
 
 

 La piel quemada 

Hi ha pel·lícules que suporten 

malament el pas del temps,       

no és el cas de "La piel               

quemada",que segueix mante-

nint-se viva i vigent, és com un 

bon vi que guanya amb el 

temps. Es va rodar en un blanc i 

negre espectacular, destacant la 

gran fotografia de Ricardo Albi-

ñana, propera a la del neorealis-

me italià, realista i enganxada a 

la narració. L'ambientació és 

perfecta. 

 

La primera vegada que vaig    

veure a la televisió "La piel 

quemada" ja em va semblar 

que era una excepcional 

pel·lícula, el nou visionat m'ha 

fet considerar-la una de les     

millors de la història del cinema 

espanyol-català i descobrir      

aspectes de màxim interès. 

 

"La piel quemada" es va rodar 
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el 1966, en ple franquisme, i      

va aconseguir burlar la censura, 

malgrat les seves imatges i la  

seva temàtica (hi ha un flashback 

on l'església no surt ben           

parada precisament), en pantalla        

apareixen diàlegs en castellà i en 

català. 

 

"La piel quemada" transcorre 

durant 24 hores de forma crono-

lògica i ens explica la història 

d'un treballador de la construc-

ció que ha emigrat a Lloret, en 

un dissabte en què la seva dona, 

els seus dos fills petits i el seu 

germà menor viatgen des d'An-

dalusia per trobar-se amb ell. A 

més hi ha diversos flashbacks 

que acaben d'arrodonir la histò-

ria i que mostren molts elements 

de gran calat de la nostra cultu-

ra. El trajecte en trens antics i 

atestats de gent, em va fer recor-

dar els viatges que de petit feia 
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Oberta a tothom qui  
vulgui al finalitzar la sessió  
de le20:00 sobre aquest fim  
(en un bar proper a l’Imperial).  

Tertúlia-fòrum 

Història sobre el problema   de la 

massiva migració des de les regi-

ons més deprimides d’Espanya 

fins a les més desenvolupades. En 

un poble de la Costa Brava un 

paleta    comença la seva jornada 

de treball. Al mateix temps en un 

poble andalús la seva dona i els 

seus fills inicien el viatge per 

reunir-se amb ell. Durant el 

temps que ha estat sol ha tingut 

una aventura amb una turista 

belga, que li ha fet conèixer un 

món desconegut. 

Antonio Iranzo,  
Marta May,  
Sílvia Solar,  
Luís Valero,  
Ángel Lomvarte,  
Carlos Otero,  
Juan Miguel Solano,  

Director ........ Josep Maria Forn 
País ............. Espanya - Catalunya 
Guió. ............ Josep Maria Forn 
Productora ... P. C.  Teide 
Fotografia .... Ricardo Albiñana (B&W) 
Música ......... Federico Martínez Tudó 
Gènere ......... Drama 
Durada ......... 110 m 

Inés Guisado,  
Santiago Guisado, 
Josep Castillo, 
Carlos Ronda, 
Miquel Graneri, 
Isidro Novellas... 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

rumb a Galícia, la terra dels 

meus pares i avis, cada estiu i el 

famós Xangai (nom del tren que 

cap a tot el trajecte), amb canvis 

de màquina, d'elèctrica a carbó i 

parades llarguíssimes que feien 

que el viatge durés una eterni-

tat. 

 

Josep Maria Forn (Barcelona 4 

d'abril de 1928) va escriure        

el guió, va dirigir i va produir     

el film. Crec una obra gens     

pretensiosa, arriscada, mimèti-

ca, on no hi ha ni una sola    

imatge innecessària, mostra      

la vida sense embuts, de forma 

directa. Forn ha dirigit               

15 pel·lícules, entre les que     

estan "La resposta" (1975), 

"Companys, procés a Cata-

lunya"(1979) o "subjudice".

(1998), tot i això la seva obra 

magna és "La piel quemada". 

Forn va fundar (1975) i va presi-

dir l'Institut del Cinema Català 

per potenciar la indústria. De 

1987 a 1991 va exercir com a Di-

rector de Cinematografia del 

departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Ha 

estat actor en 8 films, entre ells 

"Alícia a l'Espanya de les        

meravelles" (1979) i "La           

campanada" (1980). 

 

"La piel quemada" té un 

May, Luis Valero i la francesa 

Silvia Solar. Els dos petits prota-

gonistes ho fan sensacional, els 

germans en la vida real també, 

Inés i Santiago Guisado. 

 

En el seu moment va ser un   

relatiu èxit de taquilla, segons 

dades de mundocine.net va tenir 

414.546 espectadors. 

 

A "La piel quemada" hi ha, 

com a mínim, mitja dotzena 

d'escenes magistrals, a destacar 

la discussió al bar entre catalans 

i andalusos, l'escena del tren 

quan apareix cantant un esguer-

rat i un nen que l'acompanya 

recull les monedes que tots    

donen encantats o la visió dels 

carrers d'un Lloret de Mar    

símbol de l'arribada de la vida 

moderna a país. 

 

"La piel quemada" és, possi-

blement, una de les millors 

pel·lícules espanyoles dels anys 

60, aconsegueix harmonitzar 

cinema comercial i d'autor. 

 

 

 José López Pérez   

El blog del Cine español 

 

muntatge de primera fila (Luis 

Puigvert), i manté el ritme     

durant tot el seu metratge que 

supera lleument l'hora i mitja. 

És una road movie i aborda te-

mes com el turisme, l'emigració, 

el desaforat boom de la cons-

trucció, el racisme, les dures 

condicions de vida durant el 

franquisme, els efectes de la 

guerra civil i l'obertura cap a 

nous temps (fonamentalment 

sexual), i tot això amb un tempo 

i uns diàlegs directes i que     

permeten diverses lectures. No 

hi ha res redundant o innecessa-

ri. La música és un altre dels 

elements presents en tot        

moment, on la guitarra i el     

flamenc són molt importants, on 

arriba a aparèixer cantant Salva-

dor Escamilla  (que es va fer  

famós com a radiofonista impul-

sor de figures com Joan Manuel 

Serrat). Un altre tema molt ben 

tractat és el famós “sábado saba-

dete…”, dia en què la disbauxa 

era part del pla del cap de set-

mana. 

 

La pel·lícula es va rodar a Lloret 

de Mar, Guadix, Purullana,    

València i Barcelona. 

 

El repartiment és coral, tots   

estan extraordinaris. Al capda-

vant Antonio Iranzo, Marta 


