
Un espai per a uns
paradissos perduts.
Rodatges estrangers

a la Costa Brava

AMIC/ Quintana i Mori•aju
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No stic turista, s6c escriptora>>', diu la jove neozelandesa Janet
Frame, en un moment de la seva novella Un angel en mi mesa, a dues
velles vestides de negre que simbolitzen la imatge prototipica de la
dona nativa educada culturalment en un paisatge mediterrani. En
la tercera part del seu llibre, Janet Frame ha abandonat el seu pais
natal i ha comencat un pelegrinatge a la recerca d'una terra promesa,
mes propera a una ideal de somni que a la realitat. Despres d'una
curta estada a Londres i del seu pas per Paris, lajove neozelandesa pot
materialitzar un desig que ja havia estat present en els anys de la seva
infantesa : instal • larse a l'illa d'Eivissa i convertir el hoc en una
semblanca del paradis. En contacte permanent amb el blau del mar,
Janet Frame intentara transformar la seva existencia, superar veils
complexos, vivre on primer amor 1 sentir que la presencia de la mort
inmpregna I'entorn.

La novella de Janet Frame ha estat adaptada al cinema 1'any 1990
per una altra neozelandesa, la cineasta Jane Campion. El seu film ha
aconseguit popularitzar el text i ha tingut el reconeixement interna-
cional, sobretot despres d'haver guanyat el Lleo de Plata a la Mostra
de Venecia. Un angel en mi mesa / An Angel at My Table 2 es una

.J;umt 1`1; v%II I' n an,^'el en on mesa, Editorial Seix Barral, SA , Barcelona , 1991, p.J49.
2. An Angel at My Table, de Jane Campion , Nova Zelanda, 1990. En el moment de

redactar aquest article , el film de Jane Campion encara no s'ha estrenat a Catalunya,
fet que evidencia el notable retard de I'exhibicid de productes no hollywoodians
i les greus mancances que hi ha en el sector.
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viatge, Pero, de la protagonista en la terccra part de la novella

demanava la presencia d'altres espais, la recreacio d'uns paratges

naturals situats a les antipodes del mare on es desenvolupa la

historia, i que forcosament han de simbolitzar un entorn idil•lic de

felicitat. Jane Campion no va rodar a Eivissa les escenes del tercer

capitol, sing que va escollir un raco de la Costa Brava -el Port de la

Selva i la Selva de Mar- perque es convertis en un simulacre del que

era I'Eivissa dels cinquanta. La zona mes muntanyosa de la Selva de

Mar simula la imatge d'un poblat mediterrani de ]a serralada on ]a

protagonista veu que les velles del poble celebren un ritual d'en-

terrament de dos infants. A les aigi es blaves del Port de ]a Selva, la

protagonista de cabells rojos viu un proces d'iniciacio sexual, perd

la virginitat i enterra definitivament ]a innocencia. L'estada de Janet

Frame a Eivissa (el Port de la Selva - la Selva de Mar) to un clar sentit

iniciatic. Es la descoberta d'uns instints interiors que havien estat

reprimits, i acaba essent tambe el reflex d'una nova frustracio, quan

la protagonista compren que els somnis poden situar-se a les antipodes

de la realitat. La peculiaritat del relat de Janet Frame -al qual Jane

Campion es mante molt fide], fins i tot en 1'estructura de triptic- es

que per l'escriptora aquest retrobament d'uns curts instants de

felicitat no to hoc fins gairebe a] final de la seva trajectoria. Abans ha

viscut un fort calvari en el seu pairs d'origen, que la dura fins i tot a

enterrar anys de joventut en un centre psiquiatric. Tambe suposa el

darrer desengany, el factor que li permet retornar al seu hoc d'origen

i enfrontar-se a la realitat d'una nova vida.

El rodatge d'Un angel en nai mesa al Port de ]a Selva va passar

desapercebut pels mitjans de comunicacio catalans i no va aixecar cap

mena de polseguera informativa. El film de Jane Campion ha estat,
pero, la darrera pel•licula estrangera que ha utilitzat 1'espai de la

Costa Brava per realitzar una reprentacio idealitzada, gairebe topica,

del mare, a partir de ]a idea romantico-existencialista dels paradissos

perduts, fomentada a Europa pels escriptors de la generacio perduda

nord-americana. L'accio de la novella de Jane Campion es situa en els

anys cinquanta, en un temps que la costa encara podia ser el refugi

d'escriptors viatgers que no volien ser turistes. En un temps que

encara els racons verges podien donar lloc a multiples paradissos

perduts, espais alliberats del pecat original, racons on encara era

possible sentir la presencia directa de 1'amor i la mort. La majoria de

rodatges de directors estrangers a la Costa Brava s'han caracteritzat

per la recerca idealitzada d'una idea topica del paradis, allunyada de

]a realitat historica, social i nacional del paratge on transcorria l'accio.

La Costa Brava ha estat, sota la mirada d'Albert Lewin, Joseph L.

Mankiewicz, Cy Endfield, Franklin J. Schaffner, Luis Bunuel, Juan
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Antonio Bardeen, Glauber Rocha i Orson Welles -centre d'altre^ ,
una representac16 idealitzada de paradissos somniats com Esperan-
za, una platja mediterrania on es perpetuen actes de canibalisme, un
raco del golf de Biscaia, Crimea, el floc on s'ha d'instaurar la religid
catolica, un raco anomenat Caldella , Eldorado i Mexic. A excepcid de
la discreta produccid anglesa Chase a Croocked Shadow / Sow bras
acu,sadoras `, de Michael Anderson -protagonitzada per Richard
Todd, Anne Baxter i Faith Brook-, rodada a Palamos i a Sant Antoni
de Calonge ]'any 1958 -un retol advertia que havia estat rodada a la
costa catalana i agrafa la col•laboracio de la gent de la zona-, ]a Costa
Brava ha estat a la pantalla el reflex d'altres paradissos perduts en el
subconscient dels cineastes.

El present treball no vol ser una descripcid exhaustiva sobre per
que determinats cineastes van acostar-se a rodar a ]a Costa Brava,
sing una reflexio sobre la manera com un espai natural de la nostra
geografia ha estat representat en obres filmades per cineastes
estrangers , com les diverses representacions son generalment
exploracions sobre el concepte del paradis perdut, com ]'espai simbdlic
ha desplacat sempre ]'espai real i com el retrat de 1'espai ha estat
moltes vegades adornat per nombrosos topics de caracter iberic, que
han atret profundament els cineastes pet que tenen de ritual ancestral
i primitiu . Tambe volem demostrar que tots aquests films han estat
sempre obres destinades a exhibir-se fora del nostre pais i moltes
d'elles -malgrat que en el moment del seu rodatge fossin molt
popular-s- no van projectar - se aqui gairebe mai comercialment. Fins
i tot, actualment , la majoria d'aquests films estan oblidats , molt pots
han estat reeditats en video, la majoria no han estat difosos per les
televisions i alguns titols essentials ni tan sots es conserven a la
Filmoteca de la Generalitat.4

3. (ii. i' rr Croocked Shadow / Sombra.s ucusaduros, de Michael Anderson, Anglaterra,
1958. Interpretat per Richard Todd, Anne Baxter, Faith Brook i Herbert Lom . El film es
un modest thriller rodat a Palamos i a Sant Antoni de Calonge, en el qual, curiosament,
s'especifica el floc on transcorre l'accio. El terra es el d'una noia que descobreix que on
personatge usurpa el floc del seu germa . La seva estructura no s'adapta a ]a tesi global
sobre el paradis exposada al treball. 1.'argument del film donaria peu posteriorment a
on telefilm anomenat One of My Wives Is Missing.

4. Moltes de les pel.licules rodades it la Costa Brava i esmentades en el treball no estan
disponibles a I'arxiu de In Filmoteca de la Generalitat . Per exemple , d'un film tan
fonamental per a la historia de I'art del nostre pais com L Age d'Or, no n'hi ha cap copia
a la Filmoteca , no es troba en distribucid , no ha estat mai difos per televisio i no
existeixen copies en video . Per a la prgjeccio del film a la Filmoteca , dins del cicle sobre
Dali i el cinema , es va haver d'importar un internegatiu.

261



El mite femeni sota aigues mediterranies

El rodatge mes mitic que s'ha realitzat a la Costa Brava es lens

dubte el de Pandora v el holandes errante / Pandora and the Flying

Dutchman,' del cineasta angles Albert Lewin. Els dies de filmac16 a

Tossa de Mar, l'any 1950, van ser el centre de l'atenci6 informativa.

Els escandols amorosos de l'actriu Ava Gardner, la seva curta relaci6

amb el torero catala Marius Cabre i la inesperada arribada de Frank

Sinatra al set de rodatge per tal d'amonestar la seva esposa van crear

una Ilegenda al seu voltant que, curiosament, un cop acabat, el

producte no tindria cap suport comercial. El seu intel•lectualisme va

decebre el public de 1'epoca i els seus valors cinematografics no van ser

reconeguts fins al final dels anys seixanta, a partir de la recuperac16

per un cert sector de la critica francesa, que veuria en les seves

imatges una exaltac16 de l'anzour tot, '
Pandora es un titol important dins la hist6ria del cinema, per la

seva atipicitat -barreja d'elements culturals europeus amb una

concepc16 de 1'existencia molt propera a 1'explorada pets escriptors de

la generacid perduda nord-americana- i per la qualitat de la seva

posada en escena, on hi ha alguns elements memorables. El film

parteix d'un gran mite originari i s'hi inclouen d'una manera tangential

altres mites que actuen com a referent. El mite originari es el de

Pandora, que segons la mitologia grega es la primera dona mortal que

va donar Zeus als homes. Pandora, esposa de Prometeu, estaria

encarregada de guardar i vetllar un secret. Per culpa de la seva

curiositat acabaria portant el mal a l'humanitat.

Pandora pot ser entesa com el prototip de la feminitat sensual

mediterrania. L'arrel grega del seu nom significa 'propietaria de tots

els dons'. Amb aquest mite se'n barreja un altre heretat dels models

de conducta propis de l'star system hollywoodia i que respon a la

imatge de carnalitat que Ava Gardner va vendre a la pantalla. El

filosof frances Gilles Deleuze, en el seu llibre La imager movimiento,

diu que «Ava Gardner sol representar un altre tipus de dona originaria,

sensual i atletica: al Ilarg de la seva filmografia, tres vegades la puls16

la porta a ajuntar-se a un home mort o impotent,,. El film d'Albert

;i. Pundowa, d'AIbert Lewin, amb Ava Gardner , dames Mason , Marius Cabre i Nigel Patrick.

Anglaterra, 1950.

6. Entrevista de I'autor amb Marius Cabre , publicada a la revista Prc.sencia, el dia 24 de

febrer de 1985, dins d ' un ampli dossier sobre Pandora.

7. Gilles DdLeI zc La imagen mor,miento, Paidos lberica de Ediciones , SA. Barcelona , 1983.

(La versid original francesa es Gilles Dri.Eize. L'lmage moare,nent . (' inema

Editions du Minuit , Paris, 1983.)
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Lewin e,, juntament amb La eoaclesa clescalza, de Mankiewicz, i The
Sun also Rises, d'Henry King,` un dels tres productes que esmenta
Deleuze. APatulora, ella es la deessa per ]a qua] tots els homes poden
sacrihcar-se. «Que serfeu capa^ de fer per nil, Stephen? Quina
bogeria, quina cosa increfble serieu capac de fer per mi?» -pregunta
Pandora-Ava Gardner a un dels molts homes que perden la rah davant
la forta sensualitat de la dona. Stephen -Nigel Patrick- sacrificara,
despres d'aquesta conversa , el seu cotxe de curses , l'objecte del seu
univers que mes estima. Aquesta dona sensual, capac d'atemptar
contra la rah de qualsevol home i de despertar els instints mes
amagats, necessita , per existir , un espai mftic , un paradfs imaginari
que doni sentit i forma al mite femeni. L'espai imaginari que construeix
Albert Lewin -un cineasta culte, autor d'una memorable adaptac16
de Bel Ami , de Guy de Maupassant,"6s una poblac1 6 de ]a costa
espanyola anomenada Esperanza , on els pescadors parlen catala en
1'escena d'obertura 1 d'on es fill el matador Juan Montalvo, que es jugara la
vida a la placa de brans. El film barreja una visio mftica del Medi-
terrani amb una visio topica del caracter espanyol. Darrere aquest coctel
prevai una fascinac16 dels autors del film pel primitivisme ritual.

Esperanza es un univers que captivaria qualsevol escriptor de la
lost generation americana , j a que esta fet de retails que semblen trets
de novel•les d'alguns dels autors mes destacats del moviment. La
fascinacid per les curses de braus de Pandora no esta gaire allunyada
de la f iscinaci6 que sentia un autor com Ernest Hemingway a The Sun
also Rises / Fiesta pel ritual primitiu de la mort. Albert Lewin I'u-
tilitza d'una manera molt curiosa com a referent d'un caracter primari
que converteix el valor en maxim ideal, representat pel matador Juan
Montalvo i corn a factor que desencadena ]a tragedia. La festa dels
braus anuncia la presencia de ]a mort, un altre factor indispensable
en la configuracio de qualsevol paradfs perdut. Els personatges
estrangers que transiten per I'accio del film son generalment gent
d'un substrat intellectual elevat, desenganyats de ]a seva existencia
i que es ref'ugien en tin univers creat a la seva mida , del qua] no poden
marxar. Per ells, els metodes d'escapada mes els els donen ]'alcohol,
]'art o 1'esclavitud amorosa -sobretot ]'amour fi>u, entes com un
estadi possible de maxim alliberament . El bar-taverna es on es
desenf'renen els desitjos, ion Ava-Pandora canta al so del piano: «Com,

The Harr/ind Conl esa / La condesa descalza, de Joseph L. Mankiewicz , amh Humphrey
Bogart. Ava Gardner, Edmund O'Brian i Valentina Cortese. EUA, 1954 . The Sim also
Rises, d'Henrv King. amh Tyrone Power . Ava Gardner i Errol Flynn . EUA. 1957.

9. The /'rirate A%tairs of Bel Ami, d'Alhert Lewin, amb George Sanders, Angela Lansbury
Ann Dvorak. EUA, 1947.
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coin puc saber si es veritablement 1'amor que ha trobat el seu cami en

ml,,. Albert Lewin permet que l'amor trobi un cami dins el maxim ideal

femeni recorrent a un altre mite, el de l'holandes errant Van der Zee,

que arriba amb el seu vaixell a Esperanza a la recerca d'una dona que

sigui capac de realitzar el maxim sacrifici per ell. ,Jo donaria la meva

vida per tu. Aquesta es la mesura del meu amor... I tu, que sacrificaries

per mi?' -diu Ava-Pandora en una memorable escena d'intercanvi de

sacrificis, en que l'holandes-James Mason contesta categoricament:

"La meva redempcio».
Tossa de Mar donava la imatge idealitzada d'Esperanza, malgrat

que a causa de la seva constituc16 espacial s'hagues de recorrer a

alguns plans trets de Platja d'Aro i Girona. L'espai real de Tossa de

Mar, per la seva condicio de hoc aillat que conservava tot el seu regust

primitiu i oferia possibilitats com a refugi d'artistes, responia a la

imatge mitificada dels paradissos inabastables on un artista podia

allunyar-se del mon i de la civilitzacio. El Hoc no era gaire distant del

Porto Fino o Rapallo de la Riviera italina, del Saint-Tropez de la Costa

Blava -per les aigues del qual encara no havia comen4at a transitar-

hi Brigitte Bardot- o del mon idealitzat de qualsevol illa grega,

exalcat d'una manera forca equivalent pel cinema hollywoodia.

Cadaques, poblac16 popularitzada internacionalment per la figura de

Dali, ha estat en la realitat un paradis somniat des d'on es possible

construir obres d'art i dur sense problemes una vida bohemia.

La vida de Cadaques va ser retratada per l'escriptor Henri-

Francois Rey en el hest seller anomenat Los pianos mecanicos. "' El

Ilibre donaria peu, ]'any 1965, a una adaptac16 cinematografica

europeista signada per Juan Antonio Bardem, en que participarien

les companyies Precitel, SA (Paris), Explorer Films 58 (Roma) i

Cesareo Gonzalez P. C. (Madrid). Malgrat que Los pianos meceinicos

esta signada pel cineasta Juan Antonio Bardem, la seva estructura

respon perfectament -no se si per la influencia de ]'estranger Henri-

Francois Rey o per desidia del mateix Bardem- a tots els topics sobre

el paradis perdut que han dissenyat els cineastes estrangers en rodar

a la Costa Brava. Los pianos inecanicos ens mostrava tambe un raco

poblat per creadors en decadencia, dimissionaris de la vida i fracassats

que no suportaven realitzar trampes en les cartes, perque estaven

massa acosturnats a fer trampes amb la seva existencia. El film estava

protagonitzat majoritariament per actors estrangers corn Hardy

Kruger, Didier Hauperin i James Mason -que quinze anys despres

repetia una experiencia amb nombrosos punts de contacte amb la de

10. Los pianos mecanicos, de Juan Antonio Bardem , amb Melina Mercouri, James Mason i

Hardy Kruger . Espanya-Franca - Italia, 1965.
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Pandora-, i 1'actriu grega Melina Mercouri, que intentava convertir-

se en una autentica devoradora d'homes, amb molta menys fortuna

que Ava Gardner. Les vivencies retratades eren majoritariament les
dels estrangers que viuen a la zona.

Malgrat que l'espai on transcorre 1'acci6 es clarissimament
Cadaques, Bardem va dissenyar un espai imaginari anomenat Caldella

que pot considerar-se com una copia del primer. El film s'obre amb

unes imatges topiques d'un estranger que arriba a l'Estat espanyol i

avanca en direccid cap al paradis on viuen els artistes marginals que
protagonitzaran la historia. Caldella es presenta com un hoc tancat,
original i estrany, marcat per la bellesa, la serenitat i ]a bogeria. En

aquest univers ple de personatges amb por de donar la cara a la

realitat, la deessa es una noia anomenada Jenny -Melina Mercouri-

que vol ser un mirall on els homes puguin retratar-se i que es presenta

dient: "No pretenc fugir de res. De vegades vaig al ]lit amb algun home
amb la mateixa passio amb que prenc una copa». Els personatges del
film llegeixen I3ajo el cvolcan, de Malcolm Lowry, i cada cop que obren
la boca pretenen llancar una sentencia de caracter existential: <"Nomes
ens queda el passat. El passat, pero, ens avorreix i el present ens
espanta.» Caldella es per a aquests personatges un refugi del qual
dificilment poden escapar, on Punic que poden fer es acostumar-se al
que son i oblidar el que haurien volgut ser. En un moment del film,
Jenny intentara marxar del seu refugi, viatjar fins a Barcelona, pero
un cop alla sentira que es incapac de posar el peu a 1'infern, no podra
endinsar-se en un topic ambient tenebros retratat a partir d'imatges
del barri del Raval, i preferira quedar-se a viure en el seu ]limb
particular.

A diferencia d'altres pel•licules, en que el cineasta to vocacio de Pals
antropoleg i busca un entorn primitiu per retratar, Bardem gairebe
no es preocupa de les restes de primitivisme que conviuen en la seva
Caldella. El film s'estructura a partir de la interrelacio entre trey
generations. El passat nomes es representat pel personatge de la vella
Maria -interpretat per la popular Maria Cadaques-, que contempla
el mon des de la seva bogeria particular i canta una canconeta en
catala. El present es dels membres de la generacid perduda, que no
poden queixar-se del seu propi fracas, que beuen per fugir de la mort,
sense adonar-se que com mes beuen mes s'hi acosten. El futur esta
exemplificat pels representants de la nova generacid, que volen fugir
de Caldella i deixar que els seus pares consumeixin irremeiablement
el temps que perden dia a dia.
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Rareses : del golf de Biscaia a Crimea

La pel-licula anglesa Sca Fury, I signada en els seus titols de credit
per C. Raker Endfield, ens mostra en una de les sever primeres
escenes un mapa de la costa atlantica , concretament del golf de
Biscaia, on teoricament s'ha de situar un altre paradis perdut imaginari,
que en aquest cas respon al nom de San Pedro. El film, product pels
estudis Pinewood, va ser rodat l'any 1958 a ]'Estartit i a Begur, que,
per una de les transformations miraculoses que sol fer el cinema,
havien de veure reconvertides les seves aigi es tranquil-les en aigues
de ]'Atlantic. El film, protagonitzat per Victor McLaglen -en el
darrer paper de la seva carrera-, Stanley Baker -que en aquells
anys tenia una segona residencia a l'Escala-, l'oblidada actriu
italiana Luciana Paluzzi i Robert Shaw , era una absurda historia
d'aventures maritimes . La situaci6 que mostrava la narracio era
tambe forca injustificada. Si partim de la realitat geografica, ens
trobarem que la imaginaria pob1ac16 de San Pedro havia de pertanyer
al Pais Basc. L'acci6 transcorre els anys cinquanta , i segons es dedueix
de les imatges en la poblacio basca -on en els bars nomes toquen
musica flamenca -, els soldats han de vigilar el possible
embarrancament de vaixells anglesos, per culpa de ]a furia del mar
atlantic -en la realitat , les tranquil . les aigues mediterranies de
l'Estartit . San Pedro , en aquesta ocasi6 , no es un niu d'artistes, sing
un refugi de mariners anglesos que viuen en les taverner , escolten
flamenc i es barallen en el mercat . La dona que transforms la vida dels
mariners es en aquest cas una nadiua agitanada , venuda pel seu pare
a un vell capita -paper interpretat per Victor McLaglen, que sembla
que reprengui 1'estructura triangular d'un dels primers films de la
seva carrera, A Girl in every Port, de Howard Hawks,'' peril que es
festejada per un oficial admirat pel capita -Baker es guanya la
confianca de McLaglen durant una baralla , com si es tractes d'un film
de John Ford. L'estructura triangular marca la vida quotidiana,
mentre que ]a miss16 de rescat a alta mar , entre tempestes , d6na peu
a l'aventura . El film es curids pel seu caracter atipic, pore insignificant
artisticament. Una escena curiosa es la que ens mostra Victor McLaglen
reivindicant ] a lectura del Quixot, fet que arrodoneix la serie de topics
hispanics que completen l'absurda ficci6.

11. ,ru Fun, de ('v Enfield, amh Victor Mcl.al;len, Luciuna I'aluzzi, St,uilec Baker i Robert
Shaw. Anglaterra, 1958.

12 A Girl in ererv Port, de Howard Hawks, amb Victor McLaglen , Natalia Jocce i Luise

Brooks. EUA, 1928.
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El productor anicrica Sam Spiegel va realitzar [any 195ti,

localitzacions a la Costa Brava per at film De repente, el ultimo
rrerano / Suddenly Last Summer, de Joseph L. Mankiewicz,' `film que
analitzarem mes detalladarnent en el proper capitol. L'any 1971
Spiegel va promoure el rodatge d'una altra superproducc16 a l'Estat
espanyol anomenada Nicolas i Alexandra," que seria dirigida per
Franklin J. Shaffner. El film era una produccio de caracter historic i
melodramatic sobre la pujada i mort dels darrers tsars russos,
tractada des d'una optica gairebe de revista del cor. El repartiment
era luxos i hi figuraven Michael Jayston, Janet Suzman, Roderic
Noble i grans estrelles corn Laurence Oliver, Tom Baker -que era un
interessant Rasputin-, Michael Redgrave, etc. Tot el rodatge va
tenir Iloc a l'Estat espanyol, a la Costa Brava, que, enmig de la Varga
ficcio-de mes de tres hores de durada-, va haver de fer el paper d'un
paradfs a la mesura dels tsars. La Senya Blanca de s'Agaro, l'Hotel La
Gavina i la platja de sa Conca van ser idealitzades representacions de
les costes de Crimea, on el tsar intentava oblidar les preocupacions
politiques -fet particularment dificil, en un moment que tenia els
revolucionaris al caner i es concentrava en 1'educacio del seu fill,
victima d'hemofilia. La Crimea figurada, poblada per pins mediterranis,
era un hoc de tranquil•litat, enmig del llarg parentesi de l'agitada
existencia de tsar Nicolau II i la seva esposa, Alexandra. Per a tots dos,
Crimea era l'ultim refugi d'una felicitat impossible.

L'imaginari, en aquest cas d'una de les novel-les mes excentriques
de Jules Verne, va marcar tambe 1'espai del cap de Creus, que va
passar a convertir-se en un espai limit, proper a la fi del mon, on
encara era possible viure una dificil aventura. En aquest espai, per on
transitava un unicorn mitologic, el cineasta angles Kevin Billington
va realitzar El faro del fin del mundo / The Light at the Edge of the
World,'' un producte de pobra inspiracio en la produccio del qual va
intervenir el productor catala Alfredo Matas. En aquesta ocas16, el
casting era luxos, ja que reunia dos carismatics actors estrangers,
Kirk Douglas i Yul Brynner, secundats per factor espanyol Fernando
Rey. El rodatge va tenir lloc ]'any 1971, i la distribucio d'aquest oblidat
producte la va dur a terme la Metro Goldwyn Mayer.

13. . w/,/iwly Lust Sumee+rr l), rrpecif,, el ultimo reranu, de Joseph L. Mankiewicz, amh

Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Et'A, 1959.

14. Nicolas and Alexandra, de Franklin J. Schaffner, amb Michael Jayston, Janet Suzman,

Roderic Noble i Harrv Andrews. EL-A. 1971.

15. El taro del tin del mcnedn, de Kevin Itillington. ,nib Kirk Douglas. Yul Brynner i

Fernando Rey. Anglaterra-Espanya, 1971.
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El primitivisme heretic

El 15 d'agost de 1959 Joseph L. Mankiewicz va comencar a rodar
a Begur i a Pals les escenes del seu film De repents, cl ultimo rerano
l Suddenly Last Summer, una enigmatica pel•licula que partia d'un
guio de l ' escriptor Gore Vidal , que adaptava una peca de Tennessee
Williams. La historia central gira al voltant del record d'un trauma
d'estiu , localitzat en una indeterminada platja mediterrania, que
tenia obsessionada la protagonista -Elisabeth Taylor- ] que confessa
a un psiquiatre , amb l'afany de superar -lo. Les escenes de record
d'aquest estiu van ser rodades a la Costa Brava , mitjantcant un equip
reduit en que 1'unica estrella era Liz Taylor, que va aprofitar la seva
estada a la Costa Brava per celebrar el seu recent viatge de notes amb
el cantant Eddie Fisher.

El film, de suggerent atmosfera irreal , llanca una curiosa mirada
cap a l'univers de baixes passions i frustracions de Tennessee Williams,
que, tal com indica Carlos F. Heredero en el seu llibre sobre el
director ,"' apareix molt contingut i controlat per Mankiewicz: ,El
dificil equilibri de tot el conglomerat de personatges i frustracions,
que en altres mans hauria donat hoc a una insuperable i pedant sessio
de psicoanalisi , es troba en 1'estilistica de Mankiewicz , que acaba per
disseccionar racionalment tot el misteri de la faula^' . En aquesta
ocas16 la faula que el director presenta es agosarada perque aborda de
pie una serie de temes tabus per al cinema de l'epoca -homosexualitat,
canibalisme , pederastia . La lectura de De repente , el ultimo c'erano
com una brillant posada en escena d'un torturat drama de Tennessee
Willians es reduccionista , ja que el film proposa una recerca del costat
primitiu i inhospit que es troba amagat a l'interior de 1'esser huma.
Des d'aquest punt de vista, la visi6 de la Costa Brava que apunta
Mankiewicz a]tera e] concepte idealista del paradis perdut per dibuixar
un univers ritual i orgiastic , on surten a ]a llum els instints mes
reprimits , i ofereix fins i tot apunts de cru realisme social : - Eren com
una Banda d'ocells plomats, que apareixien davant nostre, llancats
per l'aire talent del mar . Tots cridaven « pa, pa,, , explica Katherine-Liz
Taylor en un moment del film en que es refereix a la tribu d ' homes que
l'assetgen a ella i a Sebastia , l'home amb el qua] es relacionava. Totes
les escenes que configuren el somni oniric s'avancen en uns anys a les
recerques de Pasolini pel que fa a la descripcio d'un espai heretic i
primitiu on els instints han anul • lat la rao i on predomina la miseria
social . Mankiewicz proposa un viatge temporal cap al retrobament
d'aquest mon.

1(i. CarIu. I IIEREDERO:Joseph [.. Aiankieairz , N:diciones.J . C., Madrid. 1985.
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Katherine Liz Taylor recorcfa davant del psiquiatre Hunt

gomery Cliii la veritat d'un estiu que ha esdevingut tabu. LU.

narracio esta fntimament marcada per ]a memoria i es desenvolupl:,.

en un segon terme, que pren una dimensio onfrica. Durant tot e] re-

]at, en una part de la pantalla apareix el rostre d'Elisabeth Taylor, al

qua] es sobreimpressionen diverses imatges d'una accio primitiva que

sobrepassa qualsevol racionalitat. El filosof Gilles Deleuze, a La

imagen tienipo,'' insisteix sobre aquesta curiosa relacio temporal i

humoristica en 1'obra de Mankiewicz, que arriba a la perfeccio a Dc

repents, cl ultimo cerano, a partir de la relacio amb l'espai heretic que

turmenta el record. Deleuze afirma: «E1 flashback descobreix sota la

pederastia del fill 1'existencia d'un misteri orgiastic, afeccions

canibalesques de les quals ell acaba essent victima, lacerat, desmembrat

pels seus amants de miseria al so d'una musica barbara... En 1'obra de

Mankiewicz, el flashback sempre descobreix la seva rao de ser, en

aquests relats que fracturen la casualitat i que, en floc de dissipar

l'enigma, el remeten cap a altres enigmes mes profunds." Mankiewicz

volia rodar inicialment el film a Grecia, pero finalment va decidir

canviar les localitzacions. Els responsables del Ministeri d'Educacio

i Turisme estaven satisfets de la presencia de les estrelles holly-

woodianes a la costa; creien que tindrien un bon producte de promocio

turistica. Durant el rodatge, en veure ]a visio ,miserabilista,, que es

donava dels natius, van comencar a dubtar, i els responsables del

Govern Civil van posar algun espia estrategicament col-locat durant

el rodatge. Un cop acabada la pel-licula, els responsables del Ministeri

d'Educac16 i Turisme van escandalitzar-se en veure que Mankiewicz
transformava la Costa Brava en un territori salvatge on es practicava

el canihalisme. Dc repente, el ultimo i'erano no va passar la censura

i no va poder estrenar-se fins a I'any 1979.

Escorpins i espai fundacional de la Roma imperial

-No se si sabras que Noailles m'ha donat on milia de francs perque

f'aci un film amb absoluta llibertat espiritual, el qual espero que pugui

fer envermellir de vergonya tots el que el contemplin""; amb aquests

termes s'expressava Luis Bunuel I'll de maig de 1930, en una carta
dirigida a Jose Bello.'"El cineasta de Calanda va aconseguir que un

1 T. (silos IIi ] i /I Lo )ira)l;r1) hrrnl.n. I'nidus Ibcri,o do l':dicioncs. SA, Barc,'lono 1967.

L'edi(io Irancesa es Giles nei,m/,j : L'imagc letups. Cinema?, Editions du Siinuit . Paris,

198:3.)

18. Paris , 11 de maig de 1930. Carta a Jose Bello. Citada per J . Francisco ARANDA: Luis

Buduel. Biografia critica , Editorial Lumen, Barcelona, 1970.
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v t,s(.onlte fi•aulcies (Inc tambe havia p1 Udtlit .Jean ('^tcte ut , li
subvenciones un film en que inicialment va col•laborar Salvador Dali,
i que passaria a la historia per haver significat ] a ruptura entre el
pintor i el cineasta. Tambe seria famos per haver-se constituit com
una de les mes grans provocations del surrealisme cinematografic.
L'Age d'Or'"6s, actualment , un inquestionable monument del cinema
surrealista , que el public coneix mes per referencia que per haver
tingut acces a veure ' l. La pel • licula es l'obra inaugural del cicle de
films de produccio estrangera rodats a la Costa Brava , en els quals
l'espai ha servit per a una aproximacio a diversos models paradisiacs.
En aquesta ocasio, l ' espai per Bunuel es reconvertit en tin paradis
superreal des d ' on pot originar - se el mite fundacional de la Roma
imperial. En el film podem veure com Bunuel representa aquest acte
que generaria la creacio de l'Esglesia i amb ella ]a repressio dels
instints amagats dins del subconscient. Les roques de cap de Creus,
en l'escenari on actualment es troba situat el Club Mediterranee, va
ser el raco escollit per Dali i Bunuel per a les representatives
sequencies inicials del seu film i per col-locar la pedra fundacional de
la Roma imperial . LAge d'Or s'obre amb unes imatges de caracter
gairebe documental que ens mostren uns escorpins vivint en les
roques arides . Un subtitol ens recorda que es,,un animal pot sociable,
que rebutja els intrusos que venen a pertorbar la seva soledat',.
Finalitzat aquest epileg, veiem un bandit que descobreix uns bisbes
que intenten cantar el Dies Irae; poc despres veiem aquests personatges
convertits en esquelets i l'anunci d 'una gran expedicio que preten
arribar a la costa . Els expedicionaris son capellans , militars, monges,
ministres i diversos civils que volen fundar la Roma imperial . Mentre
to Iloc el ritual , una parella realitza I'amor amb una gran lascivia i son
reprimits . Els dos amants seran els futurs protagonistes del film. Els
proposits de Bunuel sobre el film estan recollits ampliament en la seva
autobiografia Mon dernier soupir: " La historia es una sequencia de
moral i estetica surrealista al voltant de dues figures principals, un
home i una dona . En ella es mostra el traditional conflicte de tota
societat humana entre el sentiment de 1'amor i qualsevol altre d'ordre
religios patriotic o humanitari... L'instint sexual i el sentit de la mort
formen la substancia del film. "' En l'univers de Bunuel i Dali, les
roques arides del cap de Creus son la representacio d'un espai propi del
subconscient , el mon originari entes com un comencament de mon, pero
tambe com una fi de mon ; un Iloc on s'originen les pulsions interiors i
espirituals, que entraran en crisi amb la moral que procura reprimir-les.

19. LAge d'Or, de Lois Bunuel , amb Iva l.vs, Gaston Mudot, ('atidad de LabaryuesyuW.
Franca 1930.

20. Luis Bt N1 M.: Mon dernier soupir, Robert Laffont, Paris, 1981.
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Eldorado de l'estetica de la fam

El manifest programatic del Cinema Novo brasiler afirmava en un
dels seus paragrafs que "el cineasta del Tercer Mon no ha de tenir por
de ser primitiu,,."' Glauber Rocha va ser una de les figures mes
carismatiques del moviment i va optar per la definicio d'una estetica
cinematografica per a productes realitzats al Tercer Mon. "Hem de fer
de tal manera que el poble colonitzat per 1'estetica comercial/popular
(Hollywood), per l'estetica populista/demagbgica (Moscou), per
1'estetica burgesa/artistica (Europa), pugui veure, entendre i
comprendre una estetica revolucionaria/popular, que es l'unic objectiu
que justifica la creacio tricontinental,,, assenyalava el manifest. Els
primers treballs de la nova estetica de la fam van aconseguir un cert
ressb en els festivals internacionals. L'agosarada proposta de Glauber
Rocha va desorientar, perb, els tebrics de 1'epoca.

En el Festival de Canes del 1969 va exhibir-se amb gran exit
Antonio (las mortes,22 film que guanyaria ex aequo el premi a la millor
direccio. Pere Ignasi Fages, que en aquells anys havia introduit el
cinema d'art i assaig a l'Estat espanyol, estava captivat per la
proposta. "En aquell temps parlavem amb Jacinto Esteva, Ricardo
Munoz Suay i Joan Enric Lahosa de la possibilitat d'un cinema no
narratiu que trenques amb els codis del llenguatge i que fos compromes
politicament. Els nostres models eren les obres de I'alemany Alexander
Kluge i del brasiler Glauber Rocha".2"Fages va telefonar a Glauber
Rocha i va proposar-li aquesta possibilitat i a partir del tema que
desitges. La idea de Pere Fages era realitzar una serie de tres o quatre
pel•licules de cineastes iberoamericans -en les quals hi havia un
projecte al qual estava vinculat Gabriel Garcia Marquez, que per
aquells anys residia a Barcelona. A 1'estiu de 1969 s'establirien els
termes de la coproduccio de Cabeza,s cortada,s," que en aquest cas
seria entre Profilmes, Filmscontacto (productora de Jacinto Esteva,
que va tenir un important paper en l'Escola de Barcelona), Mapa
Films (productora de Luis Carlos Barreto i Glauber Rocha) i el
productor italic Guido Barcelloni. El gui(i aconseguiria passar els
problemes de censura de l'epoca i tindria fins i tot la qualificacio

21. .Augusts M.Il,s;in . Gl(III hrr /?,,( ha y ('abe:os rartadas, Editorial Anagrama, Barcelona,

19711

22. 0 l)ragan do Alaldadr rnohra o Santo Gterreira-Antonio das mortes, de Glaubert Rocha,

amb M;uu'icio do Valle, Odette Lora, Othon Bastos, Hugo Caravana. Brasil, 1969.

23. neclaracions realitzades per Pere Ignasi Fages en el transcurs d'una entrevista personal

amb I'autor t no publicada i.

24. ('abeza.s corladas, de Glauber Rocha, amb Paco Rabat. Pierre Clementi. Marta May i

Emma Cohen. Catalunya-Brasil, 1970.
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d'^^interes especial", fet quo significaVil una subvencio d'entre el 25 `(
i el 50 '/(. El rodatge va comencarl'l de mare de 1970. Els protagonistes
son Paco Rabal, Pierre Clementi, Marta May, Luis Ciges i Emma
Cohen. Les Localitzacions es van fer a Sant Pere de Roda i Castello
d'Empuries.

,,Glauber Rocha no tenia un interes especial pel paisatge
empordanes, ni per la Costa Brava, ni creia en la idea que poguessin
representar algun paradis perdut. El seu autentic paradis perdut era
la badia de Todos los Santos, el seu paisatge predilecte era el del
Sertao,,, explica el productor Pere Ignasi Fages. Els escenaris naturals
de la costa, sobretot la pedra dels temples romanics com a testimoni
d'un passat mil•lenari mat-cat per ]a religio, i la sequedat del paisatge
muntanyos dels contraforts pirenaics de l'Alt Emporda responien a
dos mons contradictoris, a dos espais representats al llarg del film:
Eldorado i el mon de 1'exili. Durant la major part del film, el paisatge
empordanes es va transformar en una peculiar representac16
d'Eldorado, on no existia la riquesa sing la fam i on no era possible
arribar a la plenitud. La quimera impossible de la mitologia sud-
americana es 1'espai des d'on es poden cercar les arrels de l'imaginari
subconscient col•lectiu, que es manifesta i es transmet mitjancant les
tradicions. La recerca d'aquest primitivisme a partir d'una estetica
primitive es una de les finalitats de Rocha. L'altre espai representat
a Cahezas cortadas es el de l'exili; el film va ser, curiosament, la
primera pel-licula de Rocha rodada fora del Brasil i la primera en que
apareixia -barrejat dins d'un complicit joc narratiu i temporal- el
tema de 1'exili. L'argument ens presentava el dictador Diez II, veil i
cansat, que, des de 1'Estat espanyol, es sentia assetjat pels records
d'Eldorado, el seu poder i els seus actes. Pere Ignasi Fages diu que
Cabezas cortadas va ser per a Glauber Rocha el seu Eldorado. «Estava
a acostumat a treballar amb pressupost que superava la mitjana del
cinema de l'epoca i que arribava als 6 o 7 milions de pessetes,,. El film,
malgrat que figura entre les obres mes representatives de Rocha, no
va ser compres ni pel public ni per la critica de l'epoca.

L'omnipresencia de Mister Arkadin

El film de Wim Wonders , Hasta cl fin del mundo / (hail the End
of.

World2 ' es caracteritza per difondre una visio en imatges del con-

22. 1'nhl Ihr hand if Ihnrld/Hu.sta el fill drl niundo. de Win Wender" tunli jt•annt• Morrali.

\Villian Hurt, Sulveig Uommartin. Aleman^a-Fran4a-An};laterra-.lapu, 149E En el

moment de redactar aquestassaig-marcdel 1992- no ha estatestrenatcomercialment.
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cepte de l'aldea global. El director alemany ens diu que, en un univers
dominat pels mitjans de comunlcacio en clue la imatge esta en un
continu estat de transmiss16, resulta absurd plantejar-se la idea de la
distancia, recorrer a les barreres de l'espai. Aquesta teoria, que el
cineasta modernitza d'acord amb el que pot ser el paisatge audio-
visual del futur, es troba present en un dels films mes curiosos de In
carrera filmica d'Orson Welles, MisterArkadin / Confidential Report,2"
rodat ]'any 1955 a Alemanya, Franca i l'Estat espanyol, amb
localitzacions a La Gavina de S'Agaro. Independentment del retra[
dels valors Ries del personatge, pren una dimensio especial perque
esdeve una de les primeres aproximacions fflmiques a la idea de
]'omnipresencia, a ]a imatge de ]'home sense un refugi, sense un
paradis a l'abast, que es troba en un proces de transit continu per
un continent sense distancia. Tal com assenyalava el director Enric
Rohmer (Maurice Scherer) en un brillant comentari sobre el film
publicat a la revista Cahiers du Cinema,' l'omnipresencia de
Mr. Arkadin pot entendre's com una nova forma de poder: "La seva
fortuna esta menys feta de possessions que del poder, eminentment,
actual, de desplacar-se, d'estar present, gairebe al mateix temps a
qualsevol punt del planeta, Arkadin apareix com una profecia sobre
]'home poderos del futur, sobre el mon sense distancies, ]'univers
sense espais recognoscibles. -Sot Arkadin en la mesura que pertanyo
a un poble salvatge que es un poble nou, arribista,,, deia Orson We-
lles a Andre Bazin en una entrevista publicada tambe a Cahiers du
Cinema.2' Es molt interessant contemplar Mister Arkadin despres
d'haver efectuat un desplacament per les mes representatives
interpretations simboliques que s'han realitzat d'un espai paradisiac
com es el de la Costa Brava. Mister Arkadin, film entes com un
inspirat joc de deformacio d'espais, destinat a potenciar la idea de
1'omnipresencia de ]'home que ja no busca refugis, tambe va haver
de recorrer a una representacio de la Costa Brava com a sfmbol de
paradis. El luxos hotel La Gavina de S'Agaro i el seu espai proper
de la Senya Blanca representen en la ficcio d'Orson Welles un hotel
situat en una tranquil-la platja mexicana. El paper de Mexic dins
d'aquesta historia sense fronteres ffsiques, que transcorre enterarnent
a Europa, no deixa de ser curios. Mexic es el floc on viu Sophie, l'antiga

26. Mister Arkadin Corilulcntial Report , d'Orson Welles , amb Orson Welles, Michael
Redgrave , Patricia Medina , Robdert Arden i Akim Tamiroff. Espanya-Franca - Alemanya-
Italia, 1955.

27. Eric ROAMER: 'Un fable du XX siecle", a Cahters du Cinema, num. 61 , juliol de 1956.

28. Andre I3AZIN i Charles BITSC'lt , entrevista amb Orson Welles, a Cahmers du Cinema, ndm.
85, juny de 1958.
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arrant de Mr. Arkadin, on el detectiu encarregat de descobrfr pistes

sobre la personalitat descobreix que es la vfctima d'una operacio

maquiavel•lica i on, finalment es desemmascara una de les mascares

que cobreix el rostre carnavalesc del personatge central. A Mexic

tambe hi es present Mr. Arkadin, on fa ostentacio del seu poder enmig

d'una festa. Per a ell es un mbn a part, es tambe un paradis orgiac,

allunyat dels rocambolescos laberints de la vella Europa, on

habitualment ha actuat. Aquesta recuperacio del mite de l'espai de

felicitat, en un film sense espais d'oci on poder reposar de la set

de poder, ens porta a pensar que les representations cinematografi-

ques de ]a Costa Brava, allunyades sempre de qualsevol realitat

-especialment de la catalana-, no son res mes que multiples

interpretations d'un entorn simbolic. Les pel-licules han suggerit

1'existencia d'un ]limb amb fort regust existencialista que actualment,

despres de la degradacio de la costa fruit de l'especulacio, ja no pot

tornar a formar part de In realitat. El cinema no ha fet res mes que,

a partir de multiples mirades complementOiries de directors

aparentment contraposats, dissenyar un entorn imaginari inspirat

en la realitat. La existencia en cel•luloide ens permetra poder consta-

tar que hi havia hagut un paradis que ara reposa en el mbn dels

somnis, del qual es patrimoni exclusiu.
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