ho té tot programat i ho controla tot, però que no acaba de trobar 
mai el seu lloc. 

El protagonista d’El vigilant i les coses és no tant un personatge 
amb tota la seva complexitat psicològica, sinó un prototipus, i 
un antiheroi. Per una banda, és un simple vigilant nocturn d’uns 
magatzems dels afores d’una ciutat, i per l’altra, un individu que no 
es vol comprometre, que vol viure al marge del món, de les coses, 
per intentar trobar-se ell mateix. I no vol haver de fer res. Es tracta 
d’una renúncia? O d’una decisió conscient? O és que l’August és un 
fracassat, o un covard? O potser un heroi?

Algú l’ha qualificat de místic en l’època postindustrial, una 
època en què ja no hi ha espai per al misticisme. Les coses són la 
realitat, que no pot defugir, i que l’empenyen a actuar, a compro-
metre’s. ¿Fins a quin punt es pot fugir d’aquest compromís? 

Tanmateix, l’August no està tan segur d’obrar honestament i de 
ser una persona autèntica. En un moment donat, diu el narrador: 
«ell era exactament això, un vigilant que temia ser descobert per 
impostor. Un home que feia de vigilant i així els altres no veurien 
que era un impostor. Un impostor amagat darrere la fesomia d’un 
vigilant estricte que no en deixava passar ni una. Un home tancat 
en el seu món que així s’estalviava d’haver de passar comptes amb 
ningú» (pàg. 123).

Al costat de l’August apareixen molts altres personatges amb 
noms literaris o singulars, inusuals, que no representen  cap col-
lectiu ni cap país determinat. Hi ha l’encarregat del batalló de 
neteja, anomenat Cabrinetti (nom de gran riquesa evocadora); la 
revisora dels caps de setmana, una donassa irada que es diu Amèlia; 
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el senyor Grand, el guardià de les vies d’accés als magatzems; uns 
ninots de fusta o figures armades articulades; el llibreter senyor 
Virgili (nom per ell mateix poètic, i clàssic), a qui l’August ha venut 
tots els llibres de la seva biblioteca; en Silvestre, el cambrer del Cafè 
Central; el jove Hèctor, «mort per les patrulles de la policia», i la 
seva amiga Gal·la, que desapareix misteriosament; la seva germana 
petita, la Cris, i el grup de nois avinguts; la bella Atalanta, «vingu-
da de lluny, deien, i admirada pertot»; en Fidel, el nou vigilant de 
nom més que escaient i que faria les feines que havia fet l’August 
fins a la mort del senyor Grand; en Segimon i la Beth, o la Lisa, 
o la Betty; les tres noies, les veïnes, Genoveva, Caterina, Matilde, 
Begonya, Rita, Greta, etc. 

L’escenari, si es pot dir així, on transcorre l’acció d’aquesta 
novel·la és una ciutat amb un passat important, se suposa, amb 
una història passada gloriosa i un aire senyorial. I, com en tota gran 
ciutat amb història, hi ha diverses faccions que debaten entre elles 
de manera permanent i acalorada. La seva identitat és posada en 
tot moment en qüestió i fins i tot es parla de complots i d’intents 
de revolta. Una ciutat amb un riu persistent, «eix que vertebra 
els espais i també la vida indiferent de tothom», i amb un Club 
Gimnàstic, l’Hotel Continental, el Gran Teatre Comunal, una fira 
d’atraccions... En aquest sentit es pot dir que es tracta d’una ciutat 
que podria representar qualsevol ciutat en una època de profundes 
transformacions. Com la nostra?

La vida per què ha optat el personatge de l’August és una vida 
situada a la frontera: ni dins ni fora de la societat ni del món, sinó 
en el tall on es troben aquests dos elements. Per això es pot afirmar 
que l’autèntic protagonista no és pas la ciutat ni el personatge prin-
cipal, ni els secundaris, ni el magatzem o els seus guardians, sinó 
la veu narrativa, és a dir, una manera de dir, una manera de parlar, 
més ben dit, la visió del món que hi ha darrere. La seva moral. La 
moral d’algú que s’esforça per trobar l’espai just de l’escriptura, 
fronterer, dins i fora del món. 

El vigilant i les coses requereix, doncs, una lectura lenta. Un lec-
tor, per tant, exigent, perquè s’haurà d’enfrontar amb un narrador 
fascinant, que posseeix i demostra una omnisciència inquietant. Ell 
mateix és un protagonista doble, perquè encarna alhora el perso-
natge de l’August i la sobreconsciència del narrador.

Si La mort del fabulador va ser, vist ara, des de la perspectiva 
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actual, un dels llibres més importants de la dècada de 1990, El vigi-
lant i les coses serà, sens dubte, una de les novel·les més importants 
de la dècada del 2000.

alFREd saRGatal plana, actualment jubilat, ha estat catedràtic de Llengua 

Catalana i Literatura.
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Una odissea
que és tota una vida
Alfred sargatal

 Nascut a Jerusalem el 1954, 
David Grossman, conegut sobretot pel seu vessant pacifista, va estudiar 
Filosofia i Teatre a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Considerat com 
un dels escriptors més importants de la literatura israeliana contemporà-
nia, és autor d’una extensa obra, entre assaigs —el més recent, Escriure 
en la foscor (Edicions 62, Barcelona, 2010)—, novel·les per a adults i 
obres per a nens que han estat traduïdes a vint-i-sis llengües i per les 
quals ha rebut nombrosos premis literaris, entre d’altres, el Premio Inter-
nacional de las Letras Fundación Cristóbal Gabarrón. Ha estat distingit 
també com a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de França.

Després de la reedició del llibre per a nens, datat del 1990, La llen-
gua especial de l’Uri (Editorial Cruïlla, col·lecció «El vaixell de vapor», 
Barcelona, 2009); Quan éreu dos micos (Editorial Cruïlla, Barcelona, 
2005); Les històries de l’Itamar (Editorial Cruïlla, Barcelona, 2003); El 
duel (Editorial Cruïlla, Barcelona, 2002) i de la traducció castellana de 
l’assaig La miel del león. El mito de Sansón (Ed. Salamandra, Barcelo-
na, 2007), el 2010 David Grossman ofereix al públic català dues obres  
—cadascuna en un gènere i un registre específics— de primera magni-
tud, totes dues, com les esmentades més amunt, traduïdes de l’hebreu 
per Roser Lluch i Oms: Escriure en la foscor i Tota una vida (Edicions 
62, Barcelona, 2010). 

Per declaracions d’ell mateix, sabem que David Grossman va comen-
çar a escriure aquesta novel·la de quasi set-centes pàgines el maig del 
2003, sis mesos abans que el seu fill Uri comencés el servei militar. El noi 
en coneixia bé la trama i els personatges, i cada vegada que en parlaven 
per telèfon, però sobretot quan anava a casa de permís, li demanava al 
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seu pare què hi havia de nou a la història i a la 
vida dels protagonistes... I el novel·lista confessa 
que tenia la sensació —més ben dit, l’esperan-
ça— que aquell llibre que escrivia el protegiria. 
El dia 12 d’agost del 2006, en les últimes hores 
de la (infeliç) Segona Guerra del Líban, després 
que hagués estat ja signada la treva, el seu segon 
fill de 21 anys cau mort perquè el seu carro blin-
dat, quan intentava portar un altre carro a un 
lloc segur, rep l’impacte d’ un míssil llançat per  
Hezbollah. Amb l’Uri van morir els tres companys 
(Benaià, Adam i Àlex).

Aquesta és l’anècdota que envolta la gènesi 
de la novel·la. Però què és en realitat la novel·la?

Tota una vida és la història de dos homes 
—l’Avram i l’Ilan—, una dona —l’Ora— i els 
seus dos fills —l’Adam i l’Ofer. Una història sobre 

l’amor i el desamor, sobre l’amistat i la generositat, sobre els esforços, 
gairebé heroics, per mantenir el trencadís teixit familiar enmig de la vio-
lència, la por i la fragilitat del dia a dia. David Grossman torna, doncs, 
amb una altra gran novel·la, en aquests anys marcats, com sabem, per 
la tragèdia. 

El títol original, Ishà borachat mibsorà, que vol dir Una dona esca-
pant d’una notícia, procedeix d’una frase de l’Ora en què, a més de recor-
dar un verset del Càntic dels Càntics, es diverteix amb un joc de paraules 
entre el substantiu cérvol i el nom del personatge, entorn del qual gira 
tota la vicissitud, que en hebreu es diuen de la mateixa manera: Ofer.

El començament de la novel·la es remunta al 1967, durant la Guerra 
dels Sis Dies, en què l’Ora va ser reclosa amb dos joves més, l’Avram i 
l’Ilan, ja esmentats, en un pavelló hospitalari de Jerusalem. En aquell 
ambient aïllat va néixer una gran amistat que desembocaria en el matri-
moni entre l’Ora i l’Ilan i, més tard, al naixement de l’Adam i l’Ofer. 

En el moment present del relat, l’Ofer, el fill petit de la parella, té vint 
anys, i tot i que ja s’ha llicenciat del servei militar obligatori, s’ofereix a 
participar en una operació militar especial a Cisjordània, en contra dels 
desitjos i els foscos pressentiments de la seva mare. Aquesta, tot just 
divorciada de l’Ilan, acompanya el seu fill al campament i, torbada i 
amoïnada, de sobte pren una decisió sorprenent: mentre l’Ofer estigui en 
combat, ella no es quedarà a casa, esperant notícies, sinó que emprendrà 

DaviD Grossman

Tota una vida

Col·lecció: El Balancí, 630
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l’excursió a Galilea que havia projectat amb ell i travessarà a peu el terri-
tori israelià per festejar el final del seu servei militar de tres anys. 

Quan s’assabenta que el seu fill s’ha presentat voluntari per a una 
operació militar com aquella, la mare experimenta el més profund des-
concert: cova en el seu interior un obscur pressentiment de la mort del 
qual no aconsegueix d’alliberar-se. No para de pensar en el moment en 
què la «delegació dels àngels captius» trucaran a la seva porta, encara 
que sigui de nit, enxampant-la massa dèbil per «tirar-los escales avall» 
i li declamaran la frase ritual que l’esclafarà. Oprimida per una angoixa 
així, l’Ora decideix igualment d’anar-se’n; la sosté un pensament absurd: 
si els «àngels captius» no la trobessin, si fos impossible de localitzar-la, la 
mala notícia seria, d’alguna manera, retornada al remitent i... a l’Ofer no 
li hauria succeït res de dolent. Ella és del tot conscient que tot això no 
té literalment cap sentit, però ¿que potser la racionalitat té alguna cosa a 
veure amb l’amor?

L’Ora escull d’anar-se’n tota sola. Acompanyada amb cotxe per un 
taxista àrab, Sami, que coneix des de fa molt de temps, es precipita en 
el modest apartament en què viu, en un absolut desordre material i psi-
cològic, el seu antic amic Avram, a Tel Aviv. Ella el segresta literalment 
i l’obliga a seguir-la en el seu pelegrinatge, en el curs dels primers qui-
lòmetres amb cotxe, i més endavant a peu, després que el desafortunat 
Sami, a conseqüència d’un desagradable episodi, ha fugit a tota velocitat 
i l’ha deixat abandonada al seu destí. Està convençuda que, mentre fugi, 
mentre es mogui, cap soldat no podrà localitzar-la per donar-li la mala 
notícia i fer oficial la mort del seu fill. Potser així, pensa, aconseguirà de 
conjurar el perill i evitar la desgràcia. 

I fins on arriba aquest pelegrinatge? Fins on acaba Israel. Un viatge 
en l’Espai, però també en el Temps.

Es posen a caminar pels carrers de Galilea. L’Ora al davant, àgil, 
motivada, que parla i parla; l’Avram, al darrere, envellit, carregós, callat, 
encara no conscient de les motivacions que hi ha a la base de l’aventura 
en què ha estat embarcat; molt allunyat de l’Avram d’abans —ple de 
recursos, sempre disposat a sorprendre els altres amb mil projectes—, 
ara concentrat només en el present, perquè el futur i el passat l’angoixen, 
oprimit per un drama que ha deixat en ell una marca inesborrable, la 
naturalesa de la qual el lector haurà de descobrir pel seu compte, al llarg 
de la lectura de la novel·la.

A mesura que ells dos prossegueixen el camí s’entreobren al seu 
davant —i al nostre— les belleses del paisatge israelià, descrit d’una 
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manera vívida i participada: les alzines, les  nogueroles o terebints de 
bíblica memòria, les flors de mil colors, els cels, els ramats pasturant; la 
flaire punyent de sàlvia que arriba fins al nas... 

Una lectura que constitueix per al lector una experiència equiparable 
a la de l’Odissea homèrica: una odissea que equival a tota una vida.

Tota una vida és una obra colpidora com poques, que ens fa abraçar 
l’existència d’uns homes i unes dones extraordinaris en la seva mediocri-
tat i en la qual la força de la gran literatura troba el seu aliat en la veritat 
del drama personal d’un escriptor que, a causa del destí, s’ha convertit 
en tot un símbol. 

Reconegut internacionalment com un autor extraordinari, al costat 
d’Amos Oz i Abraham Yehoshua, David Grossman expressa el coratge, 
el dolor i ocasionalment la brutal realitat de la quotidianitat israeliana 
amb una intensitat i una honestedat rarament igualades. I ho fa amb una 
prosa fragosa, estructuralment complexa, i notòria per la seva valentia i 
tècnica innovadora. 

Amb un llenguatge ric de matisos, en un continu entrellaçar-se de 
passat i present, Grossman expressa l’esforç, l’ànsia de viure en un con-
text cansat per la duresa de la guerra. De vegades fa servir expressions 
que requereixen una prosa amb accents homèrics, primigenis, com quan 
descriu el llit de fusta que l’Ofer, adolescent, s’havia construït tot sol, però 
que després va decidir de regalar als progenitors.

Cal dir que la traducció catalana, feta a partir de l’original hebreu, 
sembla —als ulls, si més no, d’un profà— excel·lent, malgrat que s’ha de 
recriminar a l’editorial una correcció que de vegades no hi està a l’altura. 

Per acabar, i ja una mica al marge, no ens podem estar de dir que 
algun  cop de tisora aquí i allà, sobretot en els diàlegs, no hi hauria pas 
sobrat. 
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