
JOSEP MARIA FORN
L’aventura del cinema

ÀNGEL COMAS

Josep M. Forn.indd   5 15/02/12   12:50



Primera edició: març del 2012

 © Àngel Comas
© Cossetània Edicions 

© de les fotografies: Films de l’Orient

Edita:

Cossetània Edicions 

Fotografia de la coberta: © Tino Valduvieco

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Leitzaran Grafikak

ISBN: -11-7

Amb la col·laboració de

Josep M. Forn.indd   6 15/02/12   12:50



7

LA PROFESSIONALITAT COM A DESTÍ 11

LA SINGULAR MARATÓ DE JOSEP MARIA FORN

EL PRINCIPI DE TOT PLEGAT,  ....................................17
Els «pitos» de l’Elizalde ..................................................................17
Visca Macià, mori Cambó ..............................................................19
Cavalls sense genet ........................................................................19
El  .................................................................................20
Banyant-se en oli ...........................................................................21
La presó de dones .........................................................................22
Els gitanos de Gràcia .....................................................................
La llibreria Caralt ..........................................................................

APRENENTATGE. ELS ANYS D’EMISORA FILMS (1948–1951) ..........................27
Parèntesi obligat per acabar la mili .................................................
Els primers treballs professionals al cinema ....................................
Forn parla dels seus «mestres» d’Emisora ........................................
Emisora films,  a la catalana .......................................
El Cinefotocolor ............................................................................50

APRENENTATGE. DE GAUDÍ A ROVIRA BELETA PASSANT

PER BOFARULL (1952–1954) ..............................................................
Debut com a director: (1952) ..................................
Trobada amb un home irrepetible, Antoni Bofarull .........................60
Un gran mestre: Francesc Rovira Beleta. 

 ............................................62

Josep M. Forn.indd   7 15/02/12   12:50



8

Un altre efímer invent espanyol: el cinema en relleu. 
 .........................................................65

Una barreja que mai qualla: futbol i cinema. 
 .........................................................67

Més futbol i més Bofarull.  .................70
Antoni Bofarull, el cinema com a mitjà fer diners… i divertir-se .......72

LA FI DE L’APRENENTATGE. EXAMEN AMB ELS BALCÁZAR ................................75
Una proposta que no pots rebutjar mai. 1955), 
  quan els còmics es deien tebeos ...................................................
La publicitat com a mitjà de finançament. La Fira de Mostres 
  de Barcelona i  (1957 – Rovira Beleta) ................
Balcázar, la gran fàbrica de pel·lícules.............................................

MADRID, MADRID, MADRID… LA RANA VERDE (1957) ................................91
Crítica sociopolítica darrere una aparent comèdia sentimental ........96
El nou marc polític del cinema espanyol (1951-1962) ...................102

EL QUE VA D’EL INOCENTE A MUERTE AL AMANECER (1959) ...........................107
 ......................115

Les coproduccions i les dobles (o triples) versions .........................120

CONSUMISME A L’ESPANYA DEL «DESARROLLO». LA VIDA PRIVADA

DE FULANO DE TAL (1960) .................................................................
La comèdia espanyola i catalana dels anys 50 ...............................

SOTA L’OMBRA D’IQUINO. ¿PENA DE MUERTE? (1962), 
   LA RUTA DE LOS NARCÓTICOS (1962), JOSÉ MARÍA (1963). EL PARÈNTESI

DE LOS CULPABLES (1962) .................................................................
(1962). La justícia espanyola no comet errors .....

 ................
(1962). La policia espanyola 

  s’internacionalitza .....................................................................
Adéu a Iquino. 
  del bandoler generós .................................................................156
IFI, motor de la indústria del cinema a Catalunya .........................

CONVERTIR LLETRA EN IMATGE. LA BARCA SIN PESCADOR (1964) ....................167
El «film criminal» de Josep Maria Forn de principis dels 60 ............175

EL SOL NO ÉS DEMOCRÀTIC. LA PIEL QUEMADA (1967) ................................
García Escudero, el Nuevo Cine Español i l’Escuela 
  de Barcelona (1962–1967) ........................................................

LA PEL·LÍCULA MÉS PROHIBIDA DEL FRANQUISME. LA RESPUESTA (1975) / 
 M’ENTERRO EN ELS FONAMENTS (1985) ..................................................

Josep M. Forn.indd   8 15/02/12   12:50



9

LA CENSURA, EL GRAN ENEMIC ...............................................................217
, un projecte perillós .............................................................220

 Història del pols perdut amb la censura ..................221

UN DIRECTOR QUE NO DIRIGEIX .............................................................
El primer buit important com a director .......................................
El segon buit ..............................................................................
El tercer buit ...............................................................................
El quart buit ...............................................................................

UN NOU CINEMA CATALÀ. CURTMETRATGES I DIVERSOS ENCÀRRECS (1976–1982) ..
 (1976), un acte d’afirmació catalanista ..............

(1979). Recuperació 
   i reivindicació d’un polític ........................................................

 ...........................260

FORA DE CÀMERA. L’ADMINISTRACIÓ I LA POLÍTICA. ELS COL·LECTIUS

PROFESSIONALS ...............................................................................
 ....

La tancada de Montserrat (1970) ................................................266
El catalanisme antifranquista (1971) ............................................267
El socialisme català (1976) ..........................................................
La Transició (1976) .....................................................................269
Col·laborant amb l’administració catalana ...................................269
Subdirector general de Cinematografia i Vídeo del Departament 

 .....................272
Director general de Cinematografia, Vídeo i Televisió 

 ...............276

NO ES VAN FER MAI REALITAT. TIRANT LO BLANC I ALTRES PROJECTES

NO REALITZATS. C. TELEVISIÓ .............................................................
Altres projectes no realitzats ........................................................290
C. Televisió .................................................................................290

CORRUPTELES A RITME DE VODEVIL. HO SAP EL MINISTRE? (1991) .................

CRÍTICA SOCIAL I POLÍTICA. SUBJÚDICE (1998) ..........................................
NOUS TEMPS, NOVES ESTRATÈGIES. EL CORONEL MACIÀ (2006) ......................
JOSEP MARIA FORN, PRODUCTOR DE CINEMA ............................................

Una empresa catalana de producció cinematogràfica: 
   P.C. Teide .................................................................................
L’Institut del Cinema Català (ICC) ...............................................
El Centre Promotor de la Imatge (CPI) .........................................
Films de l’Orient, S.L. ..................................................................

.

Josep M. Forn.indd   9 15/02/12   12:50



10

FETS ESSENCIALS EN LA VIDA DE JOSEP MARIA FORN ...................................
TOTA L’OBRA DE JOSEP MARIA FORN ......................................................
PUNT I SEGUIT,  ...................................................
LA SAGA FORN ...................................................................................
FONTS  ...........................................................................................
ÍNDEX ONOMÀSTIC DE PERSONES, PEL·LÍCULES I FOTOGRAFIES ........................

Josep M. Forn.indd   10 15/02/12   12:50



13

La singular marató
de Josep Maria Forn

Durant gairebé dos intensos anys l’autor ha anat reconstruint la vida 
de Josep Maria Forn —un home orquestra, segon les seves pròpies pa-
raules— a través dels seus documents professionals i personals, retalls de 

pel·lícules i, sobretot, de les seves pròpies paraules. Han estat llargues con-
verses per tractar d’aclarir fets i conceptes a vegades confusos, a vegades in-
teressadament tergiversats, a vegades mal interpretats. I també per desvelar 
detalls desconeguts de la seva carrera. El llibre se centra lògicament en la 
seva producció cinematogràfica sense obviar aspectes personals importants 
que la influencien o la condicionen. Representa, per la seva intensa partici-
pació en l’elaboració, l’enèsima 

65 al cinema, fa una nova catarsi personal que tanca amb un entusiasta 
punt i seguit.

Ha fet catarsis i punts i seguits en diverses ocasions, quan s’ha trobat 
abocat a cruïlles de difícil sortida, quan ningú no donava ni cinc cèntims 
(dels d’abans, dels de pesseta) per la seva continuïtat. Per sobreviure 
seguint fent cinema, ha utilitzat la tenacitat, la perseverança i l’obstina-
ció d’un típic maratonià i la capacitat de transformació d’un camaleó. 

sortit únicament aplicant les tècniques dels corredors de fons sinó que 
ha hagut d’improvisar constantment, utilitzant altres disciplines aparent-
ment incompatibles, per esquivar els imprevisibles obstacles que anaven 
sorgint durant una insòlita cursa que encara continua. Tothom que ha 
practicat un esport de competició sap que arriba un moment en què 
cal superar unes irresistibles ganes de plegar. Són aquells instants en 
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els quals sembla que la força física s’hagi esgotat i és necessari utilitzar 
les reserves de la força mental per reactivar-la. Tothom que lluita en una 
societat competitiva, sempre en constant evolució, sap que cal canviar 

-
ple dels camaleons i dels atletes de les curses d’obstacles. Per sobreviure 
en el món del cinema, és imprescindible barrejar aquestes actituds vitals 
però, sobretot, cal sentir un insuperable amor pel que algú va batejar 
innocentment com setè art. Forn sap des de sempre que el cinema a ve-
gades pot ser un art però que necessita una indústria que el faci possible. 
I que barrejar art i indústria pot ser una missió impossible.

Aquest llibre parla dels moments estel·lars de la carrera de Forn, dels 

més de sis dècades, però també parla d’aquelles etapes tenebroses, ne-
gres, plenes de pessimisme… que va aconseguir superar amb habilitat, 

projectes a qui el donava per mort i enterrat. Seguir endavant l’ha obligat 
a escollir en solitari —però tenint en compte els altres— el camí correcte, 

Gràcies a la seva forta implicació personal en aquest llibre, Forn mira 
cap enrere, sense ira però potser amb més serenitat i nostàlgia que mai 
i, qui sap si lamentant ocasions perdudes, projectes que s’han quedat 
pel camí, relacions humanes o professionals malaguanyades, ferides que 
no va saber, o no va poder tancar, o decepcions inesperades. El món del 
cinema és un món dur, sense entranyes, de ferotge competitivitat, on els 
amics d’avui es poden tornar enemics demà, on moltes vegades tot s’hi 
val per assegurar la supervivència, on fer una pel·lícula és una dramàtica 
aventura que pot posar en perill l’economia o l’estabilitat personal i fa-

El llibre parla de l’obra de Josep Maria Forn de la forma més comple-
ta possible, considerant imprescindible situar-la en els diferents entorns 
on s’ha fet, complementant-la amb acotacions i referències puntuals que 
ajudin a entendre el perquè i el com de cada pel·lícula, el paper del poder 
polític o l’econòmic, les claudicacions a la taquilla si es vol sobreviure i 
seguir fent cinema, l’adaptació a les noves situacions, la importància dels 
esdeveniments sociopolítics, dels avenços tècnics o dels canvis d’hàbits 
dels consumidors. No es pot analitzar l’obra de cap artista si no es con-

es pot trobar en aquest llibre una petita història paral·lela de més de sei-

socials o polítiques. No sempre s’utilitza com a eina d’anàlisi la teoria 
dels autors. És cert que cada pel·lícula pot tenir un autor, però qui és 
realment? El director, el productor, el guionista?… o una conjunció del 
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treball de tots ells? És realment Forn l’autor total de totes les pel·lícules 
que ha signat com a director? Aquest llibre tracta d’esbrinar-ho. 

-
ves— ni lògicament l’opinió crítica de l’autor. Malgrat que sigui una bi-
ografia amb forta intervenció del biografiat, s’ha volgut abordar la figura 

-
cia, l’autor pensa que Josep Maria Forn és un home incombustible, un 
autèntic camaleó d’acer, capaç d’adaptar-se i sobreviure a un fotimer de 

tremenda tenacitat i a un dur i intel·ligent esforç personal. L’autor creu 

dels capítols —a vegades per culpa seva i a vegades dels altres o per les 
circumstàncies— però creu que gran part de les seves pel·lícules han 
estat clau en el cinema d’aquest país, sobretot les que ha fet controlant i 
dominant tots els camps creatius, encara que mai no puguin ser tots. Pre-
cisament aquest treball ímprobe dedicant-se a la producció o a tasques 
a l’administració o associacions, li ha restat el temps necessari per tenir 

curts; queden lògicament en el terreny de la incògnita els seus projectes 
no realitzats, encapçalats pel 

L’autor vol agrair-li sincerament la seva dedicació a aquest llibre. Ha 
-

onals. Ha contestat sense embuts totes les preguntes que li ha fet, ha 

i errors que es podien colar i ha aportat sense limitacions tot el material 

a mínim molt diferent.
També vol agrair a tots els autors citats, detallats en un capítol espe-

cífic, i molt especialment a Amparo Soler Leal, Joan Bosch, Marta May, 
Francesc Pérez-Dolz, Juan Munsó Cabús, Miquel Grau, Sandra Forn, Isi-
dor Llorca, Román Gubern, Fernando González Olivares, Marta Forn i 
Daniela Forn.

ÀNGEL COMAS
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El principi de tot plegat

A la senyora Lola
i al senyor Quimet,

els meus pares.

ELS «PITOS» DE L’ELIZALDE

al carrer Còrsega sonaven amb força les sirenes de l’Elizalde.
A la meva mare —la senyora Lola, com li deia tot el barri— li agradava 

-
sar quatre quilos i mig, i el dolor, i les complicacions que el meu pes li havi-

Vaig sentir aquesta història tantes vegades que, quan la meva mare la 
començava, jo fugia cap al carrer perquè, a més, sabia que a continuació 

cas el metge, el doctor Fajardo, una institució a la meva família, deia 

Foto de la pàgina anterior: Sunyol, caricaturista de , li va dir que de gran seria metge.
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li donava un cert aire sinistre, que recordava les presons que vèiem a les 
pel·lícules. 

VISCA MACIÀ, MORI CAMBÓ

Tinc tres o quatre anys, i amb les dues manetes m’aferro al balcó de 
l’entresòl de la Ronda de Sant Pere número 16. Una nodrida manifes-
tació d’homes ocupa tota l’amplada del carrer, avancen cap a la plaça 

mori Cambó».
És pràcticament el primer record estructurat de la meva infantesa. El 

pis. Molt més endavant, en els llibres d’història que llegia, vaig desco-
brir que la meva tia havia escapçat el que deien els manifestants, que 
segons sembla era: «Visca Macià, que és català, mori Cambó, que és un 
traïdor».

-
ge important de la meva vida, sí que me’n recordo força, especialment 
d’una  que a mi em semblava preciosa, comparada amb la que 
teníem a casa dels meus pares. Aquesta comuna estava situada en la 
prolongació de la galeria coberta. Era ampla, molt assolellada i tenia 
dos foradets rodons col·locats simètricament en el banc, el que facilita-
va la funció de la . Hi havia també uns braços de fusta tornejada 
a cada costat. Suposo que aquesta espècie de cadira era per al senyor 
Pauet, el marit de la meva tia, que ja era molt gran. Mai no vaig pre-

fer-ho, em sap greu no saber-ho.

CAVALLS SENSE GENET

Estic jugant assegut al terra de la segona botiga dels meus pares i per 
sota la porta d’entrada llisca un diari que s’atura al meu costat. És 

, el diari de la tarda. El meu pare el recull i comenta «S’han “sublevat” 
els militars espanyols del Marroc». 

Jo continuo jugant amb la capsa de botons, que desplaço com si fos un 
camió, però noto estranyat que les converses de la botiga han canviat de to 
i que el meu pare s’ha posat molt nerviós.

-
viós, em diu:

—Avui no pots sortir a jugar al carrer. Si vols, pots jugar a la porteria.
Jo era un nen obedient i em vaig instal·lar a la porteria amb una raqueta 

i una pilota de tennis i vaig estar jugant a frontó (amb la paret).
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dèmia és que em vaig enamorar d’una noia meravellosa que recollia 

Tenia dotze o tretze anys més que jo i mai no vaig parlar amb ella. I ara 
 i que 

vivia en una casa al costat de l’església.

BANYANT-SE EN OLI

Tinc deu anys i torno a estar a la porteria del carrer Còrsega veient passar 
soldats, però ara, no van a cavall. Una llarga columna de soldats d’infanteria 

-
cials no van al davant de les formacions, com a les desfilades, sinó al darrere i 
amb la pistola a la mà, amenaçant a qualsevol que pensi escapar-se i desertar.

No estic sol a la porteria, l’amo de la botiga d’olis i sabons, que com-

que nosaltres veiem al carrer Còrsega, passen també pels carrers Indústria, 

de passar els soldats, el carrer s’omple de gent. Se senten sorolls d’avions. 
Alguns inicien la desbandada, però els “enterats” ens tranquil·litzen:
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perillós.
Aviat comença a passar gent carregada amb sacs d’arròs, de farina, de pata-

magatzem, l’han obert i ajaguts a terra han començat a treure oli. S’ha or-
ganitzat una batalla campal i l’Antònia, que mirava d’omplir una galleda, 
s’hi ha abocat tant que ha caigut dins el dipòsit. Ha estat a punt d’ofegar-

han continuat agafant oli.

LA PRESÓ DE DONES

Tinc tretze anys. Estic en una presó de dones. Ni estic pres ni he canviat de 
 que és al carrer 

Balmes, entre Aragó i Consell de Cent, i instal·lada en una antiga presó de 
dones. Conserva l’estructura clàssica de les presons: galeries superposades, 
pati central, etc. Les aules s’han habilitat unint dues o tres cel·les. L’estructura 

-
mer pis, que sempre estan plens de nois perquè amb sort es poden veure les 
cames, i alguna cosa més, de les noies dels cursos superiors.

La clàssica foto escolar de l’època (col·legi de mossèn Ribas).
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«Vaig cometre l’error de producció més gran de 
la meva vida: creure que la censura franquista 

acabaria acceptant-la.»

JOSEP MARIA FORN

La pel·lícula més prohibida del 
franquisme. 

La respuesta (1975) / M’enterro 
en els fonaments (1985)

Animat per l’èxit de públic i crítica de La piel quemada, Forn decideix 
seguir amb aquell cinema realista —amb els tocs crítics que es permetes-
sin— sobre la societat que l’envoltava. Tenia més ressò a Madrid que a 
Catalunya però mai va tenir massa seguidors, enfosquit per les facilitats i 
resultats dels cinema de pur entreteniment. Joan Francesc de Lasa i Forn 
s’havien fet amics i l’historiador li va proposar anar a Cadaqués a casa del 
pintor Joan Tharrats per parlar d’un projecte del qual Forn podria ser-ne 
director. «Allà em va recomanar que llegís la novel·la M’enterro en els fo-
naments, de Manuel de Pedrolo, que potser en aquells moments no es deia 
així perquè va tenir una pila de títols. En aquells moments jo tenia al cap la 
idea de fer Las últimas tardes con Teresa, amb Daniel Martín, que per a mi 
era el pijoaparte perfecte». Forn s’enamorà del text, abandonà el seu projec-

Foto de la pàgina anterior: Francesc Viader i Castillo Escalona a La respuesta (1975).
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Marta May i Francesc 
Viader en una escena 

de La respuesta
(1975).

escriure abans del maig del 68. Després es demostraria que les seves pors 
s’havien quedat curtes. Va establir contactes amb joves de la mateixa edat 
del protagonista, «estudiants i no estudiants, amb els que vaig discutir esce-
na per escena, frase per frase, per apropar-me tot el possible a la problemà-
tica juvenil i universitària […] però és clar que si m’haguessin deixat entrar 
amb la càmera a les facultats, viure l’ambient a la seva pròpia salsa, tot 
seria més perfecte. Però això va ser el primer que em van prohibir: entrar a 
la Universitat per poder filmar». Volia que es titulés La contestación.

En el capítol següent, «La censura, el gran enemic», s’explica amb tot 
detall els problemes que va tenir el film amb la censura. Formen un cúmul 
de traves que justifiquen que, lògicament, no es pugui fer una anàlisi de la 
pel·lícula que s’hagués pogut fer en llibertat, sinó de la que finalment es va 
estrenar el 23 de febrer de 1976. Però, lògicament el que queda definitiva-
ment és la que arriba al cinema. En una de les declaracions a Carlos Pastor 
i Xavier Vinader de Gaceta Universitaria, arran de la seva presentació al 
festival de Molins de Rei (1970), Forn diu que «és un intent d’aproximació 
a la problemàtica universitària d’aquí i d’avui» però que «sempre s’haurà de 
parlar del fet que la pel·lícula que es planeja és molt diferent de la que es 
fa. Després de dues versions del guió i de dues sèries de talls per la censura, 
la pel·lícula tracta ara d’un problema generacional entre pares i fills». Però 
Forn sabia des de l’inici el terreny que trepitjava, i d’acord amb en Pedrolo, 
va fer un guió teòricament possibilista, eliminant per exemple escenes molt 
crues d’enfrontaments entre policies i manifestants. En aquella mateixa en-
trevista reconeix que hauria volgut fer una pel·lícula provocativa, i defineix 
els termes com «el cinema que fa reaccionar l’espectador, el que l’obliga 
a deixar de ser un subjecte passiu, que rep imatges i que es veu obligat a 
reaccions en front d’aquestes imatges, a reaccionar a nivell estètic, social, 
personal, polític…,». Pretén que «de la meva pel·lícula surti gent indignada, 
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de dretes, d’esquerres… que s’indignin perquè els fets que es presenten i es 
discuteixen parteixen d’uns pressupòsits que no són els seus. Als de dretes, 
el llenguatge els indignarà, i que es pugui projectar públicament a Espanya. 
I els d’esquerres pensaran, per exemple, que la figura de l’estudiant protes-
tatari no ha quedat suficientment magnificada».

El mèrit del film és que es va fer en un país que començava a revoltar-se 
contra el poder establert per la força, des de feia massa anys. Especialment 
a Catalunya i a Euskadi, la repressió era la més dura dels últims anys del 
franquisme. Un exemple el tenim el 1967, quan les primeres Jornades Inter-
nacionals d’Escoles de Cinema de Sitges van acabar com el rosari de l’auro-
ra. El règim es resistia, utilitzant la força —tal com ho havia fet sempre—, a 
acceptar que no podia mantenir més aquella situació repressiva i la policia 
actuava amb més virulència que mai. A sobre, a tota Europa, i especialment 
a França, el 1968 es produïen greus disturbis estudiantils. A Espanya també, 
però es silenciaven. Com a referència d’honoraris de l’època, es detallen 
alguns dels que s’han trobat en els contractes oficials del Sindicato Naci-
onal del Espectáculo: Josep Maria Forn (director), 250.000 ptes.; Ángel 
González Gauna (ajudant de direcció) 42.000; Josep Maria Cunillés (cap 
de producció), 120.000; Jaume Deu Casas (operador en cap), 45.000; Elisa 
Aspachs (maquilladora), 25.000, Maria Assumpció Bautista (muntadora), 
24.000 (4.000 per setmana); i del repartiment: Francesc Viader, 30.000; 
Jordi Torras, 30.000; Marta May, 50.000; Teresa Cunillé, 3.000 per sessió; 
Carmen Pradillo, 15.000 i Josep Castillo Escalona, 15.000. 

L’argument del film definitiu és aquest: 1969. Renata (Marta May), una 
noia que treballa en un bar de contactes de la carretera de Sarrià de Bar-
celona, anomenat Samurai, coneix casualment i se’n va al llit amb Molina 
Costa, subjefe provincial del Movimiento de Barcelona (José Castillo Esca-
lona). Aleix (Francesc Viader), un jove estudiant que té relacions amoroses 
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amb Renata, decideix aprofitar aquesta circumstància i assassinar Molina. 
Amb la complicitat de Renata, que l’introdueix a la seva mansió —una tor-
re aïllada del barri de Pedralbes—, el mata amb la porra que ha pres a un 
policia durant una manifestació estudiantil. Ningú presencia els fets i ningú 
pot relacionar la Renata o l’Aleix amb el crim. El cadàver és descobert al 
dia següent i la policia no té cap pista ni sap per on començar a buscar-les, 
però uns fets casuals fan que el pare de l’Aleix, el doctor Farràs (Jordi Tor-
ras), comenci a sospitar. Farràs és un metge prestigiós amb clínica pròpia, 
conservador, ara franquista… mentre que el seu fill, influenciat pels recents 
fets del Maig francès, és un dels estudiants universitaris radicals que es mani-
festen en la lluita contra el franquisme. És lògic que les relacions entre pare 
i fill no siguin precisament bones. El doctor Farràs descobreix a l’habitació 
de l’Aleix unes fotos sospitoses, les d’una noia en postures obscens i les 
del cadàver de Molina, que li fan pensar en les aparegudes a la premsa. Les 
relacions entre pare i fill són ara més tenses de l’habitual. Aleix li fa xan-
tatge a través de Renata, amenaçant-lo de descobrir totes les seves amants, 
especialment l’actual. El noi vol recaptar diners per pagar les multes d’uns 
estudiants detinguts per la policia. Després d’un borrascosa escena entre 
pare i fill, Aleix se’n va cap al Samurai. Fora hi ha un cotxe de la policia.

Efectivament, i tal com va dir Forn, La respuesta ha quedat finalment 
com una pel·lícula de diferències generacionals però hi roman com a rere-
fons una reflexió política, que resulta poc elaborada, evidentment per l’ac-
ció de la censura, fet pel qual queda més aviat ambigua ideològicament i 
políticament parlant. També pot trobar-se una aproximació a la confusa 
personalitat del protagonista, un noi insegur malgrat que presumeixi d’ide-
es revolucionàries, un noi que vomita després de l’assassinat i sent remor-
diments. Forn es va veure obligat a fer un film que hauria de llegir-se entre 
línies i que suggereix més que no pas mostra. Cal dir que la novel·la de Pe-
drolo també segueix aquesta línia, deixa el lector en llibertat perquè es formi 
la seva pròpia opinió. Els impediments de la censura disminueixen la possi-

Francesc Viader a
La respuesta (1975).

Josep M. Forn.indd   209 15/02/12   12:51



210

bilitat d’endinsar-se més a fons en la psicologia dels personatges principals. 
Sembla clar que l’Aleix és un anarquista (i naturalment antifranquista) que 
vol destruir aquella societat en què viu representada, fins i tot, pel seu propi 
pare. Però la manca d’un procés dialèctic exposat en completa llibertat pot 
portar a valoracions equivocades de les seves idees polítiques, presentant-lo 
només com un simple assassí psicòpata, un personatge negatiu sense escrú-
pols que, a més, arrossega una noia senzilla pel camí del delicte. Forn no té 
l’oportunitat d’aprofundir en les seves relacions, on el sexe és fonamental, 
per explicar-les, per mostrar el domini que exerceix Aleix sobre Renata. Les 
escenes de llit ara pequen d’ingènues i sembla mentida que tant els censors 
com alguns crítics i alguns espectadors del passi al Club d’Enginyers digues-
sin que eren pornogràfiques. És cert, no obstant, que Forn juga molt inten-
sament amb l’erotisme natural d’una Marta May molt atractiva, potser en el 
millor moment físic de la seva vida, molt ben fotografiada i francament sug-
gestiva. Més creïbles —malgrat la comentada adulteració del personatge del 
noi— són les confrontacions entre pare i fill que configuren les diferències 
generacionals i que formen l’espina dorsal del film, i que es converteixen en 
les parts més valuoses. Jordi Torras fa una bona composició del seu perso-
natge, mentre que Viader i May pequen, un per defecte i l’altra per excés. Una 
mostra de la personalitat d’Aleix es reflecteix en la seqüència de l’autobús 
on tracta de lligar inútilment amb una noia, com si volgués ser una persona 
normal, integrada. Segons el film, Aleix és contradictori, oprimit per l’en-
torn familiar i la societat on viu. Del pare no se saben massa coses del seu 
passat, però del present queda clar que viu feliç en la societat franquista i 
que s’ha adaptat fins i tot a la mediocritat del seu matrimoni, buscant refugi 
en amants, no només per la part sexual sinó com a substitutes de l’esposa 
tradicional. Forn ho posa de manifest en la seqüència on explica a l’actual 
amant els problemes que té amb el fill i que no ha explicat a la seva dona. 
L’assassinat del falangista —Forn diu que Pedrolo i ell s’havien inspirat en 
José Antonio Samaranch, aleshores delegat nacional d’esports (encara que 
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