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Vibrantdidactisme

pel·lícula de Scorsese només hau-
ria pogut tenir la meitat de l’èxit
que ha tingut.
De totes maneres, Borja de Be-

nito, portaveu de FECE, matisa
les dades: “Ens consta que el pro-
cés de digitalització de les sales
ha experimentat un accelera-
ment en els últims sis mesos.
Així, en aquests moments podrí-
em parlar amb propietat del 80
per cent de sales digitalitzades”.

Catalunya, amb 737 sales del
total d’Espanya, encapçala la re-
novació. Camilo Tarrazón, presi-
dent del Gremi d’Exhibidors de
Cinema de Catalunya, associació
que agrupa bona part dels exhibi-
dors catalans, xifra la digitalitza-
ció de les sales catalanes en
gairebé un 90 per cent.
A Tarrazón no l’estranyaria

que el que podríem denominar
l’apagada analògica per al cinema
arribés en el moment en què els
grans títols de Hollywood deixin
de tenir una versió en cel·luloide.
Una apagada que es produirà

aquest mateix any o, a tot tardar,
durant el que ve.No hi ha produc-
ció de cel·luloide de qualitat. Els
grans del negoci com Fuji i d’al-
tres laboratoris han deixat de fa-
bricar-ne. Només Kodak manté
oberta una petita unitat de pro-
ducció amb finalitats artístiques.
Ara la pregunta és qui guanya i

qui perd amb la digitalització.
“Hi guanyem tots”, afirma Tarra-
zón. Efectivament, una còpia
d’un film en cel·luloide costa uns
2.000 euros. Una còpia en digital,
en canvi, menys de 100. La quali-
tat és més homogènia i no hi ha
costos de transport: pot arribar
als cinemes via internet. “La logís-
tica és més barata. La indústria
guanya en eficiència i pot lluitar
millor contra la pirateria”, afirma
Tarrazón, que reconeix, però,
que hi haurà danys col·laterals:
“La indústria de serveis al cinema
patirà. Amés amés, hi ha la inver-
sió que han de fer els cinemes per
renovar-se, entre els 50.000 i els
70.000 euros per sala”.c
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Una ventada dels últims anys
seixanta circula, impetuosa, per
la sala Fabià Puigserver. Des de
bon començament, el torb s’ha
endut el parament del menja-
dor, l’estufa, el sofà..., els ele-
ments que demanava l’autor
d’Un enemic del poble i que so-
len assegurar el confort sufici-
ent de la llar de Thomas Stock-
mann. Aquest vespre la família
del doctor ha sopat en un espai
gèlid, ple de ressonàncies me-
tàl·liques i industrials i amb una
mullena circumdant que sem-
bla feta d’aigües negres. Infec-
tes. És ben clar que en plante-
jar-se la versió lliure de la cone-
guda obra de Henrik Ibsen
(1828-1906), el dramaturg Juan
Mayorga i el director Miguel
del Arco l’han volgut plantar en
el cormateix de lametàfora: l’es-
cenografia (Eduardo Moreno),
d’un gegantisme aclaparador,
ens recorda constantment que
els personatges que intenten de-
fensar-se de l’enemic inesperat
xipollegen en les penombres,
còmplices de tots els corruptes.
La tecnologia audiovisual assu-
aujarà, si convé, l’hostilitat de
l’hàbitat introduint altres al·le-
gories: la placidesa d’uns jar-
dins, les xifres dels guanys que
recorren les enormes canona-
des i que la denúncia de Stock-
mann posa en perill...

Adéu, doncs, al naturalisme
del qual Ibsen n’havia fet el seu
camp de batalla principal. Al
simbolisme escenogràfic –amb
una tendència monocromàtica
que recorda alguns dissenys de
Fernand Léger– s’hi afegeixen
un parell o tres de cançons que,

tot i dur les lletres de l’autor no-
rueg, inintel·ligibles, represen-
ten una tímida incursió al teatre
musical per acabar de trencar
qualsevol estètica massa acade-
micista. Mayorga i Del Arco,
atents a les interioritats de la po-
lítica del país, arriben a la con-
clusió que cal potenciar al mà-
xim la lliçó moral que conté Un
enemic del poble. Encara que
s’hagi de desfigurar el clam per
la veritat de Thomas Stock-
mann, unPereArquillué desbor-
dat de passió; encara que la riva-
litat amb el seu germàPeter, for-
midable Roger Casamajor, l’al-
calde de la ciutat del balneari,
arribi a la vora del fratricidi; tot
i que Hovstad (Pablo Derqui),
el director de La Veu del Poble,
exhibeixi un cinisme fora mida;

tot i que calgui inventar el per-
sonatge d’Aslak (Jordi Mar-
tínez) per arrodonir el complot
sinistre contra el doctor que sap
com n’estan de contaminades
les aigües del balneari... Tot si-
gui per il·luminar el grau mà-
xim de corrupció que han asso-
lit les forces vives del municipi i
garantir la claredat i profundi-
tat del discurs de Stockmann.

En considerar que es disposa-
va d’un material dramàtic abas-
tament conegut, la direcció i
adaptació van optar per unmun-
tatge populista, que no defuig el
polèmic aristocratisme –aristo-
cràcia del talent i de les quali-
tats morals– que proposà Ibsen,
exposat aquí en una pueril as-
semblea entre els espectadors.
Amb tot, un vibrant didactisme,
molt ben interpretat.c

Atents a la política del
país, Mayorga i Del
Arco han potenciat al
màxim la lliçó moral
que conté l’obra

La herida, de Fernando Franco,
que aspira a sis estatuetes als pre-
misGoya, va obrir ahir a LosBar-
rios (Cadis) la segona edició del
cicle Gas Natural Fenosa de Cine
Itinerante, una iniciativa amb

l’Acadèmia de Cinema que té per
objectiu portar pel·lícules nomi-
nades als premis del cinemaespa-
nyol a diferents poblacions. A la
imatge, els cineastes Manuel
Martín Cuenca, Fernando Fran-

co,Mariano Barroso, Santiago A.
Zannou, Jordi García Tabernero
(Gas Natural Fenosa), Daniel
Sánchez Arévalo i Enrique Gon-
zálezMacho, durant la presenta-
ció. / Redacció

Eldigitalmata la
bellesadel cinema
queconeixem?
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]Tarantino, gran enemic
del digital, diu que abans
mort –o sigui, sense diri-
gir– que digital. “És com
veure la tele en públic”,
diu de broma el director
de Django desencadena-
do. Més enllà del negoci,
el cinema rodat en digi-
tal i distribuït en digital
resulta un mitjà artístic?
Del gust dels creadors?
Christopher Nolan, Sam
Raimi o Spielberg tam-
poc no hi estan a favor.
Però cada vegada té
menys enemics decla-
rats. Per Nacho Cerdà,
director de cinema i pro-
motor de Phenomena,
esdeveniment dedicat a
recuperar clàssics del
cinema de barri, “el cine-
ma és una fantasia, i la
realitat freda del digital
va contra aquesta fanta-
sia. El digital és un mitjà
mancat de sentiment”,
afirma, i afegeix: “Però
no m’hi nego; ja veurem
com evoluciona”. Direc-
tors de fotografia presti-
giosos, com Tomàs Plade-
vall o José María Civit,
que van ser enemics acèr-
rims de la primera i defi-
cient digitalització, s’han
passat a les noves càme-
res digitals sense proble-
mes. Fins i tot amb entu-
siasme. Néstor Almen-
dros ho hauria fet? La
màgia de Storano seria la
mateixa en digital? Els
especialistes diuen que
només és qüestió de tro-
bar els paràmetres ade-
quats. El cert és que el
cel·luloide no morirà: la
història del cinema es
guarda –de moment– en
aquest suport.


