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P el que fa a IN historiografia del terra que avui ens toca tocar aqui
-i penso que aquest cas la paraula terra es pertinent-, aviat la
tindrem enllestida: per desgracia, 1'escarransida bibliografia mes o
menys especifica que conec es limita a tres articles originats pet segon
congres d'historiadors del tine, que es va fer a Bilbao el desembre de
1988 (Minguet, 1990; Tubau, 1989; Tubau, 1990a).

Els dos articles meus diuen essencialment el mateix. Us remeto,
doncs, a aquells textos, cosa que em permetra estalviar-me 1'explicacio
sobre que hem d'entendre per cine (o per cinema) quan ja falta tan pot
per celebrar el centenari del cinematograf, i sobre que volem dir quan
diem cine catald. Puc entrar directament en materia, es a dir, fer
historia.

Quan no hi ha a penes historiografia, com es el cas, la historia
nomes es pot fer de dues maneres, que no s'exclouen i poden ser
complementaries: anant a l'hemeroteca o preguntant directament als
testimonis, siguin pedres, persones o films. Si nomes va a l'hemeroteca
(i quan die hemeroteca vul l dir tambe fonoteca o uideoteca ), l'historiador
es trobara amb una realitat generalment no ordenada, pero si selec-
cionada i per tant conforvnada pet periodista. Es el classic axioma ,si
no surts als diaris no existeixes,,, queja ha sigut actualitzat mitjantcant
la formula «la realitat es alto que curt pet televisor-. En primera
instancia, doncs, la historia la fan -la fem-els periodistes, ja que ells
subministren a I'historiador els materials previament triats sobre els
quals aquest elaborara la seva narracio ordenada.

Queda, es clar, la recerca de primera ma, es a dir, alto de preguntar
directament als testimonis, que Umberto Eco considera indispensable
per a un reportatge: ,Ws-hi, mira, escolta, pregunta i explica-ho tan
be com sapigues.» Convindra, doncs, no oblidar que, molt sovint,
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tambe els testimonis -sobretot els humans-- hauran passat pcl

sedas periodistic, que es el que permetra a l'historiador coneixer la

seva existencia.
No fa gaire, en aquesta mateixa Sala Prat de la Riba, Ignacio

Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, apuntava que ]a

televisio estava aconseguint que el periodista comences a deixar de

ser narrador per convertir-se en testimoni i, en alguna mesura, en

protagonista de la realitat informativa. En aquest sentit , penso que

Jo -ara que em toca fer d'historiador del tine- soc una persona

especialment idonia per tractar la giiestio i l'etapa de les quals

m'ocupo avui, que vaig viure directament: com a periodista, fent

critica de tine al Diari de Barcelona, i com a actor, treballant en

algunes de les pel•licules catalanes emblematiques de la transicio

postfranquista, en primer hoc La ciutat crenzada, que es la que

analitzare.
L'etapa posterior, la de la democracia ja assentada, tambe la vaig

viure des d'una talaia privilegiada: vaig ser uns quants anys membre

de les comissions de valoracio dels projectes cinematografics que es

presentaven al Ministeri de Cultura i a la Generalitat, de manera que

es pot dir que tots els guions de futures pel-licules «catalanes,,

passaven per les meves mans. Aquesta etapa podria ser objecte d'una

altra ponencia, i potser ho sera, pero de moment em serveix per

il•luminar retroactivament la que avui m'ocupa.

Em considero, doncs, legitimat per dir que, si per tine entenem un

material sobre suport quimic que s'exhibeix en uns locals publics que

tambe se'n diu tines, i si per tine catala entenem un tine fet a

Catalunya i parlat en catala, aleshores el cine catala de ficcio no

existeix, i de fet no ha existit mai.

Si per tine de ficcio, en canvi, entenguessim tambe un producte

enregistrat per qualsevol procediment -generalment magnetic- i

difos per la televisio, aleshores podriem pensar que el tine catala de

ficcio comenca a existir, i que fins i totja havia existit abans d'aquesta

etapa de la transicio que estudio de manera especifica. I aquest tine,

aquesta ficcio dramatica, serien els serials o el teatre -mes o menys

adaptat al mitja televisiu- que es fan a TV3 o a TVE, i queja es feien

al circuit catala a les acaballes del franquisme.

(,Per que dic que el tine catala -ho repeteixo: el tine exhibit als

cines, encara que despres tambe acabi passant per la televisio- no

existeix? Per tres raons fonamentals, evidentment interrelacionades.

Primera rao: el tine pretesament catala no es un tine pensat en

catala, concebut en catala. Deixant de banda molt poques exceptions

-que son posteriors al periode que estudio i entre les quals podriem

comptar alguns films de Ventura Pons-, es tracta de guions pensats

i escrits en castella i posteriorment traduits al catala.
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Segona ran: noes en tine dit directament pels actors, sing sonoritzat
posteriorment, i sovint doblat per actors diferents dels que posen la
cara. ,Per que diferents? Perque molts son actors espanyols o
estrangers, incapacos de doblar-se a si mateixos en catala. Pero fins
i tot quan es tracta de catalans, no sempre es considera que siguin
competents per doblar-se segons els estandars habituals de l'ofici. I en
el millor dels casos -quan ]'actor posa ]a seva propia veu en ]a seva
boca-, no es igual parlar de debo en el moment de fer una cosa que
parlar davant d'un faristol setmanes despres.

Tercera rah: no hi ha un plantejament a fops del problema de la
versemblanca, que es el basic a l'hora de treballar amb ]a llengua per
fer ficcio dramatica i no periodisme, questio diferent queja he estudiat
en dos Ilibres (Tubau, 1990h; Tubau, 1990c).

Il•lustrare, doncs, aquests tres punts Pent servir la meva condicio
de testimoni directe de l'etapa que estudio, i despres analitzare com
La ciutat cremada, capdavantera i emblema del periode, confirma la
meva tesi. Vaig participar directament, com a actor -secundari en un
cas i protagonista en l'altre-, en els dos primers llargs metratges de
ficcio exhibits en catala a Catalunya despres del franquisme: La ciutat
c•renzada, es clar, i Anezn-nos-en, Barbara! Totes dues son pel•licules
doblades, totes dues tenien un guio originalment escrit en castella. La
ciutat cremada, figura com a produida el 1976, pero tots sabem que va
tenir una historia molt accidentada i va comencar a rodar-se quan
Franco encara era viu. Anent-nos-en, Barbara! es del 1977. Es va
rodar a Catalunya i amb actors catalans per conveniencies economiques
del productor, Alfredo Matas, que com sabeu es catala.

En el cas de La ciutat cremada, es van doblar alhora la versio
catalana i l'espanyola. Passaven els takes, i els actors que ens dobla-
vem en les dues llengues ens quedavem a la sala, un cop ens haviem
doblat en castella, per tornar a fer-ho en catala. Els que nomes
doblaven en castella sortien, els que nomes ho feien en catala entraven,
et ainsi de suite.

Potser tindra interes, perque to relacio amb els estandards del
doblatge als quals he al•ludit, dir que el protagonista, Xabier Elorriaga
-que es un bast xile nascut a Venecuela i que ha viscut molts anys
a Barcelona- va ser considerat apte per doblar-se a si mateix en la
versio espanyola, pero no pas en la catalana. D'altres, al con-
trari, nomes es van doblar en la catalana, perque es va decidir que
tenien massa accent catala per fer-ho en la versio castellana. Cosa que
no deixava de ser absurda, ja que interpretaven personatges catalans,
i era perfectament logic que aquells personatges parlessin castella
amb accent catala, de la mateixa manera que es podia justificar el
possible catala ,impur- d'Elorriaga perque el personatge arribava de
Cuba.
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Pero en aqueIIs temps -i en menor mesura encara dura es ten Ia

una vertadera obsessio per la diccio estandard , es a dir el castellano

de militar i el catala de ves-a-saber - on. Ho demostra , sense anar mes

]luny, el fet que alguns anys despres , quan ja vivia mes al Pais Basc

que a Catalunya, Elorriaga va protagonitzar El hombre de moda, a

Madrid , una pel-licula de Fernando Mendez-Leite que recordo amb

gust, una historia d'amor d 'un professor d'institut que arribava a

Madrid des de Saragossa . Doncs van canviar el guio per fer-lo venir

de Barcelona , i aixi justificar un accent catala que segons ells era

marcadissim.
Tornem a la pel•licula d'Antoni Ribas . El guio era de Miguel Sanz

i estava en castella . No es prenia so, ni tan sols de referencia. Nomes

alguns actors, pel seu compte -entre ells , Pau Garsaball -, es van

traduir els dialegs per dir-los en catala quan es rodava . La immensa

majoria ho va dir tot en castella, cosa que no deixa de contribuir al fet

que la versio espanyola estigui mes ben ajustada que la catalana. Pero

el problema mes greu continua sent que ]a pel•licula ha sigut pensada

en espanyol , escrita en espanyol , dita en espanyol i posteriorment

traduida al catala . I traduida sense un criteri previ sobre quin tipus

de llengua es volia, traduida sobre la marxa, enarborant l'idioma com

un soldat enarbora una bandera , en comptes de treballar - lo com un

artesa de la sabateria -suposant que encara n'hi hagi- treballa una

sabata, es a dir , amb els materials , les eines, l'atencio i l'ofici adequats

perque la sabata ajudi a caminar be i no faci mal. i,I la bellesa, em

direu? Permeteu -me citar Sullivan de memoria : << La bellesa d'un

objecte neix quan la seva forma es la consegtiencia implacable i

natural de la seva funcio.,,

Dit tot aixo , que es molt dir, tambe es de justicia reconeixer que el

resultat linguistic assolit amb La ciutat cremada , tenint en compte

el seu caracter de pionera emblematica , no es pas del tot negligible,

sobretot si el comparem amb altres de posteriors . Potser perque aqui

l'idioma era una bandera i despres nomes ha sigut una formalitat

rutinaria feta amb desgana i sense cap altre objectiu que no fos obtenir

la subvencio que la Generalitat donava als films explotats en catala a

Catalunya . El treball linguistic fet a la pel - licula de Ribas es acceptable,

tenint en compte que es del 1976 i que els primers textos d'assessors

linguistics sobre models de llengua per al catala modern no van

apareixer fins al 1982 ( Fite, 1982 ; Toutain, 1982 ) i que a hores d'ara

no n'hi ha encara ni un sobre llengua oral de ficcio , encara que per

fortuna la tendencia representada per aquelles propostes fundacionals

ja esta present des de fa anys a TV3 i als estudis de doblatge.

El 1976 , ] a ignorancia es combinava amb la falta de practica; la

manta d ' un model de llengua de ficcio moderna i versemblant

-nomes hi havia la del teatre- es perpetuava gracies a la rigidesa
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purista procedent de lepoca resistencialista immediatament ante-
rior, que sense embuts vol dir la dictadura franquista . Tenint en
compte tot aixo, un resultat acceptable es gairebe un miracle. Pero
com que els miracles els fa la gent -ja ens ho deia Arthur Penn a The
Miracle Worker-, sembla just que citem els responsables de la versio
catalana . L'equip el formaven el director de doblatge , Joaquim Diaz;
els ajustadors, Ricard Palmerola i Maria Antonia Oliver; i els <assessors
de llenguatge,, -aixi figura en els credits-, Bernat Vinyes i Jordi
Mir.

L'emblema i el model

Del visionament -en aquest cas seria millor dir « l'audicio»- de La
ciutat crenzada el 1992 se'n poden extreure moltes reflexions , pero jo
em limitare a 1'enunciat de la meva ponencia , aportant els exemples
concrets que al meu entendre ratifiquen que el cine catala no existeix
fora de la televisio, amb el benentes que quan dic "tine catala» em
refereixo al que he apuntat en les premisses.

Les caracteristiques observades en la llengua de La ciutat creinada
son basicament aquestes:

1. Estandarditzacio fonetica improcedent.
2. Inadequacio de registres , des del punt de vista sincronic i

diacronic ; o, si us ho estimeu mes, en funcio dels personatges, de la
situacio i de 1'epoca ( no oblidem que 1'acci6 del film se situa a les
darreries del segle XIx i a comencaments del segle xx).

3. Inserts castellans innecessaris.
4. Ultracorreccions.
5. Incorreccions.
6. Termes o firmules insatisfactories com a consequencia del calc

(del castella, ofcourse).
7. Castissismes ben trobats i funcionals.
Com podeu veure, no totes negatiu . Per desgracia , els tint primers

apartats tenen f'orca roes pes que l'ultim . Intentare encabir alguns
dels exemples mes significatius que he trobat en els apartats pertinents.

1. Fonetica

Ja al principi del film , un mariner del vapor que ve de Cuba diu:
'Sov pescador de Vilanoua.,, Deixant de banda si es pertinent que
digui «Vilanova,, en comptes de ,Villa nueva», el fet es que ho diu en
un castella neutre , sense cap accent , in tuba ni catala. I aixi ens
anuncia el que passara al llarg de tota ] a pel•licula : tots els actors,
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quan per necessitats del guio deixen de parlar catala i es passer al

castella, tenen un castella estandard, polit, de militar, de doblatge.

Nomes se'n salva Garsaball, que fa el castella amb accent catala.

Si passem a la fonetica del catala, veurem que ocorre el mateix:

diccio estandard, parli qui parli (com que aixo no es un treball destinat

a fonetistes, fare servir l'alfabet catala en comptes de l'alfabet fonetic

international). Tothom, tot i que 1'acci6 es a Barcelona, diu «jo'> o'<vull>>

en comptes de <<io>, o <,vui», per aixo» en hoc de «perxo», <<pero» i no

<<pro'>, berenar>> i no,<brenar<', <<estiu» i no <'istiu». Tambe es diu <,dues"

per <'dugues> , <'menys>> per > menos><, i es fan geminacions que ningu

no fa a l'hora de parlar, corn '<col•labora,, (el problema de ,cel•la>) es

diferent, perque 1'6nica solucio versemblant era fer dir al s personatges

<<celda» ).
Aixo ens porta a la giiestio de l'ortografisme, amb la qua] tancare

l'apartat. Els actors diuen <,Anna>> ('<Ana"), «aquest>> (,<aquet"), i fins i

tot <arbre>> ((<abre») i «prendre)) ('pendre),), que trauria de polleguera

l'insigne filoleg i patriota Joan Coromines.

2. Registres

Tambe aqui ensopeguem amb la inversemblanca ben aviat. El

vaporja es a Barcelona, i a la Rambla un endevi d'aquells que Ilegien

que havia de passar en uns paperets que triaven amb el bec uns

ocellets -el personatge l'interpreta 1'historiador Josep Benet-, diu

coses com <<amnistia per als presos' ,'negre esdevenidor» i «successos>>.

Cap al final, el Met, un trinxeraire que protagonitza un tros de la

Setmana Tragica, diu coses com <aneu-vos-en" (per ,aneu's-en») i

Ares-cents metres" (per Ares-cents metros' ). Entre el Benet i el Met,

una col•leccio d'inadequacions de registre, de la qual no us ofereixo cap

mostra per no fer massa llarg i feixuc aquest treball, i perque molts

d'aquests errors de registre els puc encabir tambe en altres apartats

mes especifics.

3. Inserts castellans

La por del castella opera en mes d'un sentit. Per exemple, els

personatges antipatics -els dolents de la pel•licula, com per exemple

el marit d'Angela Molina i la seva sogra (que interpreta, encara que

doblada per una altra actriu, Mary Santpere)-, des dels militars fins

als politics d'extrema dreta passant per Lerroux, parlen, logicament,

en espanyol. Tambe s'intercalen formules o segments de frase en
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castella , pero no integrats en la cadena parlada, com seria normal,
sing foneticament destacades com a castellanes mitjancant una mena
de cursiva oral: «L'Estat no ens paga los alcances ,,, quan seria mes
normal , no ens paga els alcances,, (,, alkanses» ). Aquest us de ]a
cursiva oral arriba fins a l'absurd quan un personatge diu: "Han tocat
l'alto el fuego,,, quan alto-el -foc es una formula no solament consagra-
da per l'us, sing irreprotxablement correcta des de la mes estricta
ortodoxia fabriana.

4. Ultracorreccions

Inclou com a ultracorreccions tant les que ho son estrictament com
les que ho esdevenen per inadequacio de registre: "el dificil per part
nostra es ..... Aquesta substitucio del lo neutre per el es sistematica.
Nomes se n'escapa , cap al final, un politic d'esquerres que al pati de
l'Ajuntament , i despres d'haver dit , com tothom , " el que caldria" o
cosec semblants , exclama : <' Tot lo que hi ha d'inconfessable..... ^Excepcio
intencionada o descuit? M'agradaria saber-ho.

Heus aqui unes quantes perles del collar -es a dir , del dogal-
ultracorrecte del film: el doctor Robert (Josep Vivo) parla amb Prat de
la Riba i li diu : « Voldria que sabessiu distingir..... Es altament
improbable que el tampiqueny Bartomeu Robert , autor de La rac•a
catalana Deu n'hi do-, alcalde de Barcelona i primer president de
la Lliga, digues el 1901 , en un periode prenormatiu , , sabessiu,, en
comptes de « sapiguessiu». D'altra banda , l'Alcover-Moll dona com a
"formes nomals de la llengua literaria <> tant Puna com l'altra. Per
que, havent - n'hi dues de licites s'ha hagut d'anar a triar la mes inver-
semblant? Segurament perque es l'unica admesa per les gramatiques
normatives , es a dir , escolars.

Mes perles. «Detureu-vos !» ( a uns que fugen ); «ja no tenim colonies
per a defensar ' ( traduint el castella , que defender-); <<per a sopar>>;
,,veritables herois,,; <noi serios,,; •<deixi de fer l ' indi ,, per ,1'indio » ); « els
he de comunicar » ( per «els hi he" ); , embargament ,, ( per <embargo>');
,,facana de la catedral» (quan l'usual «fatxada,> es admes per la
norm ativa ); '< vagin per darrera, els obrire per la reboriga ,, ( logicament,
el botiguer, que es qui parla, hauria de dir <<radere ,>, vulgarisme que
Moll considera estes per gairebe tot el « catala continental >> i Coromines
dona com a usual a Barcelona i a la majoria de les comarques del catala
central i -en la variant raere- del valencia ); , una camisa de tipus
pijama>>; "no cal que se n'assabenti ( per -se n 'enteri ») tot el veinat,,;
,,pastis de noces,, ( per "pastel de bodes),);- desenvolupa la Intel • ligencia>>;
"Ia resta del dia>>; ,si hagues sabut el mateix que tu >> ( per (si hagues
sapigut lo que to sabies » ); "ha estat una gran victoria " ( per "ha sigut» );
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,ens ha fet la grolleria» (per ,Ia putada,, o «Ia cabronada,,); ,csgl6sia,,
(per ,iglesia,,); <<processo» (per <<professo», vulgarisme absolutament
general a Barcelona, i mes a 1'epoca de 1'acci6); <Alfons XIII>< (per
<Alfonsu»); <<pot ser I'avinentesa que ens cal per a refer la Solidaritat
Catalana» (aquesta (rase antologica, la hi fan dir a l'actor Josep Maria
Domenech en un moment d'exaltacio, no pas Ilegint un text); «crema-
ran tota l'illa de cases>> (tot i que el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya
i Balears, amb el bon criteri presumible en uns professionals de la
questio, prefereix <mansana> ); «afeccionat>> (per <>aficionat»); «un
escamot de soldats>> (traduint el castella «pelot6n))); ,si us plau<>
(s]stem aticament en comptes de <<sisplau>>, fins i tot en costruccions
tan pintoresques i obviament incorrectes corn «si us plau, vine>>);
<<xurma» (per <>xusma'>); ,retardat mental>>; ,cabro» (per ,cabrit),).

5. Incorreccions

Es evident que bona part de les ultracorreccions de l'apartat
anterior son incorreccions estrictes, pero en aquest incloure algunes
de les mes evidents entre aquelles que tot normativista barceloni
consideraria com a tals, prescindint de nivells, registres, adequacions
i altres modernitats, es a dir, atenint-se nomes ales biblies prescriptives.
Aclarire que algunes d'aquestes incorreccions son bones -en el sentit
que funcionen a favor de la versemblanca del dircurs- i d'altres, en
canvi, no semblen tenir altra explicacio que la ignorancia o la badada.
Som-hi. Comencarem per les bones, que son poques.

"Hi han moltes coses» (substituint el normatiu <<hi ha>>, que segons
el linguista Ferran Toutain ho es per influencia del prescriptivisme
castella); ,s'han anat a entregar>> (alga, amb sentit coma, va pensar
que « Iliurar,, no s'entendria; «la teva querida,, (que es com sempre se
n'ha dit d'aquesta figura tan important de la burgesia barcelonina,
encara que potser hauria resultat mes convincent que l'actor pronuncias
en catala dins de la cadena parlada i no marcant-ho com a paraula
castellana); «gorro frigi>> (« Barret frigi,, i ,gorra frigia>>, solucions que
ofereix el Diccionari castella-catala de l'Enciclopedia, son per fer-se
un tip de riure); ,exit,, pronunciat «eksit- (el diccionari de pronuncia
de Jordi Bruguera i altres propostes pretenen imposar ,6gzit,,);
>>impresionable>> en comptes d',impressionable>>, que es normatiu pero
repugna al parlant catala normal); <<lograt» (perque ha de rimar amb
« f rat<>); ,dos coses to Barcelona>> (en comptes del normatiu <<dues><:
perque forma part d'una canto en el segon vers fa «que no es paguen
amb pessetes>>, i s'hauria de forcar la pronuncia de <<dues>> o deixar un
vers coix); <<garantitzar-ho>> (solucio de compromis no del tot
satisfactoria: <garantir-ho" no s'ho creuria ningu, pero tant Francesc
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de B. Moll corn la seva filla Aina consideren la pronuncia tz, en
comptes de s («garantisar"), com un ortografisme gratuft que no
reflecteix cap realitat fonetica); ,per poguer beure,, (en el catala
oriental, i per tant a Barcelona, I'infinitiu poder coexisteix amb
poguer, tot i que aquest resulta molt mes versemblant, encara avui,
en contextos col•loquials); ,ningu ho sabra» (aqui es podrien fer
considerations semblants, potser no tan nitides, perque la doble
negacio -«ningu no ho sabra>>- sembla que era encara molt viva a
Barcelona a 1'epoca de l'accio).

Deixem les bones i passem a les incorreccions dolentes. Com que
son forca mes abundants, en fare nomes una seleccio significativa.
Podriem comencar dient que cal considerar incorrecta la so-
breutilitzacio del verb caldre en contextos i situacions on funcionaria
mes be un altre, o una altra formula: ,aqui calen totes les opinions,,
(,,convenen>>, «son necessaries-) es una mostra i no n'aportar6 riles per
no cansar I'auditori.

Tambe la proposicio a to mes feina de la que li pertocaria. Ja hem
citat les ,colonies per a defensar,,, i podriem aportar molts mes casos
on per a substitueix indegudament per, pero n'hi ha de mes
improcedents encara, d'usos de a:,,mantenir a la Remei >, <mo respecteu
a ningu», ^<seguint a uns sospitosos»... Penso que en boca de la petita
burgesia barcelonina del tombant de segle, com es el cas, aquest
castellanisme sintactic resulta anacronic. A es la primera preposicio
que fa hores extres, pero no pas 1'unica: Deu n'hi do la sobreabundancia
de en en situacions on seria mes adequada la seva companya a o una
altra formula: ,en el viatge,,, «en el tropic,,, ,Ia beuen fins i tot en el
menjar,, (despres el mateix personatge diu «amb» en un context
semblant, i per tant podem pensar que es tracta d'un error del
doblador); potser per compensar, un altre diu mes tard: ,ban estat
sotmesos amb un consell de guerra>>, en comptes de dir: ,a un consell
de guerra».

La formula per favor, perfectament valida, seria logica si la
pel•licula passes a Valencia o a Ciutat de Mallorca, pero en la majoria
dels casos on apareix, a Barcelona es diria ,sisplau>,): «Vingui, per
favor-, «quedeu-vos, perfavor» («quedeu-se, sisplau»). Un cas semblant
es l'us de allf -correctissim pero improcedent- on els barcelonins,
amb una manta de punteria que els hauria d'avergonyir, solen dir
alhr: ,els meus fills son alli» (com que la frase es una resposta a
«Cremaran tota l'illa de cases-, el mes pertinent potser seria «els meus
fills hi s6n-); ' alli n'hi ha un altre,>; ,vagin per alli» (,,vagin perila» ).

Tancare l'apartat amb algunes incorreccions o inadequacions mes
aviat divertides, espero. ^Recordeu que fa una estona us deia que els
Moll abominaven de l'ortografisme tz? Doncs es evident que ha fet
forat -encara que resulta improbable que n'hages fet el 1899- ija es
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fa servir no tan sols on toca segons la norma, sing tambe on no toca:
nomes citare el personatge que parla d'«improvitzar> i no
d' <improvisar>>. Tambe hi ha el que, veient les momies ultratjades de
les monges, exclama esparverat: ,Quina bestiesa!» (que vol dir
`bajanada'), en hoc de ,Quina bestialitat!', 1'equivalent del castella
<bestialidad>> que figurava al guio original.

Quan els pobres revolucionaris de ]a Setmana Tragica veuen que
s'esta acabant el broquil i s'acosta el campi qui pugui, el mes exaltat
-els exaltats solen ser, a mes a mes, ingenus- crida: «El que fug] es
un marico!' (els diccionaris normatius ofereixen, com a equivalents
del maricdn castella, els nostradissims bardaix, marieta o faldilletes,
que es evident que no li serveixen per a res, a aquell trinxeraire del
1909, i per tant 1'6nica soluci6 assenyada era maric6n, ja que el 1976
Alfred Badia encara no ens havia proposat la delicada catalanitzacio
mariconiuol, tan mal rebuda per Armand de Fluvia i tots els cercles
gals. Pero els soldats que el poder envia a desfer barricades miserables
no en tenen pas ganes, de matar «maricons,, que fugen. Segurament
per aixo un d'ells diu ,Dispareu enlaire!» en un intent desesperat de
traduir l'espanyol,,Disparad al aire!,> d'una manera prou catalana (si
fos un soldat dolent, ho diria en castella): ja m'explicareu com es
menja, aixo de «disparar enlaire>', per mes que la normativa ho
admeti.

<<Escombraires>>. Hi ha un coatis -no tots els experts hi estan
d'acord, pero- segons el qual escombraire seria el que escombra
(cast., barrendero) i escombriaire el que arreplega les escombra-
ries (cast., basurero). Coco que, quan el personatge ho diu, l'espectador

no sap si es tracta dels uns o dels altres, la prudencia hauria d'haver

aconsellat ]'us del terme mes usual a Barcelona, es a dir, escoanbriaire.

Acabo amb un petit detall d'inconsegiiencia fonetica: un personatge
diu ,filoxera>, pronunciant-ho «filoixera>>, un altre diu ,Mbxic>>
pronunciant-ho «Mekzik>>, i un tercer fa «eksit,, ('exit»). ^Qui 1'encerta?
A] men entendre, cap. Segons la normativa, i a tot estirar, el segon.
Ara deixeu-me citar Joan Sola: «L'ortografia catalana no es de cap
manera la millor possible i en alguns punts ni tan sols es simplement
acceptable. Per les raons que siguin, podem acatar-la, pero ningu no
ens pot demanar que l'acceptem racionalment>> (1990: 54). Un dels
punts inacceptables es la polivalencia del grafema x, pero si els
problemes ortografics ens ban de fer malbe ]a fonetica per tal de
mantenir la grafia, potser valdria la pena interrompre 1'alfabetitzac16
del personal (i acato aquest grup tz de alfabetitzacio amb molta
recanca).
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6. Calcs del castella o solutions insatisfactories

,,Nosaltres tenim alguna cosa a dire, que tradueix ,Nosotros
tenemos algo que decir,>. No hi ha cap solucio convincent per evitar
aquest algo; potser s'hauria hagut d'anar a "hi volem dir la nostra».
«E1 millor era que els portes,,, inversemblant del tot, hauria hagut de
dur a alguna solucio com «Era millor portar-los', ja que el «do" sembla
pecat mortal. <'Assegui's» ('<sientese,,), que normalment hauria d'haver
donat ,segui». ,Un marit mitjanament passable,,; "els embolics de
l'Ajuntament,,, que intenta traduir ,chanchullos,,: sembla clar que
son coses diferents, i que chanchullos nomes pot donar "xanxullos",
de la mateixa manera que tinglado no pot donar «tramoia», ni en-
chufe, ,endolk o «col-locacio», com volen els diccionaris castella-catala.

Els Catalans fem molt mes us defer -i de fotre- que els espanyols
de hacer, i tambe pensem en molts flocs on ells creen: deu ser ]a
influencia del Mediterrani. I sovint anem quan ells estan, o parlem
quan ells discuten. Heus-ne aqui, de tot aquest afer de verbs, uns
quants exemples. "i Has estat amb moltes dones?,, li pregunta Jeannine
Mestre a Xabier Elorriaga quan es fiquen al flit per fingir que Carden,
i aixi fer xantatge al pare i forcar-lo a acceptar el casament. El pare,
que es Pau Garsaball -es a dir, un catala mesocratic negociador i
realista- no s'esvera, sing que s'asseu al flit i diu: ,Discutim-ho" (el
guio deia «Discutamoslo»), en comptes del ,Parlem-ne- que faria
servir qualsevol votant de la Lliga. ,Ens creiem que ens haviem
equivocat>", diu un altre en comptes d',,ens pensavem,>; eels propis
vaguistes creuen,,, que calca «los propios huelguistas creen», en
comptes d',,els mateixos vaguistes pensen,,;,,no us cregueu pas que us
sortira de franc,> (sembla clar que aqui el verb pertinent tambe es
pensar). <<No cauen per alla, les cataractes>>: tot i que efectivament
l'aigua de les cataractes cau, no resulta gaire versemblant;
probablement ho seria mes: ,No son pas perlla, les catarates' . Unes
quantes perles finals: «certs rumors,) (per «uns))); (<aixi es que beurem)';
,,els drets es conquereixen>>; « hi ha anys en els quals un no to ganes de
res» (nomes hi falta 1'«hom» en floc de 1%,un»); ,una actitud que
t'honora»; « treure a relluir» (que ve a ser corn «menys mal» o «les dotze
menys quart>,). L'ultima. Un sereno canta l'hora i el temps: ,Les onze
en punt i ploveeent...» Les meves indagacions -modestes i
probablement insuficients- em porten a avancar la hipotesi que al
tombant de segle, a Barcelona com a Madrid, els serenos (la paraula
es un evident castellanisme) eren gairebe tots asturians, i resulta per
tant de linguistica-ficcio sentir-ne un que canta en catala.
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7. Castissismes encertats

Tout est bien qui finit Bien. En algunes ocasions , els responsables

del doblatge van trobar formules funcionals i gens forcades , es a dir

que van operar com si pensessin el film en catala , cosa que, per

desgracia , la traduccio i l'ajustament d'una pel • licula poques vegades

permet. Deixant de banda els encerts que he inclos al subapartat

d'incorreccions bones , registrars aqui dos bons castissismes de La

ciutat cremada: , Qui to com a dos i gasta com a tres ,, i ,N'has fet un

gra massa>>.

Conclusio

Espero haver demostrat, amb aquesta analisi del film mss

emblematic de la transicio , que en aquells moments no existia un tine

pensat i dit en un catala que s'hagues plantejat a fons els problemes

de la versemblamca . El cine pretesament catala de 1 'epoca era com les

critiques en catala que publica actualment Jose Luis Guarner a El

Temps, o com els articles de Camilo Jose Cela a] Diari de Barcelona

i Francesc Candel a l'Avui : una traduccio , exactament igual que les

teleseries nord-americanes . Es possible que des del punt de vista de

la normalitzacio lingiiistica tot aixo sigui catala . Tuix parla catala,

Deu li ' n do gloria >, doncs. Ara: des del punt de vista d ' un treball

linguistic que intenti reflectir amb versemblanca la llengua realment

existent -i fins i tot la creacio dramatica mss estilitzada ha de partir

de la llengua real-, el tine catala encara no ha nascut . I no naixera

mentre la versio catalana de les pel•licules sigui nomes una traduccio

de tramit per obtenir una subvencio.
Es clar que , encara que la versio espanyola sigui gairebe sempre la

primera, els autors podran dir que la pel•licula l'havien ,, pensada» en

catala . Es la, diguem -ne teoria del periodista Manuel Ibanez Escofet,

que publicava els articles en castella a La Vanguardia , despres en feia

versions catalanes , les publicava com a llihre i deia que els articles

havien « tornat a llengua en que foren pensats' . Bellissima coartada.

Llastima que , com sap qualsevol persona que hagi escrit ni que sigui

una Carta als queridisimos sobrinos de Pompeu Fabra, aquesta

operacio de pensar en una llengua el text que s'escriu en una altra es

metafisicament impossible.
Em direu, potser, que tambe la llengua espanyola del cine es mss

falsa que un duro sevillano . Probablement tindreu rao , i jo aprofitare

per dir-vos que, de la mateixa manera que l'espanyol mss viu de la

ficcio actual el trobareu als culebrones venecolans i no pas a les

318



pel-licules de Vicente Aranda, in ]lengua dramatica catalana
raonablement versemblant no l'heu de buscar a] tine, sinti a la
televisio (amb lupa) i en alguns espectacles teatrals atipics, com el
Deliri de Teresa Calafell i Gloria Rognoni, que el 1989 es representava
per Catalunya i que va neixer de les improvisations verbals de l'actriu
i les aportacions de ]a directora.
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DEBAT

Salvador Montal . Jo soc d'un tine-club, per tant els tine-clubs no
estan morts; el que es va morir, en tot cas, es model de tine-club que
tenia segurament una justificacio historica que en aquest moment
seria molt llarg d'analitzar, pero els tine-clubs no s'han mort. On
potser Si que s'han mort es a Barcelona. Avui en dia, a Catalunya, els
tine-clubs, el que som es Tunica xarxa off Barcelona que hi ha al pals
que garanteix que un cert cinema es vegi a les comarques. A aixo, la
gent del Cap i Casal a vegades no hi doneu importancia, perque
sembla que nomes es cultura alto que passa al Cap i Casal; pero puc
garantir que I'unica cultura moderna que s'esta fent al territori del
pais, fora de Barcelona, es la que portem els cine-clubs a comarques.
Som l'unica cultura moderna, d'activitat publica em refereixo.

Enric Ripoll -Freixes . Jo nomes puc parlar de la meva experiencia
personal. A Barcelona, efectivament, els cine-clubs ja no existeixen,
o son d'aquelles cosas estranyes queja no val la pena parlar-ne per la
seva primor, i les poques vegades que he anat darrerament a cine-
clubs de provincies per anomenar-los d'alguna manera i separar-los
dels de la capital, "Cap i Casal,, que dius-, eren tambe d'una pobresa
esgarrifbsa, perque no es molestaven a buscar res insolit, sing que es
limitaven a programar. Efectivament, la tasca que fa ]a Federacio
Catalana de Cine-clubs, i els cine-clubs que encara subsisteixen, jo no
la discuteixo, el que passa es ja no es un cine-club com l'entenem aquf
i a Europa. Es un cinema d'art i assaig que programa allo que les sales
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comercials de la localitat no programer. Al nieu entendre, IIXo no CS

cine-club. Que es valid? Jo no ho discuteico, no es la meva funcio tocar

aquesta faceta d'activitat cinematografica a] nostre pais. Ara be, les

inquietuds que demostraven els espectadors que participaven del

cineclubisme dels anys cinquanta, seixanta i setanta, aixo ja no

existeix. Evidentment, la giiestio greu del cineclubisme actual es que

no ha sabut trobar aquell al•licient dels cine-clubs d'aleshores, que hi

havia una unitat de criteri, es a dir, hi assistien els antifranquistes,

els que no estaven d'acord amb l'activitat politica i cultural del pais,

cosa que durant els col•loquis es dissimulava de mil maneres, pero

1'al•licient que aportava 1'espectador al cine-club era principalment el

col•lectiu, no la pel•licula, encara que la pel•lfcula tambe tingues un

cert interes. Naturalment, tenien mes interes les pel•licules insolites,

com les que jo presentava al Reial Cercle Artistic de Barcelona, que no

es podien veure en pantalla publica, perque no estaven en distribucio

comercial, sigui perque eren de la Federation National de Cine-clubs,

sigui perque eren deixades per instituts culturals estrangers de la

ciutat. Pero el que es segur es que el tine-club, com Them viscut

nosaltres, ja no existeix; es una altra cosa, que no discuteixo el valor

que pugui tenir o no, pero es una altra cosa.

Jordi Torras . Respecte als tine-clubs, coincideixo amb tu, perque

ho hem viscut i ho hem patit. Vaig ser qui va proposar, en els premis

Sant Jordi, un d'especial per als tine-clubs de Catalunya, pero fa anys

que aquest premi, per acord del jurat, va quedar fora, perque quan van

sorgir els cinemes d'art i assaig, allo ja era com una mena de substitut

dels tine-clubs. Els tine-clubs, de mica en mica, van anar morint per

lisi, per lisi, per lisi, fins a desapareixer. Pero ara vull dir una cosa mes

concreta, Ripoll, perque jo era un lector, que no subscriptor, de la

revista Lumiere, i ara et faig una pregunta molt concreta, o dues

preguntes. Primera: les actuals circumstancies del pais, amb una

llibertat total d'expressio, permetrien Lumiere?; segona: el cinema

d'ara, actual, dona peu perque surti un Lumiere com el teu, un

Lumiere en que parlaves de Pasolini, de Visconti, d'Antonioni, de

Kazan, de Willy Wilder, de William Wyller, de Bardem, de Saura... Es

a dir, el cinema d'avui en dia dona material perque to puguis tenir una

continuitat amb Lumiere? Les circumstancies politiques permeten

una total Ilibertat d'expressio, pero tindria futur el Lumiere?

Enric Ripoll-Freixes . En primer Iloc, ja he explicat que hi va

haver una circumstancia anomala d'un col•laborador, que amb la

seva, diguem-ne, iniciativa privada, va fer que plegues Lumiere, per

no tenir dificultats amb 1'autoritat, per no anar a la presso,

senzillament. No volia dir-ho, pero ja he dit. Aleshores, el Lumiere, si
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et recordes del contingut, no parlava unicament de grans figures, que
ja eren conegudes, encara que jo les tractava a traves de pel•licules
que eren estrenades a Barcelona, o que havien passat desapercebudes,
sing que parlava de tot el cinema que es podia veure a Europa, no
unicament a les sales publiques, sing tambe a les sales no tan
publiques, com els festivals, congressos i altres manifestacions.
Parlavem del cinema valid, actual, que es feia a Europa o al mon.
Actualment aquest cinema es produeix exactament igual, la produccio
d'aquest tipus de cinema que no to res a veure amb l'industrial,
diguem-ne, exageradament comercial, aquest es continua produint
igual; per tant, Lumiere tindria material mes que sobrer per publicar
la revista. Actualment tambe s'estan produint fets que la gent, el
lector, 1'espectador ignoren, de cara a 1'actualitat politica, que tambe
tindrien cabuda dins Lumiere; el que passa es que el que no to cabuda
es una revista com aquella, de tipus artesanal. El public actual, o fins
el minoritari, esta habituat a unes revistes molt sumptuoses, de
presentacio, de fotos en color, a tota pagina i molta,,mandanga,,, i aixi
obligaria a una industrialitzacio de la revista, i potser aquest indus-
trial que hauria de pagar o sufragar la revista, si es que fos comercial
per ella mateixa, potser veuria perillos que ara es diguessin certes
veritats sobre la Generalitat, per exemple, sobre el Departament de
Cinematografia, per exemple. Jo vaig treure a la llum, a la revista
Canigd, certes coses, i recordo els disgustos que vaig tenir. Aleshores,
no se si seria factible des del punt de vista comercial, ja que no
industrial, que aquesta revista sortis amb certes coses d'actualitat. La
mentalitat dels cine-clubs d'aleshores era una i la mentalitat d'una
publicacio de cinema actual hauria de ser bastant diferent, molt mes
agressiva que la d'aleshores tot i que la llibertat d'expressio sigui
relativa, pero jo crec que si. Hi ha cinema valid, el que passa es que
aquest cinema es veu cada dia menys a les pantalles publiques
espanyoles i internationals, per culpa de les multinationals; pero, que
es fa cinema ultrainteressant, ens ho prova el Festival de Berlin cada
any, i fins fa molt poc el Festival de Canes, fins que va caure en mans
dell nord-americans. I a ]a Mostra de Venetia es veu un cinema
apassionant, de Corea, de les Filipines, dels paisos mes estranys, de
Turquia... Tu creus que un espectador normal dels que paguen a
taquilla creu que a Turquia es fa actualment, des de fa deu, dotze,
quinze anys, mes pel-licules clarament interessants des del punt de
vista comercial, i no nomes que m'interessin a mi, que soc un
professional, sing per a una massa una mica cultivada? Per que?
Doncs, perque com que aqui no venen... (Tu m'hauries cregut, quan
jo ho vaig publicar la primera vegada, perque jo he estat un dels
periodistes que sempre s'han anticipat a l'actualitat, tant si escrivia
en diaris com en revistes, fa deu anys si jo t'hagues dit: ,El cinema
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xines I I pel-licules apt„iunants, I IIaaVelloses. suhlints. t xquisitv's.

perfectes , des del punt de vista tecnic perfectes , millors que les nord-

americanes des de qualsevol punt de vista? ,, ju m'hauries cregut?

i,Oi que no? Gracies a alguns exits en alguns festivals , per exemple,

Sorgo rojo, que va ser premiat a Berlin fa uns quants anys, se'n va

comencar a parlar , i sortien aquestes pel•licules als festivals , pero no

se'n parlava perque , es clar , com que els diaris nomes volen la cosa

comercial , que parlis de l'Spielberg , que parlis de tant se val..., i a mi

aquesta gent no m'interessen gens ni mica... Jo crec que si, que hi

hauria material . I si torna a sortir la revista Cine y Mds, les meves

col•laboracions amb aquest esperit aniran per aquest cami.
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