
Floreal Peleato, el director de la
pel·lícula Elegia del tròpic,que re-
passa la vida i obra de l’escriptor
berguedà Ramon Vinyes, va ser
dissabte al vespre a Berga per par-
ticipar en l’acte d’entrega del pre-
mi de teatre que convoca l’Ajun-
tament.  L’acte es va cloure amb un
col·loqui entre els prop de qua-
ranta assistents i el director. Peleato
va aprofitar l’intercanvi d’opinions
per explicar la gènesi del projecte
audiovisual, de 80 minuts de du-
ració, així com tot allò que el pro-
cés li ha permès descobrir d’un Vi-
nyes que, com a d’altres intel·lec-
tuals de la comarca, l’ha fascinat. 

Peleato va explicar que «sempre
que anava a Colòmbia em parla-
ven de Ramon Vinyes com el ‘sa-
bio catalán’ que havia inspirat
García Márquez a Cien años de so-
ledad... sempre sentia la mateixa
cantarella sobre Vinyes, que alhora
semblava ser el que havia corregit
el manuscrit de La hojarasca So-
ciedad Anónima». A partir d’a-
quests comentaris va entreveure
un home que era alhora «un home
amb cert carisma, un agitador
cultural, un descobridor de ta-
lents... de manera que quan vaig
tornar a Espanya vaig voler saber
qui va ser Ramon Vinyes».  En
aquest punt, va resultar clau la co-

neixença de Jordi Lladó, el qual va
obrir-li les portes per conèixer la
vida i l’obra de l’autor berguedà. 

Empapat ja del fenomen Vi-
nyes, Peleato va remarcar que
l’autor  creia que seria recordat per
la seva obra dramàtica, però va
apuntar que, com ha passat amb
altres noms il·lustres de la literatura
mundial, caldria recuperar altres
facetes com ara els dietaris, assaigs
o articles per redescobrir nous as-
pectes de l’autor. Això ha de per-

metre «tornar a valorar el con-
junt de l’obra perquè ni ell mateix
no va ser conscient de la seva ca-
pacitat... no sempre els bons autors
són lúcids». En aquest sentit, va
apuntar que «potser és veritat que
si hagués desitjat escriure o traduir
una part de la seva obra al caste-
llà, avui Vinyes tindria un altre
reconeixement... però per a ell es-
criure en català era com una ora-
ció». Peleato també va apuntar
que un altre dels entrebancs amb

què va haver de lluitar Vinyes a
l’hora de difondre la seva obra va
ser «l’aïllament» cultural en què vi-
via, provocat pel fet que ell podia
distingir la modernitat i el talent en
altres autors però, en canvi, es
considerava la seva obra clàssica,
de manera que «anava contra cor-
rent i tenia un peu en el classicis-
me i un peu a la modernitat...va ser
un outsider».

Un Vinyes desanimat i trist
El director va explicar que, efecti-
vament, a la pel·lícula es percep un
cert desànim a l’entorn de Ra-
mon Vinyes. Peleato va explicar
que durant la recerca vital de l’au-
tor es va anar adonant que Vinyes
podia haver tingut la voluntat d’a-
magar la seva part més emocional:
«sí, crec que, com un gota a gota,
el desànim progressiu el va anar
debilitant fins al punt de fer apa-
rèixer la melangia... no obstant
això, vaig percebre que Vinyes ha-
via estat feliç a Colòmbia». En
aquest sentit, Peleato va argu-
mentar que «crec que segurament
Vinyes a Colòmbia va poder ex-
pressar la seva ironia, el seu humor
negre i la seva capacitat per viure
la festa, coses  que no va poder
mostrar a Catalunya... en el fons
potser tenia un costat  caribeny
que es va expressar allà».
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UNA VIDA EN 80 MINUTS Després de projectar-lo per primera vegada íntegrament, el director del documental  Elegia del tròpic, Floreal
peleato, va explicar dissabte a Berga com s’ho va fer per plasmar la vida de l’escriptor berguedà Ramon vinyes en 80 minuts. en un col·loqui
improvisat amb els assistents en el marc del premi de teatre Ramon vinyes, va assegurar que escriure en català li va tancar portes
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Floreal Peleato: «si Vinyes hagués
escrit en castellà seria reconegut»

El director de la pel·lícula que repassa la vida de l’autor teatral debat amb el públic berguedà

Floreal Peleato, dissabte al vespre, durant el col·loqui a Berga

MIQUEL SPA
El director de cinema espanyol,

fill de mare catalana, va explicar
que durant el procés de rodatge
d’Elegia del tròpic va intentar en-
trevistar Gabriel García Márquez
per tal que el premi Nobel colom-
bià evoqués els records personals
de Ramon Vinyes. Peleato va ex-
plicar que la dona de Márquez,
però, ho va desestimar perquè l’es-
criptor està afectat per la malaltia
de l’Alzheimer i, per tant, li és un es-
forç molt gran recuperar segons
quins episodis de la seva vida. Pe-
leato va argumentar que, davant
d’aquesta situació, evidentment
ho van acceptar i comprendre,
«per una qüestió de respecte», i van
desestimar l’entrevista, la qual ha-
via de centrar-se en passatges de la
vida de Márquez als vint anys. El di-
rector, però, va anunciar que quan
tingui la pel·lícula enllestida n’hi
farà arribar una còpia. En aquest
punt va deixar en l’aire la possible
reacció del premi Nobel: «això és
com una ampolla enmig de l’oceà...
no podem saber si la veurà, si la va-
lorarà o què en farà». En aquesta
mateixa línia de cooperació entre
Berga i Colòmbia, el regidor de
Cultura, Jaume Vima, va apuntar la
possibilitat que s’estableixi un in-
tercanvi amb Barranquilla per po-
der estrenar les obres de teatre
premiades en els concursos que or-
ganitzen els dos municipis.
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No va poder veure
García Márquez
però li enviarà una
còpia de la pel·lícula

EVA
Espanya, 2009. Acció, ciència-ficció,

drama. 94 minuts. Direcció: Kike Maíllo.
Intèrprets: Daniel Brühl (Àlex), Claudia Vega
(Eva), Marta Etura (Lana), Alberto Ammann
(David). Bages Centre (Manresa).

’Escac s’està convertint
en el planter d’una pro-
metedora  generació de

realitzadors catalans. L’opera pri-
ma de Kike Maíllo es diferència
d’altres debuts –Lo mejor de mi i
Blog– impulsats per la produc-
tora associada a l’escola –Escán-
dalo Films– perquè no conrea
un realisme costumista i abraça
una via inequívocament fantàs-
tica. 
Eva recull el retorn a casa, des-

prés d’una llarga absència, d’un
jove i talentós científic, Àlex. La

seva antiga mestra el contracta
perquè dissenyi un nen  robot, i
es fixa en una nena molt especial
perquè la seva creació incorpori
la càrrega emocional. El prota-
gonista ha de resoldre, d’altra
banda,  una vella ferida amorosa.

Kike Maíllo estava obsessionat
quan era un nen amb la robòtica,
i, per tant, és coherent que aquest
món tecnològic protagonitzi la
seva entrada per la porta gran en
el cinema. El seu film, ambientat
l’any 2041,  pertany a la ciència-
ficció i presenta una similitud
inqüestionable amb A.I., rodada
per Steven Spielberg. El director
català no ha filmat una pel·lícu-
la de gènere estereotipada: el
seu contingut futurista no es per-

cep ni en un disseny espectacu-
lar ni tampoc en una visió apo-
calíptica.

Eva ens parla substancial-
ment de sentiments, i ho fa amb
una calculada i efectiva amalga-
ma de thriller, fantasia i melo-
drama. La narració dosifica hà-
bilment tots els ingredients –sus-
pens i romanticisme– fins a con-
duir-nos a un final esplendorós.
Sergi Belbel –el prestigiós dra-
maturg– és un dels quatre
guionistes d’una fantasia càlida,
malgrat que succeeix en un pai-
satge glacial,  que ens transporta
progressivament fins a la màgia
més misteriosa de les emocions.
Kike Maíllo ha tret molt bona
nota en la seva presentació, ama-
rada d’elegància visual i d’un li-
risme  que explota en un clímax
final d’una captivadora bellesa. 

L



Un viatge cap a les emocions
Maíllo ha tret molt bona nota en el seu debut, «Eva», un
film d’amarada d’elegància visual i d’un lirisme  que
explota en un clímax final d’una captivadora bellesa 
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Un dels moments del film
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