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i la literatura explica histories i el cinema també, és comprensible que s'hagi
establert al llarg d'aquests cent anys d'existéncia del cinema una interrelació entre
ambdós, i tota relació implica un joc d'influéncies mutuas, en aquesta ocasíó la
influencia del cinema sobre la literatura d'una banda i la influencia de la literatura
sobre el cinema de l'altra. Al llarg d'aquest segle de vida s'han escrit textos amb la
sola finalitaC de ser convertits en peMícules, pero al mateix temps s'han fet versions
cinematografiques de moltes novel-Íes. Coneixem prou bé, sembla, la influencia de la literatura
sobre el cinema, perqué s'ha fet ben explícita en la majoría deis casos. Pero, i la influencia
inverea? A vegades conscientment, i a vegades no, rescrtptor trasllada a la seva obra literaria
elements diversos procedents d'altres autors, d'altres creacions escritas. Per6, recrea també
imatges cinematográflques? Per a aquests Fulls de la Revista hem demanat a uns quants
escripíors amb llarga obra publicada que reflexionin per escrit i breument sobre aquesta qüestió,
que ens expliquin si el cinema els ha influít en la seva creació literaria, i si és així com perceben
aquesta influencia i quina o quines peMícules han tingut presents a l'hora de crear les seves o
alguna de les seves novel-les. Les respostes que segueíxen ens ofereixen seqüéncies heterogénies
amb diferents protagonistes que interpreten els seus propís guions.
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M. ANGELS ANGLADA
Imatges, paraules, moviment...

GAIREBÉ TOTS els escriptors som afeccionats al cinema; ara, trobo
difícil d'escatir, fora de casos cercats, les petges d'aquest bell art de
narrar en l'obra personal. De vegades, ho pensó modestament,
s'ha exagerar for^a la influencia del cinema en la literatura. Les
obres del vell Homer son plenes d'escenes d'una plasticitat i un
realisme -o d'un onirisme- que anomenaríem cinematografíes si
es tractés d'un creador actual.
Peí que fa ais meus Ilibres, en dues avinenteses em refereixo
directament a peMícules, i en cots dos casos es tracta del cinema
de Luchino Vísconti, que admiro profundament. Vaghe steÜe delía
Orsa apareix en el Ilibre Viola d'amore, i La morí a Venécia en el
proleg de Les germanes de Safo. En el primer Uibre, la visió del film
obre els ulls d'un deis personatges sobre la seva relació amb la
germana. Peí que fa al segon cas, la referencia em serveix per
comparar els efectes de la bellesa en el protagonista... i en Safo.
D'una manera mes amagada, és molt possible que el record
d'un film, d'una escena concreta potser, s'hagi infiltrat en les
meves planes sense que en sigui conscient, tal com de vegades la
memoria d'un quadre, mes sovint la d'una música. Només
reconec una petja de la qual no m'havia adonat abans de pensar
en aqüestes ratlles: sense aquells films que van sovintejar, fa molts
anys, sobre l'amnésia -Recuerda i companyia- possiblement no
hauria introduít a Artemisia un personatge que está afectat d'una
forma d'aquesta pérdua de memoria, l'amnésia lacunar.
«Els poltres s'alfaven enlaire, feien velólos la ruta, les ratxes
de pols cobrien sempre l'auriga... les llandes feien només una
minsa rodera en la sorra fíníssima. Davant del grup s'aturá, i la
suor s'escolava al sol, del pit deis cavalls i de les seves crineres»Una escena de la ¡liada que clou aqüestes notes i en justifica el
comen^ament.

JORDIARBONÉS (NIF)
Un arxiu imaginan
SEGURAMENT les peMícules que durant una época em van influir
mes van ser Repulsión, de Polanski, i ETosehead i Bine Velvel, de
David Lynch. El que mes m'atreia d'aquests films era el seu món
claustrofobic, l'exposició d'uns personatges que vivien
condemnars peí seu propi univers, del qual sorgien monstres
egolatres que era difícil saber a quin pía de la realitat pertanyien.
Monstres que acabaven encaixant en la vida quotidiana deis
personatges, i que lentament els encaminaven cap a un destí
delirant. I el deliri, convertir en quotidiá, al final crea una
atmosfera angoixosa, inquietant. Possiblement, la influencia
d'aquestes peMícules va afavorir que escrivís la narració Cresta,
que en esséncia segueix les pautes de claustrofobia fatalista que
descrivien Polanski i Lynch (de Cresta, el director Jordi Cadena
n'ha fet un llargmetratge, encara no estrenar, titular Nexe, el qual
recull a la perfecció tota la desesperació i l'esperanga d'aquells
éssers solitaris que son victimes de la seva propia imaginació).
Les influencies, pero, tant les cinematográfiques com les
literáries, son difícils de detectar, ja que el volum^de peMícules
vistes i de Ilibres Uegits dona forma a un imaginari interior
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completament assumit, molt difícil de destriar i qualificar. Un
desitjaria, com a escriptor, que la major influencia fos la vida
mateixa, pero no pot escapar-se de quedar subjugat per l'obra deis
altres, per les múltiples represenracions que de la vida fan altres
escriptors i els cineastes.
I, al capdavall, he retornar ais classics, a Frit; Lang i a la
bellesa del seu expressionisme, o a la impecable for^a narrativa
d'Alfred Hitchcock, del qual admiro l'estricta eficacia del
McGii^n, la capaciatt d'utilitzar només alio que és imprescindible
per explicar una historia i el ritme interior de cada escena.

ASSUMPCIÓ CANTALOZELLA
Un punt de confluencia
QUE EL CINEMA ha tingut i té influencia sobre la meva
manera d'imaginar els mons literaris sembla cert. Vaig comentar
a plantejar-me aquesta possibilitat al comengament que escrivia,
i, precisament, grácies a la impressió deis lectors-lectores. «Quan
llegim les teves noveMes sembla que veiem una peMícula», em
deien i em diuen.
Es a partir d'aquesta constatació deis qui s'han apropat ais
meus escrits que he intentat prendre consciéncia de la influencia
del cinema en el meu procés de creació i m'he adonat que quan
inicio una novel-la em comporto menralment com si, amb un
objectiu a les mans, anés fílmant una escena, uns personatges. Fins
al punt que, sovint, els espais físics concrets on s'esdevé una acció
els vaig descobrint amb l'objectiu. 1 l'objectiu m'obre una porta i
m'ensenya una estan9a que jo no havia vist mai. 1 l'estan^a conté
uns objectes a dins, un mobiliari, unes parets. 1 de cop l'objectiu
m'enfoca un racó de Pestañea amb qué no comptava, un tacó
inesperat. Ara em fita un personatge, s'hi apropa, se centra en el
seu rostre, en els ulls. Tinc un primer pía definitiu. 1 no s'atura
aquí, l'objectiu, sino que penerra dins el cervell del personatge i en
capta les osciMacions, veu qué pensa, qué sent, qué imagina...
Després, l'objectiu se separa de nou i m'allunya el personatge i
me'l retoma de mica en mica al mig de l'escena i me'l confon
finalment amb el marc físic, fígura perduda al mig deis objectes.
Tot i aquesta experiencia que acabo d'exposar, quan la
Montserrat Minobis va intentar escenificar uns fragments de la
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meva novel-la de La visita de Truda per al programa de televisió
L'Odissea, em manifestá que era ben difícil passar a nivell d'acció
les escenes del iiibre. I aixó que, segons va dir-me, la novel-la
semblava molt visual.
Vaig pensar que era logic. Les obres escrites teñen un espai
absolutament propi i genuí. El del signe lingüístic. En les obres
escrites el món es conforma per mitjá de la paraula. 1 la paraula
no és imatge visual. La paraula suggereix la imatge al receptorlector. I el receptor-lector decodifica la paraula i es fa seva la
imatge que la paraula suggereix - o el concepce, tant se val-. 1
d'aquesta complexa dialéctica, quasi mágica, en sorgeix l'obra
literaria acabada.
Influencia del cinema? Potser sí. O potser simplement un
punt de confluencia: la mirada a través de l'objectiu.

ser obsessiva». Franco, cinéfíl empedreít com jo mateix, va
endevinar immediatament que l'escena era inspirada en les
primeres imatges ¿'Apocalipsis Now, la coneguda pel-lícula de
Francis Ford Coppola,
Es ciar que segurament han pesat molt mes les influencies
d'altres lectures, les vivéncies personáis, i'exercici del periodlsme
escrit durant moles anys, l'experiéncia del dia a dia, les xerrades
amb els amics, els viatges, la curiositat, els apunts, la memoria.
Son molts anys, pero, de cultura cinematográfica perqué no sigui
evident que aquest ha deíxat el seu pósit. Des d'aquelles primeres
sessions de diumenge a la tarda al «Centro Cultural» o al cinema
Familiar han passat uns quants anys i, amb ells, pel-lícules de tota
mena, bones i dolentes, divertides i avorrides, inoblidables i
perfectament oblidables.
Una llarga, duradera i constant afició a un art, en aquest cas
el cinema, segur que s'ha de fer perceptible a l'hora d'escriure
histories de ficció i de voler imprimir-hi un determinar ritme
narratiu. Es, potser, una ínñuéncia de flaixos difuminats,
d'imatges disperses, de moments concrets de films memorables,
que deixen un sabor indefinit de cultura transportada.

JOSEP M. FONALLERAS
La meva Andrey

MIQUEL FAÑANÁS

ARA MATEIX no sabría dir si, en alió que podrfem anomenar la
meva obra {ai, senyor, quatre papers!) hi ha gaire salabror de
cinema. Si com aquell que surt de l'aigua i, al cap d'una estona,
desvagat, es llepa els bracos que encara recorden el contacte amb
el mar, jo m'entretingués a buscar aquest gust de sal mig amagat
en les meves narracions, així, sense rumiar-hi gaire, hi podría
trobar un personatge que diu que no está disposat per res del món
a perdre's una pel-lícula d'Audrey Hepbum, espléndida senyoreta,
i un altre que imita un altre personatge de Peter Handke, quan
explicava tot l'argument d'una pel-lícula de l'oest amb un jutge i
una forca, i que mira d'explicar una pel-lícula on em sembla que
hi surt Robert Taylor i una noia desgraciada que es veu empesa a
exercir la prostitució en un pont de Londres per culpa d'un
malenfés monumental.

Flaixos difuminats
LA MEVA EXPERIENCIA, personal i intransferible, em fa dír que,

efectivament, hí ha una influencia del món del cinema en alguna
de les coses t^ue he escrit. Es una influencia decemiinant? Es poca
o és moka? Es volguda o involuntaria? Aquí sí que se'm fa molt
difícil poder definir amb precisió el nivell d'influéncia, el grau
d'ascendéncia de la imatge per damunt de la paraula escrita.
El cert és, pero, que aquesta influencia existeix i, a mes, es
nota. Quan vaig arrencar les primeres ratlles de la novel-la L'An^i
de la Serp tenia a la ment unes imatges cinematografiques, l'origen
de les quals va poder endevinar perfectament el director d'EÍ
Periódico Antonio Franco quan va fer-me la presentado del Uibre
a Girona. El primer parágraf de la novel-la diu: «S'havia passat
tota la tarda amb els uUs fixos en aquell enorme ventilador .que
penjava del sostre i que, de fet, no servia per a res. Les aspes eren
excessivament lentes per renovar mínimament l'atmosfera
carregada i, a mes, feien unafressa,flap-flap-flap,que arribava a
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Els sóc franc: la pel-lícuia d'Audrey Hepburn era Vacaciones
en Roma í he de reconéixer que no era cap gran peMícula, a pesar
de Tinterés fenomenal que tínc per aquesta mena de peMícules
una mica cursis i per totes les peMícules on treballa el senyor
Spencer Tracy.
Per entendre'ns: no sé si he parlac gaire de cinema o si, en les
meves narracions, el cinema és gaire important. A mi em sembla
que sí, encara que no es noti, que tampoc no ho sé del cert. A mi,
si mes no, m'agrada bastant, i hi ha peMícules que, com a persona
que mira peMícules, m'han an-ihat -si em permeten- al fons del
cor. Dir-les, ara, em faria ser una mica pedant o un massa idiota i
no tinc cap interés a ser ni a semblar cap de les dues coses.
Els puc ben assegurar, tanmateix, que la senyoreta Audrey
Hepburn, una fotografía de la qual presideix el meu estudi i em fa
companyia, és -per a mi- un deis tresors que tinc mes en compre.

ANGELS GARDELLA
Cinema i literatura
QuAN JO TENIA sis 0 set anys la meva avia em duia cada
diumenge a la tarda al cinema: sessió doble. El meu avi venia les
entrades del Cinema El Jardí -ara teatre municipal. Al cap d'una
estona, quan havia tancat la taquilla, venia a trobar-nos.
L'avantatge principal d'aquest entreteniment, segons la meva
familia, és que era de franc.
Cap allá ais deu o dotze anys, hi vaig comenfar a anar amb
els amics. El ritual del cinema de la tarda del diumenge va durar
molt de temps. Va ser paral-lel a la missa del matí. Tant per a la
missa com per al cinema la meva fe era cega. A missa, pero, m'hi
avorria i al cinema no m'hi vaig avorrir mai. Avorrir-se al cinema
demana una certa dosi d'esperit crític i un ventall d'opcions
altematives que jo no tenia.
Era una d'aquelles criatures que, desconeixent l'engany de la
ficció, em preguntava com era possible que els actors es deixessin
matar només per distreure'ns. Ais sis o set anys jo era la
ingenuítat en estat pur. De nits somiava amb els monstres de la
pantalla. M'aterrien tant, que flnalment els meus pares es van
tomar selectius i no em deixaven anar a veure segons quines
peMícules. Ni Drácula ni Frankenstein no van poder entrar en els
meus somnis. Un dia recordó que en feien una de romans -BenHur- i vaig pregar insistentment a la meva germana gran que no
anés a la sessió de nit. Em feia por que les quádrigues
aconseguissin sortir de la pantalla i atropellessin el públic. No
exagero: a la tarda jo m'havia salvat pels péts!
Es logic que en la «tabula rasa» de la meva innocencia el
cinema de diumenge a la tarda hi marqués una traga inesborrable.
No enyoro pas gaire, pero, aquella perfecta innocencia que mes
aviat em feia patír.
De fet, la fascinació per la ficció mai no m'ha abandonat del
tot. M'agraden les peMícules i les novel-Íes com mes perfecte és
l'artifici narratiu. Ara, pero, de vegades em resistebco a deixar-me
arrossegar I busco els mecanismes d'aquest artifici. Aquesta
resistencia és un Uast de l'edat i de l'ofici. Ara pateixo menys,
pero també m'encanto menys. La innocencia no es recupera. De
vegades, pero, quan escric, pensó que el meu lector ideal seria un
albat capag de creure's els meus Ilibres amb la mateixa intensitat i
candidesa que jo vivia la funció doble deis diumenges a la tarda.
Tomar a la puresa perduda en la puresa d'un altre.
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SALVADOR OLIVA
Cine, noveHa, poema narratiu
EL CINEMA no está condemnat a ser necessáriament narratiu.
Normalment ho és perqué depén d'una inversió económica forta,
i, com que la gent que va al cine, vol histories, i com que ningú
no arrisca milions sense un mínim de seguretat, el noranta-nou
coma nou per cent de Íes peMícules expliquen histories. Els
escriptors de ficció en prosa, que son els que expliquen histories
teñen, en el cinema, una tradició cultural que els pot influir
perfectament, tot i que el material amb qué expliquen la historia
és, per ais novel-listes, la llengua i res mes, mentre que els que fan
cinema teñen, a mes a mes de la llengua, la imatge en moviment
i la música. Alió que arriba ais sentits del lector és llengua. Alió
que arriba ais sentits de l'espectador és llengua, imatge en
moviment, i, esporádicament, música. Aquesta diferencia posa
límits a la influencia del cine sobre la noveMa (i no viceversa).
Per exemple: una carona bonica, o una cangó, sempre faran mes
impacte en el cine que en una noveMa. Un monóleg interior, en
canvi, se sent millor en una noveMa que en una peMícula. Els
que comparin la cangó del tenor i l'escena fínal d'Eís morts de
James Joyce amb Eis morts de John Huston entendran a la
perfecció la diferencia que he esmentat.
Peí que fa a la poesía narrativa, que també explica una
historia, el paraMelisme amb la noveMa és un miratge. Quan em
vaig posar a escriure FugitÍHi, jo ja sabia que, encara que algú
pogués dir que era una noveMa en vers, en realitat no era sino un
poema narratiu. La diferencia és essencial. En un poema narratiu,
la llengua funciona amb els recursos propis de la poesía. En una
noveMa en prosa no, o almenys no tant: no hi ha rima, i tampoc
no hi ha tanta profusió de figures (o de llenguatge fígurat). Tot
autor d'un poema narratiu sap que, per a ell, I'obra reposa mes
sobre el llenguatge que sobre la historia; reposa, sobretot, en l'ús
que fa del llenguatge per explicar una historia. Per al novel-lista,
no tant. Per a ell, l'estnjctura de la historia és quasi tan important
com l'ús que fa del llenguatge.
Conclusió: difícilment un poeta pot competir amb la noveMa
o el cine. El somni del novel-lista, d'altra banda, sembla ser el de
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rebre la trucada d'un productor de cine demanant-Ii els drets per
fer una pel-lícula de la seva noveMa. Mai, ni un productor de cine
ni un novel-lista han demanat a un poeta els drets per fer una
noveMa o una pel-lícula d'un poema. I amb aixo ja está tot dit.

MIQUEL PAIROLÍ
No expliqueu pel-lícules
EL CINEMA és narrativa, com la noveMa o el conté. A l'origen, al
nucli primitiu d'una pel-lícula o d'una noveMa -parlarem de
noveMa per referir-nos a qualsevol forma de literatura de ficcióhi ha el mateíx: una historia. Aquesta historia, si és rigorosa,
sempre gira a l'entorn d'algun deis grans mites: el viatge, els
vineles familiars (com ara el fill prodig), el poder del destí, etc.
Apocalypse hiovj, que és la pel-lícula que prefereixo, barreja amb
gran habilitar uns quants d'aquests mites centráis de la narrativa i
no és casualitat que tingui un vague origen Uterari en una
novel-la de Joseph Conrad.
Cinema i literatura, dones, parteixen d'un tronc comú i tant
escriptors com cineastes n'haurien de ser conscients, tot i que
massa sovint veiem cineastes que menyspreen la literatura i
escriptors que volen ignorar el cinema. Ara bé, un cop admesos
aquests orígens compartits -i el fet que la condició previa per a
l'existéncia d'una bona pel-lícula és que hi hagi un bon guió- em
sembla que convé que els escriptors, a l'hora d'escriure, oblidin el
cinema i que els cineastes, a l'hora de rodar, oblidin la literatura.
La novel-la és una construcció verbal i alió a qué ha de posar
mes atencíó un escriptor és a l'ordenació de les paraules, ais
sentits que posseeb: el text -ais explícits i ab implícits-, a calibrar
si la forma que pren cada paragraf és exactament la que ell vol.
Tot abcó no té res a veure amb el cinema.
Hi ha una altra qüestió básica, encara. Com que la gent que
hem viscut al segle XX hem vist, en general, moltes pellícules,
ens hem acostumat a imaginar en forma d'enquadrament
cinematografié, amb primers plans, plans de detall, plans mitjans,
etc. Un novel-lista treballa molt amb la imaginació i ha de
procurar superar aquesta manera d'imaginar. Per un motiu
fonamental; perqué l'enquadrament cinematografíe és
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reduccionista i limitat. Un noveMista, quan imagina una situació,
ha de procurar que la seva ment abasti un camp molt mes ampli i
complex que el que pot oferir un enquadrament cinematografíe.
No solament ha de ser mes ampli en un sentir visual sino que
també ha d'imaginar, per exemple, olors, el sabor que conserva a
la boca un personatge, el que pensa un altre personarge durant
una conversa, detalls, tots ells, que no pot captar l'enquadrament
cinematografíe.
Fínalment només apuntaré que detesto aquesta mena de
novel-Íes -particularment policíaques o escrites per jovenets
ígnorats- que son com una pel-lícula explicada. Escriure és molt
mes que explicar peMícules,

ANTONIPUIGVERD
Trumfos del seductor
SI EL CINEMA és l'arr del segle XX, jo dec ser un supervivent
d'époques remotes. No solament perqué no hi entenc i n'he vist
poc, sino perqué em costa fins i tot d'anar-hí. Quan, pero,
m'instal-lo en la penombra d'una sala (i em vaig acostumant a
Taire que entre els meus vei'ns i jo arribem a espesseir quasi tant
com un formatge), resulta que tinc tendencia a ser molt
benevolent i que qualsevol cosa em diu alguna cosa. Quan hi sóc
peí tros, per tant, constato que el cinema té totes les condicions
per exercir l'art de la suggestió amb una eficacia incontestable
grácies, en primer lloc, a l'efecte d'una llum molt pocent que
trenca la fosca per un sol punt i obliga l'espectador a fixar-se en la
narració que aquest úníc punt de llum desplega. Pero la gracia
d'aquest mecanisme no prové del fet que possibiliti l'obligació de
mirar, sino de la falta de consciéncia que l'espectador té de ser
obligar. Quan llegim, quan mengem i fins quan copulem (i en
qualsevol activitat, per plaent que sigui), hem d'obligar-nos una
mica: som nosaltres que dominem el joc de l'activitat i sempre hi
ha la possibilitat de despistar-se, d'emmandrir-se, de hadar. Al
cinema, en canvi, les imatges Iluminosos i gegants en moviment
sorgeixen d'un únic punt en la fosca i obliguen, per allunyar-se'n, a
tancar els ulls. La televisió ha copiat el mecanisme i ens l'ha portat
a casa on, per mes que hi regni, perd eficacia, perqué les cases son
un camp abonar a la dispersió ¡ al guirigall. La retevisió és una
companyia familiar mes i, per tant, susceptible, albora, d'atenció i
dispersió. La gent es distreu vagament amb la televisió i, en canvi,
es concentra al cinema. El teatre (com que es produeix en la
foscor solemnitzada d'una sala pública) també tenia el mecanisme
de l'obligació suggestiva. Pero només tenia aquest. El cinema l'hi
ha robar i n'hi ha sumat molts altres: el gegantisme de les imatges
en moviment; la for^a deis colors; una immensa capacitar de
simular realisme; la facilitat narrativa de les imatges; l'oferra
il-limirada d'escenaris. Etcétera. Hi ha, finalmcnt, una virrut
excepcional del cinema que cap altra invenció humana pot
facilitar tan bé: la possibilitat de practicar-hi el «voyeurisme» i la
xafardería que son dues de les quatre o cinc grans passions
universals: tot el ventall de pulsions que hi ha entre l'amor
platonic i l'onanisme, al cinema, hi son, no ja permeses, sino
francament incentivades. Potser per aixó, la pel-lícula mes lúcida
que he vist (pero ja he dit que n'he vistes poques) és La finestra
indisaeta d'Alfred Hitchcock, perqué paria de tot aixó que el
cinema fa i en parla sense que sembli que en parli.
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