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Vida en sombras
Llorenç Llobet Gràcia, 1948

Sinopsi
Carlos, és un noi que té, des
de nen, una fixació amb el
cinema. Ara, casat amb l’Ana
continua amb la seva gran
afició per les càmeres i s’ha
convertit en un reporter. Dedica gran part de la seva vida
a la professió. Un dia li passarà quelcom a l’Ana, aquest fet
fa que en Carlos se senti culpable de no haver estat més
temps amb ella.

Fitxa
artística
Fernando
Fernán Gómez,
María Dolores Pradera,
Isabel de Pomés,
Alfonso Estela,
Arturo Cámara,
Camino Garrigó,
María Severini,
Mary Santpere,
Juan López,
Félix de Pomés,
Graciela Crespo,
Fernando Sancho.

Fitxa tècnica
Director. ...... Llorenç Llobet Gràcia
País............. Espanya/Catalunya Sabadell
Guió ............ Victorio Aguado i Llorenç
Llobet Gràcia
Produtora .... Castilla Films
Fotografia.... Salvador Torres Garriga
(B&W)
Música ........ Jesús García Leoz
Gènere ........ Drama
Durada ........ 74 m

"Qui estima el cinema,
estima la vida"
François Truffaut
Aquesta cita del genial director
francès, que al costat d'un bon grup
de col·legues, va revolucionar aquest
invent anomenat cinema, a finals
dels cinquanta i el va dotar d'un
nou llenguatge que canviaria per
sempre els conceptes cinematogràfics, podria atribuir-se a Llorenç
Llobet Gràcia, un cineasta que va
estimar el cinema i la vida, i ja des
de la seva adolescència va començar
a fer pel·lícules en el camp amateur
fins que per fi va poder fer el gran
salt al terreny professional i es va
ficar en l'aventura i desventura que
va significar la seva "òpera prima"Vida en sombras”, un projecte
que va començar amb retallades al
guió per part de la censura que, després de realitzar alguns canvis, va
ser acceptat i va poder començar el
rodatge. A mig rodatge el productor
es va quedar sense diners i Llobet
Gràcia, que no volia que la seva
pel·lícula quedés en via morta, es va

obstinar fins a les celles demanant
diners als seus amics per concloure
el que era la il·lusió de la seva
vida. En acabar la pel·lícula, Llobet
es va enfrontar a un nou problema:
la Junta de Classificació, no li va
atorgar la primera categoria i, després de lluitar frenèticament, va
poder aconseguir la segona categoria, ja que en un principi se li havia
concedit la tercera categoria. Això va
significar que la pel·lícula es va estrenar cinc anys més tard, amb més
pena que glòria, per les sales cinematogràfiques, on en aquells dies es
nodrien d'un cinema molt afí al règim franquista: Alba d'Amèrica,
Inés de Castro, Donya María la
brava o bogeria d'amor, de Juan
d'Orduña, que es va convertir en tot
un esdeveniment en aquell temps,
on la maleïda postguerra s'havia
instal·lat en un país famolenc, perseguit i on regnava la llei del silenci,
imposada pels escamots feixistes.
En aquelles circumstàncies es va
estrenar Vida en ombres, una
pel·lícula a contracorrent, atípica,
diferent, extremadament moderna i

radical, abans i ara, que ha transcendit el seu temps i que cal reivindicar per la seva vàlua, la seva grandesa, i sobretot, cal aplaudir que
existeixi i donar les gràcies a tots
aquells que la van fer possible i a
tots els que -com en Ferran Alberich
- la van rescatar de l'injust oblit a
què va ser sotmesa i ens la van mostrar a les noves generacions perquè
poguéssim gaudir de tan gran obra,
convertida en un clàssic imperible
del nostre cinema. Llobet Gràcia ens
mostra un relat que és un homenatge a la seva passió, el cinema, als
mestres que admirava - Meliès, Chomón, Chaplin, Griffith, Murnau,
entre d'altres- ja imaginar la vida a
vint fotogrames per segon. L'heroi /
antiheroi de la seva història, Carlos
Duran, ve al món en una barraca de
fira on es feia una sessió de cinematògraf, la fotografia en moviment.
Des de llavors la vida d'aquest nen
gira entorn del nou invent, i assistirem al cinema amb Carlos i el seu
amic Luís, veurem Cartes animades, del genial Meliès, La moneda
trencada, Carlot al carrer de la
Pau, també a Eddie Polo. Després
presenciarem
com
intercanvia
cromos per aconseguir-ne un de
Charlot. Més endavant, amb una
càmera Pathé Baby, roda la seva
primera pel·lícula, amb l'ajuda de
Luis, i així, a poc a poc, el somni
infantil es va convertint en una
passió adulta, que li proporciona un
treball com a operador. El nostre
protagonista s'enamora i dóna el seu
primer petó veient el Romeu i Julie-

ta, l'adaptació que va fer George
Cukor de la cèlebre obra de William
Shakespeare. Encara que serà el seu
amor pel cinema el que el portarà a
una profunda depressió i un
allunyament total de la seva passió, i
serà amb el mateix cinema, i
més concretament, amb la genial
pel·lícula del mestre Alfred Hitchcock, Rebeca, que el retorna al
treball
cinematogràfic.
Estem
davant d'una pel·lícula d'estructura
circular on es fa un dels més importants i admirables homenatges al
cinema hi ha la passió que desperta
en els individus. Un dels millors
testimonis que s'han fet sobre el
cinema a casa nostra, a l'alçada d'obres, com: La nit americana (La
nuit Americaine, 1973), de François
Truffaut, on els cineastes donen
curs a la seva cinefília i ens proposen un viatge meravellós a les entranyes del cinematògraf. En paraules
del crític i cineasta, Esteve Rimbau:
“Aquests elements, expressats a
través d'insòlits moviments de càmera i, fins i tot, un pla seqüència
de vuit minuts, fan d’aquest film
una obra decididament anticipada
al seu temps”. Tot i les deficiències
tècniques pròpies d’una producció
absolutament modesta, la modernitat que expressen els seves imatges,
és absoluta i, del que Borau denomina "passió letal pel cinema", s'anticipa a una altra pel·lícula maleïda
del cinema espanyol, com és Arrebato d'Ivan Zulueta. Vida en sombras m'angoixa i m'espanta, continua Borau, "perque revela la boge-

ria pel cinema que ens afecta molts
dels que estem presents en aquesta
sala”. La pel·lícula està plena de
troballes cinematogràfiques, el meravellós tractament de l'el·lipsi, -la
trobada de Carles i Ana al quiosc,
pugen al tramvia, i en el següent pla,
Carlos penja un retrat de la parella
posant al camp- només per citar un
d'ells; a més de l'espectacular pla
seqüència de vuit minuts i les transicions del relat, brillantment resoltes, tot i l’ajustat pressupost de què
disposava la pel·lícula. Film molt
influït per l'expressionisme alemany, en un dels moments veiem a
Carlos escrivint amb màquina d'escriure el guió de la seva pel·lícula,
mentre a la paret es projecta l'ombra d'un zoòtrop primitiu girant. Cal
destacar tant l'equip tècnic, habitual
del director Carlos Serrano de Osma, amic personal de Llobet Gràcia,
i el planter artístic, encapçalat pel
genial Fernando Fernán Gómez,
fent aquí el seu primer paper dramàtic, i realitzant aquí un del seu
millors treballs juntament María
Dolores Pradera, la seva esposa, en
aquells dies, i l’Isabel de Pomés ...
Gaudeixin, doncs, d'una de les grans
pel·lícules del nostre cinema, i parafrasejant al nostre protagonista,
Carlos, els deixo amb una de les
seves cites: “El verí del cinema,
aquest
tòxic
tan
actual,
al qual, no sap un mai
renunciar”
José Antonio Pérez Guevara
Blog:
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