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Llibresfets‘amida’delapantalla

El Mercat Iberoamericà de Drets Audiovisuals (MIDA) promou les vendes de drets
del món editorial a la indústria audiovisual en una trobada que es fa a Barcelona

Bernat Salvà
BARCELONA

Sempre es parla de fidelitat
quan una novel·la s’adapta al
cinema o la televisió. Una
trobada entre el món editori-
al i la indústria audiovisual
dónajocperaaltressímils: el
Mercat Iberoamericà de
Drets Audiovisuals (MIDA)
és una mena de fira on es
concerten matrimonis de
conveniència, on els escrip-
tors miren de casar els seus
fills o filles i on els productors
busquen un bon partit.
“Hem volgut crear un espai
de referència on es puguin
trobar la indústria editorial i
els escriptors”, explica Pere
Roca, director del Centre de
Desenvolupament Audiovi-

sual, una entitat vinculada a
l’ICIC que organitza aquesta
doble jornada. Entre ahir i
avui, 25 obres literàries en
català i castellà es presenten
a unes 70 o 80 empreses i
productores, 8 de les quals
són franceses i britàniques.
Un total de 245 persones
participen en la tercera edi-
ció del MIDA.

“L’original d’aquest mer-
cat és la manera de presen-
tar els llibres, amb els au-
tors”, destaca Pere Roca.
Ahir al migdia es van pre-
sentar cinc obres de la lite-
ratura. Ramon Solsona va
parlar de Línia blava, una
novel·la amb 14 històries de
persones que van entrant i
sortint d’un comboi de
metro. “Sempre em diuen

que les novel·les que escric
són molt cinematogràfi-
ques, però jo no m’ho he
proposat mai”, assegura.

Sílvia Soler va presentar
ahir 39+1+1, una continu-
ació de 39+1 que posa “l’ac-
cent en el terreny senti-
mental” i “contempla amb
una ironia total” les quatre
dones protagonistes.

Set aromes, una guerra
Alfred Bosch va afirmar que
Les set aromes del món “és
el llibre del qual estic literà-
riament més content”, però
dubta que hi hagi “algun su-
ïcida disposat a pensar a fer-
ne l’adaptació”. Vicent Usó
defineix Crònica de la de-
vastació com “una novel·la
sobre la guerra, que propicia

Ramon Solsona parla de ‘Línia blava’ al costat del periodista
Enric Calpena ahir al MIDA ■ XAVIER BERTRAL

la degradació moral dels
botxins i les víctimes”.

El MIDA també va acollir
una taula rodona dedicada
al guionista Rafael Azcona,
“un dels protagonistes de la
gran edat d’or del cinema
espanyol”, segons John Ho-
pewell. També hi van parti-
cipar David Trueba, Joa-
quim Oristrell, Lluís Arcar-
zo i José Luis García
Sánchez, que va recordar al-
gunes anècdotes. Per exem-
ple, que volia demandar
Frank Sinatra “perquè es va
declarar a la seva dona
nord-americana amb la
cançó Strangers in the
Night”. A la pregunta “Què
és el que més li agrada de la
vida?”, Azcona va respon-
dre: “L’esmorzar”. ■

TEATRE
Premios Nacionales
de teatre i circ a Juan
Mayorga i Picaso Jr.
El ministeri de Cultura ha ator-
gat el Premio Nacional de tea-
tre al dramaturg Juan Mayor-
ga, de la companyia Animala-
rio, i el Premio Nacional de
circ al malabarista Francisco
Tébar, àlies Picaso Junior. Ma-
yorga ha estat distingit “per la
seva contribució i implicació
en la presència constant de la
dramatúrgia espanyola con-
temporània als escenaris”. A
Picaso Júnior se li reconeix la
projecció internacional a tra-
vés del seu treball al Circo
Roncally, i la seva voluntat
d’aportar innovació als núme-
ros clàssics. Cada premi està
dotat amb 30.000 euros.

ARXIVÍSTICA
La Generalitat i el
Col·legi de Notaris
creen un nou arxiu
La Generalitat i el Col·legi de
Notaris de Catalunya crearan
un nou arxiu general de dipò-
sit dels protocols notarials de
més de 25 anys i menys de
100. El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, i el vi-
cedegà del Col·legi, Lluís Jou,
van signar ahir el conveni, que
determina que la construcció,
organització i gestió del nou
arxiu dependrà del Col·legi i
que la Generalitat col·laborarà
en les gestions per facilitar la
seva posada en marxa.
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M
ediocre inici de l’Any
Rodoreda. Surto de-
cebut de l’estrena de

La plaça del Diamant al TNC.
Les expectatives eren altes,
però al final, molt soroll per
no res. Uns pastorets de la
Guerra Civil. Tot massa es-
quemàtic i simple. I massa
llarg, esclar: però si és im-
possible ficar tota la novel·la
damunt l’escenari! Aquesta
por reverencial amb què
massa sovint el teatre català
aborda els seus clàssics és
un llast que segueix pesant.
En aquesta ocasió, ho ha fet
en forma de grandiloqüèn-
cia de mitjans, un desplega-
ment escènic que ha acabat
ofegant la literatura.

Un polític amb altes res-
ponsabilitats culturals m’in-
sinuava el dia de l’estrena,
durant el primer descans,
que l’excés de diners pot ar-
ribar a ser letal. Al segon
recés, un altre polític amb
responsabilitats no tan relle-
vants, però quasi, es posava
les mans al cap: un desastre.
La cosa grinyola des del
principi, i no precisament
per falta de talent actoral,
que n’hi ha molt, damunt
l’escenari, i que puntual-
ment brilla amb llum pròpia.
El conjunt, però, et deixa un
regust carrincló, de costu-
misme d’època. I sobretot et
deixa indiferent, cosa que ja
té mèrit tractant-se d’una
Rodoreda. S’ha fet un trist
favor a l’autora. Millor relle-

Què en diria Rodoreda?
gir el llibre. A part dels focs
d’artifici escenogràfics, costa
de trobar gràcies al muntat-
ge. Una obra així hauria de
ser exportable, i la veritat és
que millor que no surti de
casa. I no es tracta d’asse-
nyalar culpables, simple-
ment sap greu. De veritat.

Com deia dissabte passat
a Barcelona Peter Brook,
“el teatre dolent és real-
ment inaguantable”. No sé
què n’hauria pensat l’auto-
ra de la novel·la, d’aquesta
versió teatral, però si hem
de fer cas del que diu Roser

Porta a l’estudi acabat
d’aparèixer Mercè Rodore-
da i l’humor (1931-1936),
publicat per l’IEC, no crec
que tingués pietat. I què diu
Roser Porta? Doncs que
“Rodoreda va ser tan hu-
morista com Francesc Tra-
bal o com Joan Oliver, i tan
dessacralitzadora i desmiti-
ficadora com ells a l’hora
de parodiar la literatura, sa-
tiritzar la religió o caricatu-
ritzar la societat i la cultura
catalanes que l’envoltaven”.
Amb aquest esperit lliure
s’hauria hagut d’abordar la
teatralització de La plaça
del Diamant.

Té molt mèrit
treure tot el
mèrit a ‘La plaça
del Diamant’




