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(A Pere Ferrer Pujol.
In memoriam)
l ladrón de Bagdad..., d'aquesta
peHícula i d'aquest pasquí si que
mc'n record especi;úment"-em
diu ci meu cosi Pere, mentre va
fullejant la meva coHecció enquadernada de programes de mà
(que per a eli, tant com per a mi,
representa un vertader àlbum de records
sentimentals)-. "El ladrón de Bagdad la
vaig veure, saps com? Idò des de damunt
una paret seca. Tu segurament ja no te'n
récordes d'aquell cine dels frarcs francis-

de damuiit una paret seca

cans, perqué ets una partida d'anys
-quants...?, deu...?- mésjove quejo i ja
no va venir a temps teu. El SalónJuventud
Seráfica, es deia, i estava ubicat exactament en el mateix lloc del que avui és
encara el saló d'actes del collegi de Sant
BonavenUira. Les finestres d'aquesta sala
donen, com tu saps, al carrer de Sant
Francese; però, en aquell temps de que
et parlo, (això devia ser devers l'any mil
nou-cents quaranta-cine o quaranta-sis),
a l'altra banda del carrer, just en aquella
cantonada, encara no hi havia cases, sino
la paret seca que t'he dit. I darrere la paret seca, tot era foravila, començant per
aquella clova d'ametüers, figueres i garrovers que tancava la mateixa paret".
"Era un dissabte, a principis d'estiu,
tot just passades les festes de Sant
Antoni de Pàdua, quan feren aquesta pel'lícula, que, si no ho record
malament, va clausurar la temporada (perqué, aleshores, les
Rincions de cinema s'interrompien no ben bé arribava SantJoanfinsque, passais els rigors de la calor, el temps, cap alla a
finals de setembre, tornava a refrescar).
L'entrada -preu unie
per a tothom- costava
una cinquanta; però jo
no tenia cap cèntim a la
butxaca, aquell capvespre -ni aquell capvespre ni quasi mai, si va
dir ver-, com tampoc el
tenien aquella mitja
dotzena

de companys meus, tan pobres com ¡o,
tan desgraciáis i miserables com ¡o, amb
qui havia jugat pel voltant del convent
tot l'horabajxa fins que, a entrada de fosca, deixàrem els nostres jocs de carrer per
contemplar, amb una enveja i una tristesa immenses, aquella gent major i
aquells altres aHots, mes sortais que nosaltres, que entraven al cinema, a veure
El ladrón de Bagdad, perqué tots ells sí
que tenien una pesseta i cinquanta céntims per poder-s'ho pagar".
"T'imagines l'escena...? Set o vuit infants d'entre sis i onze anys, amb els
calçons apedaçats i les camises sargides
no sé quantes vegades; descalcos, alguns,
per estalviar l'unie pareil de sabates o
sandàlies que guardàvem a ca nostra;
bruts, tots, com a xinxes i suats de tant
de correr i jugar tota la tarda a la pois dels
carrers; arremolináis a la porta d'aquell
teatret, amb la mirada suplicant, tractant
que algú s'apiadàs de nosaltres i ens deixàs
passar de franc a veure la peHícula".
"Tanmateix, empero, aquell diavèiem
que la cosa pintava malament ferm. Per
la quantitat de gent que hi afluía, era ciar
que aquella sala s'havia d'omplir de gom
en gom i no hi hauria la possibilitat que,
a darrera hora, com altres vegades havia
ocorregut quan el local no s'omplia, el
porter fes la vista grossa i ens deixàs passar pels pocs cèntims que poguéssim dur
o, fins i tot, gratuïtament. D'altra part,
tampoc hi cabria la possibilitat de poder
veure la peHícula l'endemà, a un preu
mes mòdic o réduit, a punt d'ablot, segons solien fer en altres ocasions, que repetien la peHícula el diumenge capvespre, en una sessió especial per al public
infantil (com, per exemple, quan varen
fer El libro de la selva, que també era d'en
Sabú), perqué el dia següent l'havien de
projectar a un altre poblé de ve'ínat (ara
no em facis dir si era Capdepera, Son
Serverà o no sé on). Tothom la volia
veure, El ladrón de Bagdad, perqué en
contaven coses extraordinàries; i la peHícula, ciar, estava molt soblicitada. Els qui
ja l'havien vista en els cinemes de Palma
parlaven de catifes i cavalls que volaven,
d'un gegantot enorme que sortia de dins
una perita ampolla de vidre, d'una aranyota monstruosa i no sé quantes coses
mes. I ningú no s'explicava com ho podien fer veure, tot allò".
"Jo sé ben bé qué és ser pobre, perqué ho vaig ser molt, d'infant; però pots

El ladrón de Bagdad és una d'aquestespel'licules que, per les seves imatges,
eh seus dià/egs, la seva musica, et deixa raptat des dei printer moment.

crcure que mai no m'hi vaig sentir tant
coni aquell horabaixa. Ni mai he expérimentât tampoc coni aquell dia, clavat
més endins, el sentiment de la irustració
i de la injusticia. Ser pobre era no tenir
una cinquanta per pagar l'entrada d'£/
ladrón de Bagdad, mentre contemplaves
altres infants de la teva mateixa edat que
s'ho podien permette perfectament. Ser
pobre era anar corrents, désespérât, a ca
teva, demanar-li a la mare una cinquanta
per entrar al cinema i que ella et digués,
quasi plorant: 'Una cinquanta, fili meu...,
però si ni tan sols la tenim per al dinar
de demà, que és diumenge'. I jo, que si
m'haguessin fet triar entre el dinar del
dia següent o veure El ladrón de Bagdad,
no ho hagués dubtat gens ni mica i hagués escollit la peHicula. Quin temps,
aquell! Primer, la guerra; després, la fam.
Llavors, quan semblava que començàvem a sortir un poc d'aqucll pou de mancances i estretors, vingué un any-el quaranta-quatre, em sembla- que no vaploure quasi gens i gairebé ningú no pogué
sembrar. I altre cop l'escassesa, la manca de pa, els racionaments..., la rusca. Per
paga, a ca nostra, per si no ens bastàs la
penuria coblectiva d'aquells anys, el pare
estava malalt i no podia treballar; i la
mare, amb prou esforços i enginys, tot
just podia arreplegar, amb petites feines
ocasionáis, qualque busca per dur al niu.
Si, allò era la pobresa: el meu dolor d'aquella tarda; el dolor punyent d'un nin
que no disposava ni del més just per menjar quan sentía la nécessitât de comprar
un somni que el distragués de la misèria".
"Tot i això, no em vaig voler donar
per vençut i vaig tornar al cinema, al Saló
Joventut Seràfica. Tal volta -pensava jotrobaria elfrareJoan (que era una bellissima persona) i cmficariad'amagat dins
la sala per qualque porta falsa, encara que
llavors, en esser dedins, hagués de scure
en terra. O arribaría el pare Nadal i diría: 'Aquests nins que passin darrera la
pantalla, però sensé fer gens de renou tot
el temps de la peHicula; perqué, si sent
una mosca, haureu de sortir". No seria
la primera vegada que veia una peHicula des d'aquest lloc: sobre l'escenari, a l'altre costat del llenç de la pantalla (es veia
igual de bé; o millor i tot, perqué parcixia que eres dins la peHicula; només és
que veies les Hêtres girades; però, qué tenia més, això?). I, en el pitjor deis casos,
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\0 MAS EMOCIONANTE QUE 1/. PUE
si no podiem entrar de cap manera, sempre ens quedava, coni a darrcr consol, la
possibilitat de seguir la peHicula des de
l'exterior, escoltant-ne simplement el so,
al peu d'una de les fìncstres, i suplint Ics
imatges amb la nostra fantasia. També
altres vegades ja ens haviem hagut de
conformar amb tant poc".
"Quan vaig tornar ser alla, els meus
companys de desventura ja havien près
posicions just arran d'aquellcs finestres
situades a poc més d'un metre i mig
d'alçada del nivell del carrer, resignats a
seguirlapeHi'culaiinicamentatravéstlcls
sons -"sentir les veus", en dèicm- que
arribaven de l'interior de la sala de projetions. Per a nosaltres, els fìlls més mesquins d'aqucll temps de postguerra, paries infcliços i pobres desterrats, aquella
nit, del rcgne de la iUusió i dels soumis,
tan sols quedava el dret a les iniques d'aqucll àpat de cine. D'aqucll testi d'imatges que fruirien tots els afòrtunats que
cren alla dins".
"Assus-suaixi, verem-i mai millorditcl ccl obert; i s'esdevingué cl miracle.
Corn que feia tanta calor, aquell vespre,
i la sala ja era piena que no hi cahia ni
una punta d'agulla i a defora ja era quasi ben fose, aigu, des de l'interior, anà
obrint de bat en bat, una rere l'altra, les
vidrieres i Ics persianes d aquella mitja
dotzena de finestres. A l'acre, quan ho
vérem, correguérem cscapats a enfilàr-

nos sobre la pare! ilei davant. Dalla ila
munt, encara que los un poc de biaix,
podiem veure, si no per compiei, si al
menys una bona part de la pantalla a través d'alguns d'aquells buits que deixaven
els finestrals oberts".
"I li bagué més d'una empenta, més
d'una bufetada, més d'un eslira i amo
Ila, perqué tots pugnàvem per ocupar els
punts de privilegi des ilcls quals s'abastava el tros més gran de pantalla. Ja els
teníeni estudiats d'altrcs vegades, aquclls
llocs cstratègics. Tampoc era la primera
vegida que seguíeni una pel'lícula des
d aquell indret. Quan reren La rema de
Cobra, per exemple, ja va passar el ma
teix; però aquell dia uns espectadors de
dins la sala varen protestar, dicnt que no
hi havia dret que els qui no havien pagat poguessin veure la pel'lícula coni els
qui havien passai per la ta(]uilla. I )avant
aquella reclamado, tornaren a tancar les
finestres i els qui ércni damimi la partì
ja et pots imaginar coni ens quedàreui.
Amb un pam de morros".
"Per SOrt, aquell vespre d7',7ladrón ile
Bagdad això no va passar. Quan les li
nestres romangueren obertes, just llavors
la pel'lícula aeabavadecomencar; noinés
n'havien sortii 'les llenes'.Jo havia aconscguit un dels llocs més privilegiáis i dominava quasi tota la pantalla. N'hi hagué algun de la colla -en Joanet de cas
Celador, que era el més nienut (i que ja

En Sabú... Tanprompte apareguéa la pantalla ja sentírem que els espectadors de dins
\ sala esclataven en mamballetes... En Sabú, en aquells anys, era tal volta
elprimer deis nostres idols del cine

és mort)- que s'enfila a un d'aquells ametllers d'arran de la paret i deia que, des
d'alia, ho veia millor que ningù. Altres
seguiren el seu exemple; i tots, ja fos des
de damunt la paret seca, ja fos enfilats a
la soca de qualque ametller, assistiem,
amb els ulls oberts com a salers, al començament de la projecció. La nit era
tranquilla. Tret dels saluets que ens arribaven de foravila, el silenci era absolut.
No passava ni un ale d'aire. El so de la
peflicula cns arribava perfcctament".
"El ladrón de Bagdad és una d'aquestes pellicules que, per les seves imatges,
els seus diàlegs, la seva mùsica, et deixa
raptat des del primer moment. Primer,
aquell vaixell majestuós amb veles de color de fucsia i un ull enigmàtic pintat a
la quilla color de cel. Després, l'aparició
de Jaffar (en Conrad Veidt), baixant del
vaixell, amb el seu turbant vermeil, la tùnica de seda bianca i el seu rostre de sarrai malvat. A continuació, aquella misteriosa dama mora, tota vestida de negre, que espeta al port l'arribada de Jaffar
per dir-li que, a la fi, ha aconseguit trobar el captaire cec, que és 1 unie que pot
despertar la bella princesa que roman
dormida, ferida per un son profund".
"Aquclles primeres sensacions visuals
i sonores del començ à'El ladrón de
Bagdadja ens havien transportât al món
de les mil i una nit. La magia del cinema havia obrat el miracle de convertir el
pedreny csquerp de la paret seca en una
estora encantada (com la que desptés sortirla a la peflicula) que ens conduïa, volant i volant, al regne meravellós d'unes
fantasies orientais en les quais percebiem l'eco llunyà de velles rondalles que ja,
des de ben menuts, haviem sentit contar a les vetllades d'hivern. Rondalles de
joves princeps caiguts en desgràcia per
mor d'encanteris malvats, de reis moros
que guardaven gelosament filles tan belles com el Sol i com la Lluna, de princeses dormides que tan sols podia
despertar el bes d'un jove enamorat..."
"Després, apareixia en pantalla, acompanyat d'un canct,
el jove captaire cec, que era realment un rei, el jove monarca Ahmed, trait i destronat pel
seu intrigant visir, el pèrfid Jaffar
(el quai, com que també era bruixot,
havia cegat amb un sortilegi el seu sobirà). I Ahmed contava la seva pròpia i

dissortada historia, que començava aixi:
'Hi hagué una vegada un rei que era fili
d'un altre rei, descendent de més de cent
reis. Tenia cinquanta palaus i més de trescentes esposes, les seves riqueses eren incalculables, els seus súbdits nombrosíssims i el seu poder absolut. I aquest ca
que m'acompanya no era tal ca, sino un
petit lladtc que vagava pels mercats i pels
carrers de Bagdad...' I, just aquí, la historia tornava enrere i era quan sortia en
Sabú".
"En Sabú... Tan prompte aparegué a
la pantalla ja sentírem que els espectadors de dins la sala esclataven en mamballetes. Nosaltres també ens hi sumàrem, a l'aplaudiment, des de l'exterior.
En Sabú, en aquells anys, era tal volta el
primer dels nostres ídols del cine. Per davant i tot den Johnny Weismuller, en
Mickey Roonney, en Roy Rogers o en
Bobby Steelle. En les peculiare classificacions que féiem llavors de les pellícules, n'hi havia que eren de vaquers,
altres que eren de gangsters, al
tres de por, altres de riure.. O
també, per exemple, peflicules den Tarzan, pellícu
les den Mickey Rooney
i pellicules den Sabú.
I en Sabú fou, per un
temps, potser la figura més estellar
de les nostres
devocions cin e m a togràfiques
P e r

que, això? Jo cree que perqué ens hi sentiem identifìcats més que amb qualsevol
altre deis actors de la pantalla. Era petit
i pobre com nosaltres mateixos i també
passava fam. A El ladrón de Bagdad es
presentava d'aquesta manera: 'El meu
nom és Abú, el petit lladre; fili del lladre
Abú i net d'Abú, un altre lladre. Som el
més desgraciat d'onze filis i amb unes
ganes de menjar que em fan badallar de
dia i de nit'. I tot i ser pobre, petit i famolenc, li estaven reservades gestes grandioses, perqué era jocós, enginyós, agosarat, optimista i més viu que una centella. I sempre ajudava els protagonistes
a assolir les seves metes i a fer feliç a tothom. Com no t'havies de sentir identificat amb un personatge aixi? A El ladrón de Bagdad li estava réservât el desti
heroic assenyalat per les antigües profecies que es podien sentir pels carrers de
Bagdad: H i hagué, en temps passats,
un rei entre els reis -clamava un ancia-,
i aquest senyor del Temps i del poblé va
ser un gran opressor. Però un dia, el més
savi d'entre els savis anuncia al poblé que
arribaria un llibertador. I els dona
aquest senyal: Sera el més
petit entre els petits i
elveureu arribar
sobre un

i gent
contesta:
Molt bé, el
cercarcm sobre el núvol;
pero si ni els més
forts ens poden
alliberar del tira, com
podrá fer-ho un home
sense
importancia?
Teniu fe, confiau en Alá
respongué el savi-. Vindrá

Record coin si Jos avui aquella nit que vaig veure per primera vegada, clima manera
tan peculiar, El ladrón de Bagdad; estones assegut damunt la paret, estones dret, altees
a lagatzoneta i altees recolzat a la soca d'un anietller.

un dia que veureu un jovcnct, el mes insignificant de tots, muntat sobre un núvol en el blau del cel; pero aquest núvol
sera tan fort com les muntanyes sota la
neu. I, des delfitmarnent, aquel! nin destruirá el tira amb la fletxa de la Justicia'.
I aquest jovenet, ¿qui havia de ser, mes
que en Sabú?"
"Les primeres imatges den Sabú
-Abú, a la pellicula- ens el mostravcn
fent guitzeries pel mercat de Bagdad, per
on pilloscava tot el que podia, amb petits robatoris, per allcugerir la seva fam.
També en aixô hi trobàvem, segurament,
un punt en comú amb el nostre heroi.
Com ell, nosaltres també, en aquel!
temps, cometíem a vegades qualque petit furt per treure la panxa de mal any.
M'has d'entendte: per res haguéssim robar una pesseta a ningú ni ens hauríem
attevit a entrar a tocar res a cap d'aque-

llcs cases del poblé que, quan cls moradore se n'absentaven, deixavcn laclan posada al pany. Tanta era la confianca que
hi havia Uavors entre la gent (just ata!).
Pero en ocasions, quan anavem per foravila, per les rodalics del poblé, a jugar
a fer de Tarzans i de Sabús, a mes d'arreplegar aglans dolces, arboces, nesples,
gínjols, atzeroles i ametllons, li pegávem,
si podíem, a qualque arbre fruiter de la
vorera d'un camí: una perera, una poniera, una figuera, un magrancr o un taronger mandan', segons l'cstació de l'any.
Lamo, si cns dcscobria, cns arruixava, o
ens encalcava, o cns afuava el ca. I nosalttes venga a correr i a botar marges i
parets, com si aquella persecueió formas
també part de l'avcntura, del joc excitant.
Com en Sabú, quan s'cscapolia deis mercaders de Bagdad després d'havcrfctl'endemesa de robar-los qualque pitanca.

Noméscraqueanosaltrcs-insignilicanls
Sabùs de la ruralia mallori|uina, petits
salvalgcs île terres magres, camps de rostoll i de parcls seques- no eus passava,
com al nostre heroi blinda que, tugint
ciels sens perseguidors i hotant de terrai
en ternit i de teulada en tculada, anava a
parar fins a les mateixes torres de! palan

dcl ici per romandre embadocat davant
tanta magnilicèneia".
"Pero aquella nit si que va set talment
com si hi haguéssim arribat, ficals coin
ja estàvem dins la pcll dcl nostre heroi.
Ja no érem a la paret seca; érem alla amb
cil, contemplant des dels mcrlcls de les
altestorresl'esplendord'aquel! palau,que
cra vcrladcramenl un palan de les mil i
una nits. I scnti'cm l'hetald tcial (|ueanunciava l'arribada dcl subira: 'Ahmed, (ill
de I lazzar, net de I [arum Al Kaschid;
el Cran, lTHustre Scnyor de la Terni,

D'aquell vespre de la infantesa, no conserv únicament el bell record d'unapeblícula,
sino també el de tot l'encís d'aquella fosca que m'embolcallava.

Defensor de la fe; Servcnt del
Totpoderós, però scnyor de tots cls homes. Ahmed, el Rei' -proclamava solemnement aquell herald-. Però el jove
rei estava trist, perqué, malgrat ho posseis tot, li faltava el vertader amor i perqué, tot i a ser de cor noble i géneros, el
scu pervers visir, que el seguia com una
ombra sinistra, el tenia com a segrestat,
el feia passar ais ulls del poblé com el pitjor deis tirans i només cercava la mane-

ra de perdre'l i usurpar-li el tron".
"Record com si fos avui aquella nit
que vaig veure per primera vegada, d'una manera tan peculiar, El ladrón de
Bagdad, estones assegut damunt la paret, estones dret, altres a la gatzoneta i
altres recolzat a la soca d'un ametller.
D'aquesta peHícula m'agrada tot: el color, la música, els diálegs, la manera com
está contada... Fa temps que la tenc gravada en vídeo i l'he vista ja no sé quants

de pics. Quasi et pue dir que me'n sé de
memòria trossos sencers; i sempre, quan
la veig, m'emocion especialment a una
escena que, aquella nit de la infancia, ja
em va deixar captivât. Es quan Ahmed,
destronat i perseguii, arriba a Basora
acompanyat del petit Abu (que l'ha tret
de la presó amb el seu enginy) i coneix
alla la bella princesa, filia del solda del
Palau de les Mil Juguetes, gelosament
guardada de dia i de nit per un estol de
criades i servents, i romanen un de l'altre follament enamorats. Ran d'aquell
llac de nenúfars on la princesa es va a
banyar, es declaren el seu amor en un diáleg inoblidable: 'Qui sou, vós? -li demana la princesa-. El vostre esclau -respon Ahmed-. I d'on heu vingut? -li pregunta ella-. De l'altre costat del Temps
per trobar-vos -li contesta eil-. I des de
quan em cercati? -insisteix la princesa-.
Des del principi del Temps - li diu eli-.
I ara que ja m'heu trobada fins quan us
quedarcu? -torna a demanar la princesa-. Fins a la fi del Temps' -li promet
Ahmed".
"D'aquell vespre de la infantesa, no
conserv únicament el bell record d'una
peblícula, sino també el de tot l'encís d'aquella fosca que m'embolcallava. Ben mirat, per incòmode que fos, aquell lloc on
em trobava no deixava de ser una situado de privilegi. A les sensacions que m'arribaven de la pantalla, s'hi sumava la percepció del misteri de la nit que m'envoltava per fusionar-se tot piegai en
l'experiència d'un sentiment indescriptible, quasi contemplatili. El cel estrellat,
laflaireque em venia del camp, en aquesta hora en qué, quan acaba d'entrar la
fosca, la terra, a les nits d'estiu, sembla
exhalar, més que a cap hora del dia, la
seva fragancia amb més intensitat. Era
un aroma de blat madur, a punt de sega,
que es mesclava i confonia amb el deis
garrovers, de les figueres i deis ametllers
d'alia a prop. Adesiara, es podía escoltar
el renou d'un grill, el cant d'un mussol i
un so intermitent de picarais dins la llunyania. A un moment donat, com una
ombra blanca, des del campanar del convent davalía amb lentitud, per damunt
cls nostres caps, el vol suau i silencios
d'una òliba. 'Una óliba, una ólibá -digueren alguns, amb temor supersticiós,
distraient per un instant la nostra concentrado en la peblícula-. L'au de la fos-

Fins UavoTS, fins que no acabà laprojecció, no me'n vaig tèmer que estava esbraonat,
amb tot el cos que em feia mal de tant de seine de qualsevol manera i de tant
d"estar dret sobre aquella facet.

ca amollà un dois seus xisclets caracteristics i posa després, un rros enfora, la
seva torma pàllida sobre la forma obscura d'un dels arbres d'aquella tanca.
Nosaltres tornàrem a fixar tota l'atenció
en la pantalla: no podfem perdre punt
del que alla estava passant".
"Amb aixô, la princesa ja havia desfet el malefici que pesava sobre Ahmed
i sobre Abu. El primer ja havia récupérât la vista i el segon havia deixat de ser
un ca per retornar a la condicio fiumana. Però un naufragi havia distanciat fisicament els dos companys i ara corrien
per séparât les sèves aventures. Les d'Abti
eren les mes apassionants; perquè, després de descobrir i sotmette amb astûcia
el geni gegantesc que sortia de dins l'ampolla, aquest cl conduïa, volantfinsa l'altre cap de món, al Cim mes ait de la
Tetra, alla on s'aixecava el Temple de
l'Alba presidit per testatila de la Dcessa
de la Llum que tenia enmig del front
aquell Ull-que-tot-ho-veia. I aquest Ull
(un robi prodigiós), indispensable per
culminar amb exit l'aventura, solament
es podia aconseguir després de creuar sobre la tela llefiscosa de l'aranya gegant
que el custodiava, tot espérant els atrevits que s'Iti arriscassin a passar".
"Però en Sabû, quan s'hi posava (i bé
que ho sabiem nosaltres), era capaç de
triomfar on tots els altres havien batut
els peus. I aixî, un cop havia donat mort
a l'aranya monstruosa i robal aquell ull
meravellós del front de la deessa, el petit lladte era reconegut com l'heroi assenyalat pel Profeta per un conseil de savis ancians que l'investien com el Uibcrtador que tots els oprimits de Bagdad
esperaven. Aquclls ancians vénérables,
que habitaven en el désert, a una 'tetra
de llcgcnda', portaven mes de quatre mil
anys espérant l'arribada d'un allotet de
cor pur capaç de creure en 'la bellesa de
l'impossible'. Perquè, com ells deien,
'quan els homes dcixen de mirar el mon
amb els ulls de la infantesa, deixen també de creure en la bellesa de l'impossible
i el mon perd, llavors, tota l'esperançà.
Amb aquesta convicció, els ancians del
désert facilitaven al jove heroi la catifa
que volava i li feien lliurament de la ballesta i les sagetes que li servirien per
abatre el poder del visir tenebrós i nigromàntic".
"Quan el jovenet Abu -el nostre
Sabû- aparagué a la pantalla, volant so-

bre la catifa màgica en el ecl de Bagdad
com si anàs muntat sobre un nûvol, l'aplaudimcnt a dins cl Sali) Jovcntut
Serafica torna a set eixordador. Tambe,
des de 1 exterior, ens hi sumàrem altre
cop amb tot entusiasme eis desheretats
espectadors de la paret seca, tot sentant
tal volta, en cl més profund, que en Sabû
era més nostre que de qualsevol d'aquells
allots que seien dins la sala, perquè segurament érem, c o n i eli, els més pobres,
eis més humils i eis més insignilìcants
del pöble".
"I tots eis pobres i humiliais de Bagdad
contemplaren entre cls núvols tiel cel l'arribada del Uibertador anunciat per les
profecics, que no era altre que aquell allotet miserable que tubava pel mcfcat.
Aparegué triomíal: dret, sobre la catifa,
i amb l'arc i les fletxes que li havien donat els ancians del desert. Arriba just en
el precis instant e n qué l'espasa del botxi era a punt de catire sobre el coll de l'infortunat Ahmed, davant cls ulls desconsoláis de la seva estimada i la mirada satisfera de Jaftar. Però bastateli tines
sagetes d'Abû, disparades amb precisili
portentosa, per ferir de mort cl botxí i cl
visir que li dava ordres. La justicia torna
a Bagdad, o n Ahmed i la seva princesa
podrien regnar feliços. Viurien segurament 'anys i més anys', com diuen les
rondalles. O 'fins a la fi del Temps', com
havia promès Ahmed. Volicn que Abu
fos el seu nou visir, però ell preferì tornar-se'n volant sobre la seva catifa; a la
recerca de noves ventures, cap a l'horitzó infinit. Lliure, com eis ocells. O també com ens hi sentíem nosaltres quan
jugàvem que érem en Sabû per les rotes,
els sementéis, les garrigues i cls al/.inars
del nostre terme".
"El cinema s'havia acabat i la gent
sortia del Saló Jovcntut Seràfica contentant animadament la pellicula i amb les
cares xalestes de bé que s'ho havien passât. Nosaltres també hi estàvem, c o n tents. Fins llavors, fins que n o acabà la
projecció, n o me'n vaig tèmer que estava esbtaonat, amb tot el cos que em feia
mal de tant de scure de qualsevol manera i de tant d'estar dret sobre aquella paret. Però, tant m'era, perquè cm sentia
exultant i em vessava l'alegria".
"Segurament, en arribar a ca nostra,
el sopar que trabaría seria magre i que
també ho scria el dinar del dia segiient.
Però, a pesar de tot això, jo era feliç aquell

v e s p r e ".

"Perqué

amb els
1 havia cregut tam
bé en la bellesa d e l'impossible". (*)
havia m i r â t cl m o n

nils d e la infantesa.
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Segurament, en arribar a ca nostra, el sopar que trobaria seria magre i que també
ho seria el dinar del dia següent. Però, a pesar de tot això,jo era felic aquell vespre

June Duprez {laPrincesa), Conrad Veidt
(JaJfai), Rex Ingram (el Gent) i Miles
Malleson (el Sulta). La peHícula, presentada per la United Artists, s'estrenà a
la Gran Bretanya i als Estats Units el dia
de Nadal de 1940. L'estrena a Mallorca
no tingué lloc fins quatre anys després:
el 29 de desembre de 1944, al Palacio
Avenida.
2) Sabú (1924-1963). Nom artístic
amb qué fou conegut Tactor Sabú
Dastagir, natural de l'India i descobert,
quan només tenia onze anys i treballava
en eis estables del maharaja de Mysore,
per Robert J. Flaherty, mentre aquest famós documentalista nord-americà rodava el seu film Elephant Boy (basat en el
relat de Rudyard Kipling Tomai deis
Elefanti). Convertit en el protagonista
d'aquesta peHícula, que arriba estrenarse amb el títol de Sabú i fou finalment
firmada per Zoltan Korda (1936), el petit actor hindú passa a ser, de cop i volta, una popular estrella de la pantalla. En
eis anys següents rodaría peHícules tan
conegudes com Revuelta en la Lidia ( The
Drum), de Zoltan Korda (1938), El ladrón de Bagdad (The Thiefoj Bagdad) de
Ludwig Berger, Michael Powell i Tim
Whelan (1940) i El libro de la selva (adaptado també del famós relat de Kipling,
Jungle Book), de Zoltan Korda (1942).
"Inseparable de les més bcllcs fantasies
de la nostra infantesa" -com diu Terenci
Moix-, eljovenet Sabú, juntament amb
altres populars actors de l'època com Jon
LIall i Turhan Bey, es convertirla en un
deis acompanyants habituáis de Maria
Móntez, que fou la gran "reina del tehenicolor" en les produccions de la
Universal Internacional deis anys quaranta. Correspondí a aquest cicle exòticoriental Las mil y una noches (Arabian
Nights), de John Rawlins (1942), Lasalvaje blanca (White Savage) d'Arthur
Lubin (1943) i La reina de Cobra (Cobra
Woman) de Robert Siodmak (1944).
A partir d'aquí, i malgrat la interpretado de films com Narciso negro (Black
Narcissus), de Michael Powell i
Emeric Pressburger (1947) i El
tigre de Kumaon (Mad-Easter of
Kumaoii) de Byron Haskyn
(1948), la carrera de Sabú i
la seva popularitat entre el public comencaren a declinar ràpidament. La interpretado
posterior d'una sèrie de peHí-

cules menors i treballs ocasionáis a qualque cire o a la televisió no aconseguiren
aixecar una carrera irremeiablement abocada a l'oblit quasi absolut. Quan, envellit prematurament, va morir l'any 1963
ais trenta-nou anys a causa d'una crisi
cardíaca, Sabú era un actor gairebé oblidat per complet del gran public i de la
indùstria cinematogràfica. Però pue assegurar que, almenys al meu poblé -encara que m'imagín que també a molts
altres indrets del món on es donaren circumstàncies similars-, la immensa majoria deis que foren nins i veren les seves
peHícules en els anys més durs de les guerres, les postguerres i les fams l'han tingut sempre en el record.
3) El Salón Juventud Seráfica. Fou
una sala de teatre i cinema deis Erares
Franciscans de la Tercera Ordre que funciona a Arta en el decurs deis anys quaranta. Obrí, com a cinema, les portes al
public l'any 1943 i remangué en actiu
fins afinalde la década. En una vida breu
(però intensa) com a saló de projeccions
cinematogràfiques, desfilaren per la seva
pantalla algunes de les millors realitzacions de la 20th Century Fox i de la
Universal Internacional d'aquella década extraordinaria de la historia del sete
art. A la memòria cinèfila del poble, els
records sentimentals d'aqueñ sala de cine
romanen lligats especialment a actors
com Tyrone Power, John Payne, Maria
Móntez, Sonia Hejne, Gloria Jean, Boris
Karloft i, naturalment, Sabú.
4) Pere Ferrer Pujol (1934-2001).
He escrit aquest arride sobre la base
deis records expressats en veu alta per
l'escultor artanenc Pere Ferrer Pujol
mentre contemplava nostàlgicament
el programa de mà d'El ladrón de
Bagdadpoques setmanes abans de morir. Però he de
dir que també hi

són presents els meus records personáis de quan eli (amb el qual em Ili—
gava una relació de parentiu: érem cosins segons, però sempre vàrem ser
com a cosins germans), essent jo encara un infant menut, em contava
aquesta peHícula, amb el pasquí en la
mà, com si fos una d'aquelles rondalles den Jordi des Racó que també solia contar-me o llegir-me sovint.
Pere Ferrer Pujol, conegut artisticament com a Pere Pujol, va morir el
trenta-un de desembre del proppassat
any de 2001, a l'edat de seixanta-set
anys. Deixava rere seu una obra artística que l'ha acreditat com el representant mallorqui més distingit de l'escultura realista-costumista del segle
X X . Pere Pujol visque una infancia difícil en el mare social ja de per si difícil i dur de la guerra civil i de la postguerra a Mallorca. Ais dotze anys ja
treballava de manobre a un tali de picapedrers, feina a qué es dedica fins a
l'edat de trenta-quatre anys quan una
greu maialila l'apartà de la seva activitat laboral. Va ser llavors quan allora
la seva vena artística que, en un procés
de madurado autodidacta, el portaria
a convertir-se en el notable escultor que
arriba a ser. Tot i ser conegut i valorat
per les seves terracuites i obres en pedra, bronze i altres materials, el que el
feu més popular va ser la recreado que
porta a terme de més de setanta personatges
de
les
Rondalles
Mallorquines, en caretes i figures de
cartró que han desfilat repetidament
pels carrers a les festes més importants de la nostra illa.
Gran aficionat al cinema, sentía una
especial predilecció per les peHícules
de tema historie i, particularment, per
totes aquelles de "fantasies orientáis"
que, com El ladrón de Bagdad, recreaven el món deis contes tradicionals i
els relats meravellosos que eli tant estimava i al qual dedica una gran part
de la seva obra. Per aixó mateix, entre els seus actors més recordats hi
figuraven María Móntez, Jon
Hall, Turhan Bey i, per descomptat, "en Sabú"; aquells "actors oblidats" que endolciren una
infantesa que li fou ingrata i amarga a molts de moments. Esper que
ara els hagi retrobat a tots, a l'Altre
Costat del Temps. •

