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Creació

Pa Negre

         Portada de Pa Negre (la pel·lícula)

Sinopsi de   Pa negre  

El mallorquí Agustí Villaronga no només dirigeix  la 
cinta sinó que també es va encarregar del guió, que 
adapta  lliurement  una  novel  d'Emili  Teixidor, 
conegut escriptor català de literatura juvenil. 
L'acció  té  lloc  durant  els  anys  immediatament 
posteriors  a  la  Guerra  Civil,  en  un  poble  de 
muntanya.  El  protagonista  és  Andreu, un nen de 
classe humil,  fill  d'un destacat home d'esquerres, 
ara  represaliat  per  pertànyer  al  bàndol  dels 
perdedors. 

Una adaptació complexa 

Villaronga té el mèrit d'adaptar una obra molt poc 
visual, difícil de convertir en cinema. S'alimenta de 
part de les altres obres de l'autor. En concret es va 
servir  "de  gran  part  de  les  seves  narracions, 
ancorades en la  postguerra del seu Plana de Vic 
natal, i entre les quals destaquen els contes de Sic 
transit  Gloria  Swanson  i  una  altra  magnífica 
novel·la: Retrat d'un assassí d ' ocells. 
El que es pretén amb això és que el resultat fílmic 
sigui  absorbent,  àgil,  misteriós,  ple  d'emocions  i 
atractiu per a l'espectador ", recorda Villaronga. 
Encara  que  el  film  s'inscriu  en  el  gènere 
melodramàtic, per moments la cinta és propera al 
thriller, i encara no apareix res irreal, adquireix en 
ocasions tints de cinema fantàstic, que es justifica 
per la  condició  infantil  del  protagonista.  "Mai  he 

arribat  a  l'extrem  de  la  fantasia,  limitant-me  a 
donar  una  dimensió  màgica  i  poètica,  real  i 
versemblant, que repercuteix en la  fotografia, la 
banda sonora i en les constants referències al món 
dels ocells,  símbol dels ideals dels personatges  ", 
comenta el realitzador. 

Escena de Pa Negre

Crítica de   Pa negre  

Estèticament tan  fascinant  com sol  ser  propi  del 
director de El mar i Després del vidre, resulta molt 
suggerent la seva reconstrucció de la Catalunya de 
l'època. Els personatges tenen tots punts foscos, el 
que permet el  lluïment  d'actors  com Nora  Navas 
(mare del protagonista), la veterana Laia Marull, o 
el jove protagonista, Francesc Colomer, un prodigi 
d'expressivitat. 

D'arrencada vigorosa, estem davant d'una pel·lícula 
fosca sobre la iniciació a la vida, i la pèrdua de la 
innocència  davant  el  que  va  descobrint  al  seu 
voltant.  Tot  i  que  el  tema  de  la  postguerra 
espanyola  ha  estat  sobreexplotat  pel  cinema 
espanyol, i  que el desenvolupament perd bastant 
força, Pa  negre té  el  seu  interès  per  la  seva 
reflexió sobre temes com la mentida i la renúncia 
als ideals quan està en joc la supervivència. 

             Portada de la novel·la Pa negre 


