Llibres de cine (III) la placanta deis soumis,
de Gabriel Genovart

el
infimi Figue ra

a va sense dir, noblesa obliga,
que el que segueix no és un
article de cine ni un comentari sobre un llibre. Es qualque cosa mes i qualque cosa
menys: una mostra d'agraï' ment com a lector i un testimoni d'admiració com a cinèfil.
No tene el gust de conèixer personalment Gabriel Genovart. Ni tan
sois en coneixia la seva existencia fins
a l'afortunat dia que, en passar per davant del mostrador de la llibreria E m baí, m'hi vaig topar amb la portada
del seu llibre La placenta deis somnis
(Els mites, els contes i el cinema en la
farmacia de íafectivitat); i molt particularment amb la reprodúcelo a tota
página d'un d'aquells entranyables
programes de mà (per la possessió del
qual hauria venut aleshores ben gustosament l'anima al dimoni), que reprodu'ia el cartell d'una de les meves
peblícules fetitxe d'infància i adolescencia: Raices profundas de George Stevens. Després vaig saber que
Gabriel Genovart havia collaborât
esporàdicament en aqüestes mateixes
pagines de Temps Modems. Per tot
això, ningú podrá acusar-me d'amiguisme —i confii ser eximit també del
pecat de vanitat oportunista- quan
arriba el moment de parlar (simplement pel plaer de fer-ho) del scu magnifie llibre.
Record haver deixat escrit en certa ocasió - i deman disculpes per endavant per l'autorità- que el que més
em rebentava en l'autor de L'Odissea
(Homer) era el fet que més de dos
mildennis abans m'hagués plagiat totes les idees i que ho hagués fet infinitament millor que no jo.
Bromes a part, aquest mateix sentiment de joiosa frustració és el que
anava expérimentant a mesura que
m'endinsava en les superbes pagines
de La placenta dels somnis. Gradualment em sentia envaït per un sentiment de profunda i sana enveja, ja que
aquest era justament el llibre que a mi
m'hauria agradat escriure i que, per
sort per al lector, ja no escriuré mai.
I die que "per sort" perqué Gabriel
Genovart ja ho ha fet amb una profunditat i un rigor que jo, ni de prop,
hauria aconseguit. Perqué és cert que
-i aquí entrarien en joc les "afinitats
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Raices

electives" de qué parlava Goethe- la
mesquina i egoista frustració que a un
li pugui haver provocai el fet de 11cgir expressat per boca -per la plomad'un altre el que sempre ha pensat sobre el cinc i la relació amb els mitcs i
els somnis, ho compensa amb escrcix
la lectura - i relectura- d'una obra tan
apassionant. Ah, aquel! darrer capítol magistral dedicai a analit/.ar -que
no a desmitificar- les arrels profundes del mite de Shane i la crida del
turó Uunyà; la petjada que
la visió per primera vegada del film de George
Stevens va deixar en el
cot i la memoria de
tor del llibre i de
subscriu aqüestes
línies...! Si G a briel G e n o vart pot parlar, en referir-se a la
peHícu-

profundas

*

• -

la, d'un "duel a mort a l'OK Oasis",
en clara referencia al cinc del scu poblé natal, Arta, on, quan era nin, va
assistir a resuena (Alan l.add ijack
Palancetirotejant-sea mort en el saloon de Gratlton) amb els malcixos
lilis -se suposa- cnlluernats i atónits
amb tiué Ana Torrent contemplava
fascinada les palétiques aventures de

la criatura de Frankenstein en la, per
a mi, millor peHícula de tota la historia del cine espanyol, /•.'/ espíritu de la
colmena tic Víctor Erice; jo
també, per un simple retíex especular a partir

..elllibre de Gabriel Genovart m'ha transportât durant molts de vespres, que hauria desitjat
que no s'hagués fet de dia mai, a aquell País de Mai Mes on els mites, contes i pellicules
convergeixen davant els ojos ardiendo como faros...

d'aquelles "afinitats décrives" a qué
em referia abans, puc parlar amb coneLxement de causa d'un "duel a mort
a l'OK Balear" en una semblant clara aHusió al cine de Palma -el teatre
Balear, avui reconvertit en bingo:
quins temps, Déu meu!- on j o vaig
veure també per primera vegada Raices profundas. Aquest cine - e l Balearque merenda dir-se també Oasis, j a
que en aquell mateix oasi cinematografie (única alternativa cultural de
l'erm sociopolític de l'Espanya tota
provinciana deis anys cinquanta) vaig
tenir l'oportunitat que enriquissin la
meva retina les imatges d'altres pellicules igualment estimades per G a briel Genovart: Guando ruge la marabunta de Byron Haskyn; La senda de
los elefantes de William Dieterle; Retorno alpasado de Jacques Tourneur...
Si el discutit i discutible Guillermo Cabrera Infante ens parlava fa

temps d 'una Arcadia algunas nocbes (titol d'un molt bon estudi sobre l'obra
de cine grans realitzadors: Orson W e lles, Alfred Hitchcock, Howard
Hawks, John Huston i Vincente
Minnelli), que simbolitzava aquell
"règne imaginari" en que es transformava davant dels nostres ulls qualsevol sala fosca en obrir-se les cortines
i iHuminar-se la pantalla; la veritat és
que, com a lector, el llibre de Gabriel
Genovart m'ha transportât durant
molts de vespres, que hauria desitjat
que no s'hagués fet de dia mai, a aquell
Pais de Mai Mes on els mites, contes i pellicules convergeixen davant
els ojos ardiendo como faros (Antonio
Martinez Sarrion, dixit) de tots i totes els Peter Pan i Wendies que son i
han estât al mon. I que, per entendre'ns, son els mils i mils d'espectadors que en el seu moment, quan eren
nins o adolescents, varen gaudir de la
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Genovart

visiö de les mateixes pellicules i varen disfrutar amb la lectura dels mateixos contes, relats i mites de que ens
parla G. Genovart. I que, araja adults
i no de primera generaciö precisament, desencantats fins a les anques
del mon en que vivim (jo, com a mfnim, ja he començat a acomiadar-me
del nou segle X X I tot just començat:
em fa, senzillament, oi) no perdem
encara la confiança en el fet que ara
es comptin almanco per dotzenes els
que gaudeixen de la lectura de La placenta dels somnis.
La millor opiniô que es pot donar del llibre de G. Genovart - i
aquest no és un assumpte Ueuger- és
que, tot i que ha estât editat per l'Institut de Ciències de l'Educaciö de la
Universität de les Illes Balears, i tot
i que té totes les traces d'haver estât
publicat com a tesi universitària,
afortunadament no s'assembla gens
a una tesi doctoral fada, avorrida,
doctament acadèmica i escrita en un
llenguatge abstrus i inintelligible
que només entenen -si ho aconsegueixen- l'autor i quatre comparses
o collègues de fatigues. I no s'ha de
pensar per aixô que el llibre esta mancat de documentaciö o d'incardinaciô interna en tots i cadascun dels ternes que planteja. Des de Freud i la
seva Interpretaciô dels somnis fins a
Espejo de fantasmas de Roman G u bern, Gabriel Genovart recolza i fonamenta el desenvolupament de les
sèves teories en l'obra dels mes famosos especialistes en el territori dels
mites, contes de fades i somnis: Bruno Bettelheim, Otto Rank, Erich

Liegi??t La placenta dels somnis hem tomai a possessionar-nos de la mirada de Mia
Farrow en una de les mes belles i injustament menys valorades peblíenles de Woody Allen:
La rosa púrpura del Cairo.

Fromm, Jung, Vladimir Propp, entre d'altres.
El que és vertaderament apassionant de La placenta deh somnis i cl que
converteix la seva lectura en un plaer
extraordinari allunyat de tota pedanteria és haver sabut aparellar rigor i
amenitat capítol rere capítol, pàgina
rere pàgina, paràgraf rere paràgraf.
Si com afirmaJoseph Campbell "els
mites són infinits en la seva polivalencia", no hi dubte que l'esmentada polivalencia es posa de manifest igualment en les múltiples maneres que ha
tengut el cine de relacionar-se amb
aquell "univers oníric" paraHel al seu
(el de les imatges) que és el dels mateixos mites, contes de fades i somnis.
I no ens referim només al fet concret
que el cine pugui haver tractat temàticament deis universos o territoris esmentats (en el cas dels contes de fades, La Ventafocs, Blancaneus, Barbabiava, Alicia, etc...; en el cas del món
dels somnis, pensent en pellicules que
van des de Jennie i Cartas a mi amada
de William Dieterle fins a El año pasado en Marienbad d'Alain Resnais,
passant per Sueño de amor eterno, de
Henry Hataway), sino en l'essència específica del cinematògraf entesa com
a "tren d'ombres" en l'encertada expressió de Maxim Gorki, des del moment mateix que es va inventât amb
els germans Lumière i Mélies.
La tesi final del llibre, si la podem

catalogar aixi, séria la de ratificar l'existèneia d'una autèntica "poètica dcl
somieg" (poétique de la rêverie l'anomena Gaston Bachelard) que podem
trobar a totes les fantasies collectives
de la humanitat i que ban estât simultàniamcnt recreades oralment
pels mites i contes de fades aixi com
"internalitzades" mitjançantles imatges dels somnis; per després set, en cl
nostre temps, "extcrnalitzades" mitjançant les projeccions cinematogràfiques.
Aixi doncs, de la ma de Gabriel
Genovart ens embarcarem amb la
mateixa avidesa i ànsies de conèixcr
el mon que ho varen fer els qui es varen embarcar a la Hispaniola (Stevenson) o al Pequod (Melville) en
aqucll Transsiberià o Orient Express
de camins i averanys que es bifurquai
i que, en el cas dcl llibre que ens ocupa, és el résultat dels mites, somnis,
contes de fades i pellicules que hi
conflueixen i s'entrecreuen, 1 transportais per aquella "estora màgica"
de les "mil i una nits" de la seva imaginaciô de cronista -com si es tractas
d'un Àlvaro Cunqueiro renascutviatjarem amb l'autor des de les boirines que envolten el casalot de Manderley (Rebecca) fins a les que, després de travessar les esquerpes altures dcl pas dcl Boig, ens permetin
entrellucar entre les ombres l'immcns
perfil d'un castell dels Càrpats (mite

de Dracula). O bé navegaren) cap al
sud de tots els mapes per retrobarnos novament amb els noms magies
que varen poblar l'imaginari de la
nostra infantesa i adolescencia: els
Tròpics i el Carib, l'Arde i l'Amartic, Casablanca i Macan, Tahiti i J a va, Bagdad i Veracruz, e t c . .
Llegint 1.aplacenta de/s som n /.(beni
tornat a possessionar-nos de la mira
da de Mia Farrow cu una de Ics mes
belles i injustament menys valorades
pellicules de Woody Allen: La rosa
purpura del Cairo. Aquella mirada absorta contemplant des de la seva butaca - i des de la nostra, també absous
espectadors— les meravelloses cir
cumvolucions tic Fred Astaire i Ginger Rogers als acords de "Check to
check": reveladora scqiiència de tot el
que cl cine ha représentât des dels començaments (i els mites i els contes
des de molt abans), com a suporl moral i psicologie, enmig de la grisor i
la mediocritat de tantes vides humanes, durant cl seglc X X .
Que no shan de confondre els
somnis amb la vichi ho sabcm Woody
Allen, Gabriel Genovart i supôs que
molts d'altres. Peto no resulta incert
que sense aquests somnis que ens rescaten de les insuficièneies île la vida,
com molt bé va saber advertir Finsi
Fischer (La nécessitât de l'art), la nostra calamitosa existencia resultaría
senzillament invivible. •

