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Te i pastes amb
Mercè Rodoreda

Ventura Pons despulla Mercè Ro-
doreda sense treure-li la roba ni
sortir del seu menjador. A Un bere-
nar a Ginebra, el director filma la
trobada entre l’escriptora i el crític
i editor Josep Maria Castellet.

una tarda del 1973 l’escriptora, Jo-
sep Maria Castellet i la seva dona al
pis on vivia Rodoreda a Ginebra.

La trobada està recollida a Els es-
cenaris de la memòria, el volum amb
què arrenca la producció memoria-
lística del crític i editor. “Castellet
escriu que després del monòleg ha-
bitual de la infància, la guerra i l’exi-
li, aquell dia la Mercè es va obrir més
del normal, segurament per la pre-
sència de la Isabel, la dona de Cas-
tellet”, diu Pons. En el discurs ofici-
al, no hi tenien cabuda el drama que
vivia Rodoreda amb el seu company,
Armand Obiols, ni la relació que ha-
via tingut amb Andreu Nin. Fascinat
pel relat, el director s’imagina l’epi-
sodi convertit en pel·lícula, però es
troba amb un problema: el text resu-

mia la conversa en dos paràgrafs i
l’autor, interrogat per Pons, assegu-
rava que ja no es recordava dels de-
talls. “Segons Castellet, ella sempre
deia el mateix. Em va picar la curio-
sitat de comprovar-ho i vaig llegir-
me totes les entrevistes que va fer:
amb Baltasar Porcel, amb Montser-
rat Roig... I vaig veure que així era,
sempre el mateix discurs”, recorda.

Les entrevistes van ser el desllo-
rigador a l’hora d’escriure el guió.
Tot el que posa en boca de Rodore-
da Un berenar a Ginebra són cites
textuals pronunciades per l’escrip-
tora. “Començo una frase del guió
amb una cosa que va dir a Porcel i
l’acabo amb una altra que va dir a
Joaquim Soler Serrano”, desvela
Pons. Els diàlegs de Castellet i la se-
va dona, simplement, se’ls va inven-
tar. “En acabar el guió, l’hi vaig do-
nar a Castellet i ell va canviar quatre
o cinc frases”, diu orgullós.

Una conversa decisiva
“Els crítics literaris no estem acos-
tumats que ens demanin els drets
cinematogràfics”, comenta amb un
deix de sorna Castellet, que està
“encantat” amb el film. La conversa
amb Rodoreda, diu, va ser “especi-
al”. “L’Obiols ja havia mort però ella
continuava vivint a Ginebra. Penso
que aquella conversa i d’altres que
va tenir la van ajudar una mica a de-
cidir-se a tornar”, rumia. Un bere-
nar a Ginebra posa en relleu la im-
portància capital de la relació entre
Rodoreda i Obiols en el treball lite-
rari de l’autora. “Jo li deia: «A Ca-
talunya tens molts lectors que t’es-
peren». I ella em deia: «No els co-
nec, aquests lectors. Jo sempre he
escrit per a l’Obiols»”, recorda.

Tant Castellet com Pons coinci-
deixen en l’elogi a la interpretació
de Vicky Peña com a Rodoreda. “És
extraordinària”, diu el crític. “Tot-
hom qui la coneixia diu que està
molt ben retratada –afegeix Pons–.
I té nassos, perquè jo no la vaig co-
nèixer”. Ara que ha fet “un màster
en Rodoreda”, Pons referma el com-
promís de l’autora. “Quan el català
estava prohibit, ella va lluitar per ell
des de l’exili amb les seves ganes
d’escriure en la pròpia llengua, que
és l’ànima d’un país”, afirma.e

XAVI SERRA
BARCELONA. Ventura Pons ha fet
realitat el somni d’endinsar-se en la
biografia de Mercè Rodoreda, però
fugint de les convencions del biopic
i portant al cinema un episodi apa-
rentment anecdòtic de la vida de
l’autora de La plaça del Diamant. A
Un berenar a Ginebra, que ahir es va
presentar fora de concurs al Festi-
val de Màlaga, el director reconstru-
eix les hores que van passar plegats

Joan Carreras (Castellet), Vicky Peña (Rodoreda) i Cristina Plaza
(Isabel) a Un berenar a Ginebra, de Ventura Pons. ELS FILMS DE LA RAMBLA

Ventura Pons recrea la cita entre l’escriptora
i Josep M. Castellet a ‘Un berenar a Ginebra’

enbreu

■ Els cinc finalistes del Premi Unnim
de teatre competiran al maig

Els muntatges Cosmètica de l’enemic de la Sala
Muntaner, Pinocchio de Roseland Musical, l’obra
Carmela, Lili, Amanda de Marlia Produccions, Hotot
de Cascai i Temps de Teatre de Guerrilla són els
finalistes al Premi Unnim, el més ben dotat, amb
6.000 euros. El vencedor se sabrà el 14 de juny.

■ Els premis de Cadaqués reconeixen
Agustí Pons i Josep M. Sala-Valldaura

Agustí Pons ha guanyat
el premi Quima Jaume de
reconeixement a la
trajectòria literària per
Espriu transparent. El
poeta Josep M. Sala-
Valldaura rebrà dissabte
el guardó pel recull Gota
a gota. I Joan M. Tajadura
i Cristina Massanés i la
investigació de Sàpiens
“Anys de guerra a
Cadaqués” rebran el
premi de periodisme.

■ Alfred Rodríguez Picó i 200 joves
protagonitzen ‘Meteodansa’

El meteoròleg Alfred
Rodríguez Picó ha ideat
l’obra Meteodansa, un
espectacle que compta
amb 205 joves d’instituts
del Bages i 4 ballarins
professionals que
interpretaran diversos
fenòmens meteorològics
amb música de Strauss,
Txaikovski, Grieg i Purcell
al Kursaal de Manresa el 3
i el 4 de maig.

■ Isabel Rodà, Vila-Sanjuán i Albert
Rossich, acadèmics de Bones Lletres

L’arqueòloga Isabel Rodà de Llanza, el filòleg
Albert Rossich i l’escriptor i periodista Sergio Vila-
Sanjuán han estat elegits nous membres de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
L’entitat, nascuda el 1700 orientada als estudis de
literatura i història, té 26 acadèmics.


