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Urac ^tilag^ic, platafornui de di^^ulgcci^i cultw-al cinc^matograficu
d'ambit escolar i academic, ha incorporat en ei seu programa di^^ersos
titles relatius a 1'estudi de la historic. Des d'aquesta perspective, hem
tingut en compte tent el debat general que sobre el terra de cinema i
historic s'ha desenvolupat en d'altres ambits geografics, com la
reclitat. de 1'oferta que les deferents cinematografies, incloent-hi
la prbpia, ofereixen. En aquesta direccio, el treball de Jose Enrique
Monterde a Crne, historra ti c^n.5^^nai^za,' significava recollir, i poser a
1'abast d'un public mes ample, gran part de les aportacions teoriques
yue al voltant del temc esmentat havien desenaolupat historiadors i
estudiosos del cinema cum Ferro, Comolli, Sorlin i d'altres. A la
vegcda, el text esmentat aportava el resultat dunes analisis i d'una
practice divulgati^^a yue, lutes a terme per partde diversos col•lectius
d'enscnyants yue, com el nostre, indagaven entorn de la possible
eficacia del cinema pel que fa a 1'estudi de la historic.

f+:^^identment, es tractava -i es tracta encera- de fer jugar dues
cartes clhora, la relative a alR^ cinematografic i la relative a allb
historiogra(ic. Tasca dificil de pair en el mart d'una realitat academica
tcn pot prcdisposada a la reflexio interdisciplinaria tom la que.
practiquem. Pero era no pretenem pas adre^ar el lament a la ins-
titucio escolar-academica. EI que proposem es una revised de la
instituted cinematografica i de la seva aportacio al fons historio-
gra[ic del nostre pail.

I UI' w, h I,/ ,/,I a N (I. 1^1 d It ^, I I z I I L; I I ^ I. I ii I I-(.(, Io I) i 1 1986.
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h;n aqutst I I tit. c 11t V inculadn ,i la rt flt'\iu ^uhI'((I hlllulll)

cinema-historia ha expressat el seu punt de vista en dif'erents ar-

ticles que, d ' una manera , especifica , analitzen aquesta quest16, prenent

com a punt de partida la cineniatografia catalana.2 En tots els escrits

s'hi reflecteix obertament un cert pessimisme i una evident critica a

la distorsio dels fenomens historiografics present en el conjunt dels

diferents films produits amb la intenci(i de reflectir una epoca o una

altra. La logica d'aquest pessimisme esta en dos aspectes. D'una

Banda, podriem parlar del desencis que produeixen les comparacions

amb d'altres produccions fetes a fora. I de 1'altra, ]a constatacio de la

immensa falta d'atreviment de les realitzacions catalanes a l'hora de

representar el passat.

Films com Winstanlev (1975, Kevin Brownlow i Andrew Mollo ), La

Cecilia (1975, Jean-Louis Comolli ), La tierra de la gran prome,sa

(1975, Andrzej Wajda), Les Camisctrds (1971, Rene Allio),Allonsan^an

(1973, Paolo i Vittorio Taviani ), 1789 (1973, Ariane Mnouchkine ), Joe

Hill (1971, Bo Widerberg) i d'altres oferien uns exemples que dificilment

permetien avaluar amb satisfaccio allo que es produia o es produeix

aqui . Els films de Taviani , Brownlow o Wajda donen a entendre que,

al darrera, hi ha una serie de reflexions i ruptures en el terreny

cinematografic (factura tecnica, narracio, posada en escena, etcetera)

i 1'historiografic, i que aquestes cristal•litzen alhora en una acurada

correspondencia entre intencionalitat historiografica i representacio.

En aquestes obres, tot esta clarament dominat per una voluntat de

relectura global del material de que es disposa, i de compromis

respecte a un present entes com a resultat d'uns antecedents que cal

tenir la gosadia d'anomenar, i sobre els quals cal tambe repensar-s'hi.

Perque, cal no oblidar-ho, es sempre des d'un present cultural,

economic i social concret que es construeix el discurs sobre el passat,

sobre la historia. Per aquest motiu caldria re-co ntextual itzar» el

sentit d ' unes produccions com les que avui analitzen , i reconeixer que

son fruit d'una visio del present esporuguida i pactista, resultat d'una

transicio politica dirigida per una ferria autocensura de creadors i

critics. L'autocensura elabora, a manera d'un nou llenguatge, tota

una serie de codis que organitzen un discurs en el qua] es parla nomes

de moments privilegiats del passat immediat i sobre la base d'una

posicio propera a l'hagiografia dels personAges positius quo el poblaren,

i decanta la representacio cap al look, ]a superficie.

Ramon Ai.Qt,i.'it: Alguns moments de Iii historia de Catalunya i Ia sr-a analisi

cinematografica • , it Butllet ( dels Mestres, num. 223. junv de 1989.

Jose Enrique MON Flails :. Marta Sri vn i Anna Son.n: ,EI cinema historic a Catalunya.'. a

L'Aren4% Recista d'Kistoria , num. 45, goner de 1982, p. 23-27.

352



Sohre Ia lectura de la produccid cinematogrifica, considerada
sempre cone un simptoma de la societat de la qual eniergeix, es prou
clara 1'aportac16 de Marc Ferro.' Per ell, qualsevol film, pel so] fet
d'existir, es historia, ja que, com a producte cultural especific, es
constitueix en un material riquissim per a la comprensi6 de les
expectatives comunicatives del col-lectiu industrial i creatiu que l'ha
produit. Acceptant aquesta idea, Iota la produccid cinematografica,
tant industrial com particular o familiar, passaria tambe a la categoria
de material d'us interpretati u o priniera materia per a la historiografia.
A proposit d'aixo, un dels forats mes grans de In historiogra-
fia cinematografica es detecta en el menyspreu que les institutions
cientifiques tenen per aquest material que, paradoxalment, aporta
per s' una visi6 esplendida de la percepci6 del mdn cinematografic i de
la seva vivencia no institucional i si privada. Efectivament, el film
familiar espectacularitza l'intim social segons les pautes d'un espectacle
ampliament divulgat corn es el cinema comercial. Actualment, les
videocameres hall reproduit les ceremonies iniciatiques familiars
segons les pautes i les vivencies televisives, en tin intent d'homologar-
se a la normative imposada pels mitjans de comunicac16 de masses. En
les gravacions familiars hi ha quelcom mes que l'anecdota, quelcom
mes que 1'esdeveniment. S'hi representa l'imaginari social interioritzat
a partir dels discursos homologats. Hi es present tambe l'esperanca de
conjurer la fortuna dels herois i de les heroines de In pantalla,
mitjancant una "re-presentaci6» al mes analogica possible. 1, igual
que les fotografies de grup familiar, acaben essent finalment les
imatges sobre els units moments de felicitat, les imatges sobre allo que
sempre s'hauria de sentir, tal corn s'hauria de ser sempre. Fer Mills
videos per a constituir un relat felic, concordant amb la imatge del
n16n que tenim i inalterable al desencis, preservat de totes les
inclernencies que s'esdevindran; construir un mdn on hi ha res que
digui res de la,,vida», pero que es una bona imitacid de la vida, tal corn
ens Phan ensenyat a veure en el cinema, a viure en el cinema.

Considerem que el sentit d'aquest oblit va rites enlla del control de
la mateixa practica academica i passa a inscriure ' s en la falta
d'assumpcib de la utilitat de noves fonts, entre les quals es troba el
Hain de les imatges . Imatges que recreen espais, aspirations i moments
que, tot i estar mediatitzats pel mdn public, reflecteixen aspectes no
del tot tipificats socialment, i, per tant, contenen estrips i fissures que
faciliten una desdogmatitzacid de l'esdevenir, entes, encara avui, des
d'una perspective laudatoria de progres ininterromput. Aquests
materials questionen la linealitat volguda del discurs d'un determinat

:i ('irre c //ishrrin, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 1980.
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conc^^pte d^l^i^tin•is, el que concords uml^ I^obsolets ^I^^^iniciu r^^cullicl.^

en el diccionari:' «Narracio ordenads i veridica sobre el conjunt dell

fets memorables del passat huma...». Les preguntes sbn immediates:

^,quin es 1'ordre i la veritat del conjunt duns fets memorables'?, ,que

es allb memorable'?, ,que es allb que ha de restar a la membria per

sobre d'allb que. cal oblidar? I es de l'oblit del que s'ha de parlar quan

es fa referenda a aquest altre exercici narratiu que cis el de la

representaci^i del passat de la ma de la minsa producci^i que hi ha

hagut fins ara.

L'oblit, o la por a la memoria

ll'un simple recorregut per la histbria del cinems cutalii

n'emergeixen una serie de trots que ajuden a establir una primes

classificaci^^.
En primer lloc, a excepci6 deDani^^a,,jardi cfe l'harem (1987, Carlos

Mira), dEl rent clc^ 1'illa (1987, Gerard Gormenzanol i d'alguns

documentals produ^its per la Fundacio Serveis de Cultura Popular, no

hi ha cap referenda a moments histories interiors als segles xlx o xx.

Els tomes privilegiats sdn la Guerra Civil, els ant's vint i els

primers ant's ant's del se^;le, reflectits coralment en el film d'Antoni

Ribas, I,a ciutat crc^^nacfa. Tot aixb, en detriment d'una reflexib mes

amplia sobre 1'esdevenir i sobre periodes interiors, que oferirien

aclariments importants respecte als periodes representants en aquests

films.
L'opcio historiog^rafica no s'hauria de fonamentur tint en el terra

escollit, en el moment reflectit, sind en la perspectiva metodologica

que s'utilitzi per a encarar 1'entramat entre histbria i cinema.

Contrariament, 1'opcio presa per la majoria de productions esta

vinculada a una visi6 de la histbria del tot exculpatoria, com si

realment, des de sempre i per sempre, el mil vingues d'Almansa.

Aquesta posicib, lligada a una idea martirolbgica de Catalunya,

results explicita en el cis de films biografics com F,l mon d^^ Pau

Ca.^aLS^. ('^°itt au^^ cl7tishiria de Catalua^^a (1971-1973, Joan-Baptista

I3ellsolelll, o ComPanv.S, j^roc•^^s a Calalunti^a (1978-1979, Josep Maria

Forn). Aquests films ofereixen una idea d'histbria moguda per

personalitats significatives, eludint el context, per simple «sobre-

significacio» del que es 1'objectiu de la presentacio.

Coinpanus... dona a entendre que tot va ser-una mesa de persecucio

personulitrada en la figura d'un heroi a^llat, unit redemptor possible

d'una nacib ofegada. La subratllada semblanFa fisica de factor amb el

4. lb, , I'mall /,. /,, //, 'i"o" ^ W"h"I'l, FII, 1^ hqwdl^, ( "A, hm-cciolla, 1982.
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personatge evocat afegeix un punt mes a aquesta opcio envers una
hist6ria dels prohoms. Una histbria que, tal corn diu Ramon Alquezar.
en un dels textos citats, seguida fi I per randa, no contc cap tergiversacio
digna de tenir en compte i, per tart, es podria dir que el film de Josep
Maria Forn permet ser llegit corn un exemple que la trama argumental
articula correctament els diferents esdeveniments. El problerna esta
en l'opci6 que es fa, favorable a una idea de la historia totalment
hagiografica. Podria haver estat un altre Companys, si es mira amb
deteniment tot el que diuen -sense sortir-nos del mare
cinematografic Frederic Escof'et, Josep Tarradellas o Jaume
Miravitlies a la magnifica La nie/a memoria (1977, Jaime Camino(. A
diferencia d'aquest film, Companys... es una obra tancada en Si
mateixa, sense que aquesta oclusio signifiqui una visio interioritzada
de la psicologia del personatge.

La Guerra Civil a Catalunya i les seves consequencies han estat
tractades perJaime Camino d'una manera totalment diferent en films
com La t,ic'ja memoria o Las la gas nacacioir(', /'l 36 (1976), i
darrerament en El Ilarg hic'crn (1991). Clarano'ii( distant d'altres
aproximacions fetes sobre el mateix terra, ('amino encara
I'esdeveniment fratricida des de diferents punts de vista. A La i'icja
tuemoria, opta pel muntatge de documents originals amb entrevistes
realitzades als protagonistes vius que tingueren responsabilitats
politiques, tot organitzant una aproximacio calidoscbpica al significat
dels diferents punts de vista de la gent que hi va participar. Es un film
que ofereix tins materials inedits i que no preten obrir cap altra
hip6tesi que exposar el conflicts politic, ideologic i de classe en el
context general del gran conflicte bel•lic. Camino ofereix, amb aquest
treball, un exemple de film d'investigacio quasi en brut, on les
conclusions son el menus important.

Las largas rnacar•ione,s dc'l 36 s'adscriu en un plantejament coral
(familiar-comunitari ) que permet presentar una visio,,domest1ca-, de
vivencia personal. L'organitzacio de la trama gira entorn del desgast
d'una comunitat aYllada per la guerra, en la qual emergeixen conflictes
encoberts fins en aquell moment, en un bon exemple de reflexio solve
I'encreuat flux establert entre societat civil i esdeveniment public. El
fet d'optar per una idea coral-domestico-familiar, a partir de la sig-
nificaci6 politico-sentimental de cada un dels personatges, significa
una fissura en la idea univoca del discurs historic, centrat solament
en I'esdeveniment politico-public.

Aquesta orientacio del punt de mira "re-adre(at,, a l'espai de la
vivencia privada, tambe emergeix significativament en films corn
La pla4'a (/'l I)iamant, La nerdad sobre eI ca,so Sacnolta i, fins i tot,
a La c iutat crrntcrda. En cada un d'ells, el dialeg s'estableix entorn de
diferents aspectes d'un conflicts privat inscrit en un context que
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I'nItr'r<l.(;rugs f;1 Iniliarsdi%('rsosdolicnjam^1I i(I(a(i() (l( nii^r^x^^snu^s

susceptibles (1'emblematitzar una Cataltiny'a que, en la seva situacio

no publica, viu entre un menjador i una cuina. Aquest let, d'evidencia

indiscutible, no te, pero, un sentit clar des de la consideraci6 amb que

es fa, ja que exclou una serie d espais de relacio pr•ivats prow tmportants.

L'espai domestic reflectit en la majoria de films no to cap altra

significacio que la de constituir-se en un cubiculum argumental,

decoratiu, en el qual es faciliten les converses. El mon domestic no to

en el cinema historic tin tractament dramatic propi i adequat a la

transcendencia historica que It correspon.

Tot l'altre mon, el de la industria, el dels mercats, el dels cabarets

(names reflectit per Pedro Olea en Un home anomenat «Flor de

Otono ', 1977), el de la universitat, ateneus i societats recreatives esta

en 1'el•lipsi. Tampoc no hi ha una recurrencia tematica al mon rural,

a excepcio de films com La pnnvala(la (1989, Jordi Grau) i Solitud

1991, Roma Guardiet). Hi ha tambe Laura a la ciutat dels sants

(1986, Gonzalo Herralde), amb la posada en escena de la tensio

viscuda per una dona en una comunitat tancada, i Bearn o la sala

de les nines (1982-1983, Jaime Chavarri ), amb 1'especificaci6 del fi-

nal de 1'aristocracia rural mallorquina. Totes elles correspondrien a

unes realitzacions generades per un dialeg entre cinema i literatura

del qua] es destaca un intent d'aconseguir una correcc16 en l'adaptacio

i una vistosa recreacio estetica que ens fa pensar roes en els "films d'epoca"

que no en una reflexio historiog-afica o sabre la representacio del passat.

Les aportacions que la literatura ha fet al cinema i, mes

concretament, al cinema historic no s'acaben en aquests quatre films

citats, sing que, tant La pla4a del Diamant (1981-1982, Francesc

Betriu) com a La eerdad sabre el caso Sarolta (1978, Antonio Drove)

resulten tambe significatives.

En el primer cas, Betriu mante un apropament respectuos al text

de Merce Rodoreda, pel que fa a la recreacio personal i vivencial del

recorregut vital de la protagonista. El mes interessant continua sent

el text rodoredia i la contencio economica a que es va veure obligat el

director en materia de decorats exteriors -a excepcio del famos

"envelat»-, no pet-met avaluar positivament un film que acaba essent

claustrofobic, mes que intimista. Tot i aixf, La placa del Diamant to

1'interes de recorrer -a traves de la mirada d'una dona, descrita,

originariament, per una altra dona, escriptora- una serie d'esdeve-

niments que condueixen la protagonista al desvetllament de la seva

identitat. Betriu aporta una encertada escenificacio d'aquest conflicte,

aconseguida en part per la magnetica i impactant interpretacio de

Silvia Munt, i gracies tambe al mart de la preguerra, guerra i

postguerra motiu que atorga al relat un context que adquireix una

significacio concordant amb l'evolucio psicologica recreada.
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Antonio I)rove. per la sev,i panda, en ('I SCU conflict in film Lu
('('rrlarl ,'o1rc cl ca.So Sai'olta, adaptaci6 de l'obra d'Eduardo Mendoza,
recrea un moment historic evocat igualment per Pedro Olea a Un
home anomenat,Tlor do Otodo'. Els ant's de la Primera Guerra i els
seguents, els del pistolerisme i de la dictadura de Primo de Rivera, son
retreats des de trames de ficci6 properes al cinema policiac. Aquest
recurs comporta un distanciament volgut respecte a l'opci6 didactista
-present en molts dels films esmentats- que s'endinsa per camins
en els quals el rerafons politic sera observat des de la perspective de
la Iluita pel poder, de la intriga malevola.

I)'aquests films es despren una visio de la hist6ria mes heterodoxa,
mes permeable a ]'atzar, i ofereix visibles mostres que trmbe el nuin
privat pot interceptar el mon public. La vida dun transvestit del
Parallel o la falta d'astucia d'un agitador politic i cultural serveixen
de puntal per a uns relats mare que conjuguen el doble joc de la
correccio en l'ambientaci6 historica i 1'anecdota, que inserida
coherentment en aquest context s'aproxima, tanmateix, a una bona
reflexi6 sobre la mentalitat. La versemblanca opera en aquesta
direccid, i per tant, no actua en relaci6 amb la puntual i veridica
descripci6 dell esdeveniments significats.

Un capitol a part mereix el piquet de films referits at tema de la
Setmana Triigica, tractat en dues obres tan distants en el temps tom
son La eiatat erc'mada. Del dr'.sastre de Cuba a la Sctmana TrOgiccr
(1975-1976, Antoni Ribas) i La teranvina (1990, Antoni Verdaguer).
Adaptac16 de la novella de Jaume Cabre, la segona, i fruit d'una
aparatosa col•laboraci6 entre historiadors i realitzador ]a primera,
ambdues acaronen la idea de reflectir les tensions d'un moment de
transic16 politica i econbmica significativa i determinant per a la
societat catalana. S'ha escrit molt sobre La ciatat creniada, i nomes
voldrfem significar que aquest film to l'eximent de ser el primer
tempteig agosarat de posar en escena una visio plural dels moments
initials del segle, i acollir tambe la pluralitat politica del moment en
quo el film es realitza. El pols I'acaba guanyant una idea de mosaic
inexacte i excessivament megal6mana, que el film, vist ara, transmet
claranient. El gui6 oblige a tergiversations importants en Ia resolucid
dels conflictes dramatics, pero tot i aixf, els toes d'ironia que aporta la
trama familiar que vertebra el relat, relaxa la pretenciositat d'un film
que s'esmuny en el seu intent de coralitat. El pas segiient de Ribas
amb Victoria! La gran acentura (Fu 71 poblc (3 parts, 1981-1982) no va
ser del mateix signe, i 1'embafament acaba amb l'ambiciosa intencio
anunciada durant la producc16.

Antoni Verdaguer, a La teraarvina, encercla amb ]a camera el mon
tancat de la burgesia industrial catalana, i ressalta la contradicci6
entre el model moral que explicita i les actions publiques i privades
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quc en r(^alitat (X(^CUta. I)'aque.Ita t(n;i^^. ;critI II III) un,i yu.ilit;it

notable, acomodada a una narracio tendent a la reconstrucci6 am-

biental, suet un producte hibrid fruit d'una falta d'estructura i

coherencia de guib. De tota amanera, 1'eficacia d'aquesta cinta en un

terreny divulgatiu no es negligible. Tampoc aquf s'acaba de superar

la contradiccio descrita abans en el sentit d'intentar conjuminar

comercialitat i interes per reflexionar sobre el passat. Potser el preu

que s'ha de pagar per aixb sigui encara massa alt, i 1'exigencia d'un

compromis per part de la historiografia respecte a les virtuals apor-

tacions que el cinema, en el seu conjunt, i des de diferents

aproxi-macions, pugui fer, esta encara poc definida.

Finalment, voldriem que s'entengues que aquestes linies son el

resultat d'unes reflexions fetes al voltantd'una confrontaci6 plantejada

com a derivacib de la nostra proposta d'interacc16 entre cinema i

historia, al voltant d'una oferta de divulgacib escolar i cultural. Una

interaccio que en alguns casos considerem felic (que no necessariament

academical pets suggeriments que convoca i, per tant, util per a

motivar reflexions sobre les diferents opcions de llegir el passat. Un

passat necessari per a prendre consciencia del present.
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