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Ell mateix es definia com
un dels cineastes més pro-
lífics de la història, i les xi-
fres en donen fe: el seu
nom i els nombrosos pseu-
dònims que va utilitzar
(començant per Jess
Franck) apareixen al-
menys a 199 pel·lícules
com a director, 172 com a
guionista, 92 com a actor,
71 com a compositor i un
bon grapat més com a pro-
ductor, director de foto-
grafia... La seva és una fil-
mografia extensíssima,
espaiada en el temps
(prop de seixanta anys,
del 1954 al 2012), que so-
vint s’adscriu als gèneres
del cinema fantàstic, de
terror, eròtic i pornogràfic
(però també a la ciència-
ficció, aventures, comè-
dia...), i que per pressu-
post i esperit forma part
majoritàriament de l’ano-

menat cinema de sèrie B.
Fet, això sí, des del cor, des
de la convicció de qui con-
sidera el cinema “una cap-
sa de sorpreses, una capsa
màgica”, “una expressió
artística que fa feliç el pú-
blic”. Una forma d’art po-
pular, sense pretensions
intel·lectuals: el seu som-
ni, deia, no va ser mai gua-

nyar la Palma d’Or de Ca-
nes, sinó que els seus films
es veiessin “en cinemes
dels suburbis plens de
gent que disfruta”.

Ahir va morir als 82
anys a causa d’un ictus, se-
gons va informar l’Acadè-
mia del Cinema Espanyol,
que el 2008 li va concedir
el Goya d’honor. Jesús
Franco vivia des de feia
anys a Màlaga, i el festival
d’aquesta ciutat li farà un
homenatge el 26 d’abril,
durant la pròxima edició.

De Berlanga a Welles
Jess Franco va col·laborar
amb cineastes com ara
Berlanga, Bardem, Nicho-
las Ray, Robert Siodmak i
Orson Welles (en la seva
etapa a Espanya). També
va conèixer Luis Buñuel,
amb qui va formar una es-
tranya parella de cineas-
tes maleïts pel catolicisme
més ranci a inicis dels se-
tanta. Va treballar amb ac-

tors de la talla de Klaus
Kinski, Jack Taylor i Fer-
nando Fernán Gómez.

Qualsevol selecció dels
títols destacats de la seva
extensíssima filmografia
serà inevitablement injus-
ta. En recollim alguns que
es repetien ahir als mit-
jans de comunicació, i que
donen una idea dels gène-
res que va freqüentar: Gri-
tos en la noche (1962),
“Necronomicon” (1967),
Vampyros Lesbos (1971),
Drácula contra Fran-
kenstein (1972), Un silen-

cio de tumba (1972), Vir-
gen entre los muertos vi-
vientes (1973), La tumba
de los muertos vivientes
(1983)... Menció a banda
es mereix El castillo de Fu
Manchú (1969). Fa un
any i mig, nou crítics opi-
naven en aquestes pàgi-
nes sobre la pel·lícula que
millor ha retratat Barcelo-
na, i Jordi Costa va esmen-
tar aquest film. “Jesús
Franco fa una excentrici-
tat –comentava–, conver-
teix el parc Güell en el tem-
ple de Fu Manchú. Trobo

que és una manera molt
imaginativa de reformular
un context que forma part
del teu paisatge quotidià. 
A més, reivindicar Gaudí
com a paisatge de sèrie B
em sembla interessant.”
Una mirada sobre el cine-
asta que conjuga perfecta-
ment els dos vessants amb
què se’l recordarà: el crea-
dor de sèrie B i el director
de culte. Una fama amb la
qual ha traspassat fronte-
res i que li ha valgut admi-
radors com ara Quentin
Tarantino. ■

Adéu a un
cineasta
de culte
Bernat Salvà
BARCELONA

Mor als 82 anys Jesús Franco, director
de prop de 200 films i referent del cine
espanyol fantàstic i de terror de sèrie B

Jesús Franco, en una fotografia d’arxiu feta a Madrid el 2008 ■ VÍCTOR LERENA / EFE

La seva vocació
era fer un
cinema popular,
que sorprengués
el públic i el fes
disfrutar

El dramaturg i director Jo-
sep Maria Miró és defen-
sor de les obres que gene-
ren debat. A El principi
d’Arquimedes, serveix se-
lectivament la informació
perquè l’espectador valori

si va ser correcte o malin-
tencionat el petó del moni-
tor de piscina a un nen. Un
acte aparentment tendre
fa aflorar unes ombres
contaminadores. L’obra,
estrenada amb èxit a la Sa-
la Beckett en el Festival
Grec passat, farà tempo-
rada a la Villarroel des de
dijous i fins al 5 de maig.

L’ombra de pederàstia
és un pretext que ajuda a
presentar el conflicte mo-
ral i ideològic. Per la proxi-

mitat a l’escena, els actors
noten “la implicació ideo-
lògica” del públic, comen-
ta sorprès l’actor Rubén
de Eguía. Miró, que formu-
la preguntes, no dóna res-
postes en l’obra però ad-
met el seu interès de par-
lar sobre la pèrdua de
l’afectivitat de la societat 
per estalviar-se possibles
conflictes. La informació,
a més, circula més de pres-
sa per Facebook que el que
una persona pot digerir. ■

La Villarroel debat l’afectivitat infantil
Josep Maria Miró
recupera ‘El principi
d’Arquimedes’, un dels
èxits del Grec 2012

J. Bordes
BARCELONA

Un instant de l’obra, estrenada a la Sala Beckett en el
Festival Grec de l’any passat ■ JOSEP AZNAR


