Notes impertinents (XVIII)

Blanc i negre, entre l'home i la imatge
daîs i Els cails del manobre, entre d'altres obres, em
vaig adonar de l'excepcional dimensíó estética i conceptual del poeta de Campos. El 1977 o sígui, vint-inou anys enrere, vaig iniciar la meva segona novel-la
presumptament de ruptura amb una cita del poeta:
"Hi ha fang al carrer / perqué han plogut gardénies",
una forma de reconeixement personal vers la inquietud, la dígnítat i el trencament poétic que ens oferia el
jove poeta. I molt temps després, poc abans de la seva mort (malgrat no hagi mort mai, no és mes que un
simple o ximple tràmit burocràtic —tal volta burrocràtic— per a consolar les animes —a pesar que no existeixen— candides de la societat de consum), vaig descubrir la rigorosa lucidesa d'Huguet que es manifesta
especialment a Les fîtes netes. El llibre, recull d'articles, inclou una série de capitols dedicats al sete art
que són una meravella, "Cinema blau", "Els anys mes
verds de la infancia", "La lenta agonia del cinema" i
"Tornen les sessions de cinema", però el capítol mes
sublim, el que evidencia en major grau la capacitai
creadora i exquisídament imaginativa, és sens dubte
"Record antic de Càffaro a Venécía", per el qual jo
tene una especial i inamovible devocíó.

H

e viscut dies d'inquietud i, si em permeten dirho, de ràbia interior. El mon que m'envolta, que
és la geografía insular des de que vaig néixer ja fa
molts anys, ha viscut episodis —polítics i judicials—
certament lamentables, els quais eren previsibles i
no per aixô es posaren els mitjans necessaris per a
frenar-los, que ens parlen de la destrucció de paisatges i de la massificació urbana i rural. No poques
vegades, tenc la sensació que el nostre petit món
está perdut, ja que, com diu el poeta menorquí
Ponç Pons, "engreixam entre tots molts polítics corruptes". Malgrattot, he pogut gaudir d'un aie d'aire frese gracies a dos llibres —la Literatura és vida i
ens permet sobreviure— que ara, t ô t seguit, els comentaré des de la llibertat no sé sí "sota sospita".

I. Huguet
Si algunes —no sé si gaires— coses m'han fet feliç,
en aquesta vida, almanco una d'elles ha estât poder
llegir Damià Huguet. No tenc per costum mentir, encara que algunes mentides pietoses puguin sertolerades, aixi que m'atrevesc a dir i a fer public, sensé cap
tipus de recel, que una de les persones que mes he
admirât —i estimât com a "germa sicilià", per qué
no?—fou i és persempre Damià Huguet, sí, el poeta,
l'home compromès amb la terra i amb la cultura inequívoca que ens dignifica, el prosista que no té pèls
a la llengua i Tapassionat crítíc de cinema. Era mes jove que aquest vell sentimental i rebec, un deu anys a
tôt estirar, pero des que li vaig llegir Home de primera ma (1972), i posteríorment Ofici de sords i Traus ba-
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Ara, la col-leccíó "Temps M o d e m s " que dirigeix
monsenyor Vidal — a m b l'assessorament lingüístíc i
traducció del Vescomte de Robines i de Miquel Pasqual— ha tret en Metra impresa, negre sobre blanc,
imatges que són paraules, olor i tacte del paper que
complementen els conceptes, la passio cinematogràfica d'Huguet. Es titula Paraules sense paranys,
llíbre en el qual s'inclouen cròniques d'esdeveníments cinematografíes —festivals de Sant Sebastià,
Valladolid, Venècia, Cannes, Barcelona—, comentarís crítics sobre pel-lícules, dírectors, actors i acthus,
articles publicáis a Diario de Mallorca, la revistes
Lluc, la desapareguda Latitud 39 i Temps Modems,
amb un epíleg final (el the end a qué obliga tota
obra humana sobre pantalla) de Damià Pons i Pons
i que afirma, amb indubtable encert, que "el cinema
que fou intensament víscut i apassíonadament valorat per Damià Huguet al llarg deis seus trenta darrers anys de vida va ser Teuropeu". I a mi em consta, la gran passio huguetiana pel cinema europeu,
perqué en no poques ocasíons, mentre preníem un
cafeto al bar Bosch, Damià i jo parlàvem i maquinàvem — a m b coincidéncíes i algunes dissidéncies—
sobretot d'autors com Visconti, Truffaut, Fellini, Godard i Rossellini, entre d'altres. Record, precisament,
unes magnifiques nécrologiques que va escriure i
publicar amb motiu de la mort de Pasolini i Visconti, a mes d'una extrema lloança que va fer de la interpretado de Burt Lancaster — " n o sembla nordamerica, sino e u r o p e u " , va exclamar— a //
gattopardo i, posteríorment, a Confídencies.
Hi ha un altre capítol, del llíbre, que té a veure
amb la nostre literatura: "Bearn: una altra oportunitat t u d a d a " , referit al film de Jaime Chávarri. Hu-
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guet es mostra durament crític, encertadament critic (afirmaría jo amb rotunditat), perd atribueix sobretot la pobresa i mediocritat de la pelTicula al fet
que "els errors mes considerables del films son imputables a un guió déficient, pèssimament estructurat" Í aprofita, de passada, per no deixar gaire ben
parât Jaume Vidal Alcover —per altra part, poeta i
novel-lista prou valuós— i el seu ("pèssim") guió de
La/a que va dirigir ("amb tan poca fortuna") Vicent
Lluch. I és precisament aquesta insubornabilitat crítica, que fins ¡ t o t aplica a aquelles persones que admira, el que mes em meravella de Damià H u g u e t .
Un aspecte o curolla —sens dubfe, herética i heterodoxa curolla pels distribu'idors i productors cinematografíes— del poeta és la capacitai repressora de la mai sufícientment maleïda censura
("cinema adultérât") i també, és ciar!, la discriminad o que patiren els pobles a l'hora d'estrenar i projectar les obres filmiques respecte de la capital. En
trobareu no poques referèneies a Farautes sense
paranys, perqué era una de les obsessions —ineludibles— d'Huguet.
Paraules sense paranys em confirma, un c o p
mes, que el cinema d'un passât que sembla no haver exístit mai (és la maledicció del màrqueting ¡ de
la bombolla efervescent deis efectes —detectes—
especiáis) donava sentit a les nostres vides, perqué
tocava de ben prop les nostres fibres estètiques i
etiques, i a mes comptava amb intel-lectuals —com
Damià Huguet— que. no reprimíen el seu sentit critic per no alterar el principi de la dignitat, iritel-lectuals que em costa de reconèixer avui dia, dins la
postmodernitat light i d'encefalograma pia.

II. Vázquez / A g u i l ó
Prímerament es va publicar la novei-la —no és cap
meravella literaria, bé és cert, però té interés historie
i de denùncia: les vicissituds del contraban a l'Illa—,
tot seguit se'n va fer una adaptado cinematogràfica
que edita La Novela Semanal Cinematográfica (Barcelona) o sigui, l'argument de la pelTicula El secreto
de la Pedriza que va produir Balear Film i va dirigir
Francese Aguiló. Ara la col-lecció "Temps Modems"
n'ha fet, i cree que amb encert, una nova edíció comentada que inclou un DVD del film. Els textos iniciáis, escrits per Miquel S. Font i J. A Mendiola, ens
introdueixen no tan sols en aquells aspectes poc coneguts, com són les fonts literàries (la vida i l'obra
d'Adolf Vázquez Humasqué), sino també en la personalitat de Francese Aguiló, el qual (segons Mendiola)
"va ser el director de la pel-licula més important que
s'hagi rodât a Mallorca", El secreto...
Però j o voldria referir-me, si m'ho permeten, a la
importancia d'aquesta nova edició i, sobretot, a l'oportunitat — s i , ho repetiré: Yoportunitat— de l'edicíó en el temps actual que en ha tocat viure i patir.
Fílmicament, independentment deis encerts i desencerts de la direcció i la interpretado (el mateix
Aguiló, Rosa Barberán, Manuel Cortés, Ignasi Letos,
Ketti Murci, Antoni Llompart...) i de l'argument, sí
observam d e t i n g u d a m e n t les imatges vives en
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blanc i negre deis llocs de rodatge, que per a mí són
Tesséncía de l'obra cinematogràfica en qüestió, ens
adonarem que encara que no siguín decorats, que
no ho són, avuí dia resulten il-localitzables, com si
mai haguessin existit i fossin fruít de la imaginaría fabulació d'un personatge idíl-líc. Així és com, ara, a
començaments d'aquest nou segle i mil-lenni, El secreto de la Pedriza —llibre indas— ha esdevingut
un document de denùncia de la realitat geogràfica
del nostre présent. Una Mallorca destruida, una geografia feta malbé —fins a la ¡mpossibilitat de ser reconeguda— a còpia de capes ¡ngents de formigó i
ciment, uns paisatges costaners o d'interior envaïts
per edificis arquitectónicament deplorables, no poden ser identificats a les ¡matges d'EI secreto... ni en
els comentaris escrits, que apareixen en subtítols,
com "la isla maravillosa, mundialmente llamada "La
Perla del Mediterráneo", sublimada por el pincel de
Rusíñol y de Anglada, de Bernaregi y Citadini..."
Aquest és, al meu entendre, el gran encert —l'oportunitat— de la nova edicíó. Vostés mateixos, lectors
desapassionats, extreguin del llibre el DVD, vegin el
film (filmât fa poc més d'una setantena d'anys) i vegin els résultats. ¿Com és possible que s'hagi comes
aquest barbar assassinat geografie impunément? La
desolado, la impotencia, a més de la humilíació, em
deixen retut... em poden ben creure.
Així és com amb el temps, El secreto de la Pedriza s'ha convertit amb la nostra ,consciència d'habitants que ens han furtat la personalitat, la identitat i
l'origen cultural. Ne vacilles, sed memento... també
el cinema pot fer que no vadl-lem davant el temor. • •
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