
SINOPSIS

A les vuit del matí a Lloret, José, un andalús de 32 anys,

comença a treballar a l'obra. Al mateix temps, a un poblet

de Granada, la seva dona, Juana, els seus dos fills i el

cunyat comencen el viatge per reunir-se amb José.

Durant tot un dia, amb les dues històries paral·leles, es

narra la vida de l'emigrant a la Costa Brava i els motius

que el van portar a emigrar.
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LA CRÍTICA VA DIR

«La gran virtut de la pel·lícula és mostrar d'una manera simple,

sense pretensions ni maniqueismes, temes i problemes

subjacents en la societat d'aquell moment». Àngel Comas, Josep

M. Forn L'aventura del cinema.

«Una joia del cinema espanyol que no sol aguantar el pas dels

anys, sinó que, amb alguns canvis, té vigència actual». Hugo

Pascual Bordón (El blog del cine español)

SOPAR DE CINE

Dijous, 15 de 

noviembre
20:30

En homenatge pel 90è 

aniversari del seu director 
Josep Ma. Forn

Organitza: 

Amb la col·laboració de:

Any de producció: 1967

Durada: 110 minuts

Productora: Teide PC

Agraïm a la Filmoteca de Catalunya la cessió de la 

copia restaurada i digitalitzada de la pel·lícula que 

projectarem.



Les imatges dels títols de crèdit −cossos nus

d'homes i dones a les platges i paletes treballant−

resumeixen per on anirà la pel·lícula. Josep M.

Forn l'estructura efectivament sobre aquests dos

contrastos, tractant de fugir dels tòpics. Barreja la

ficció amb les formes de documental per descriure

els problemes de la immigració amb el rerefons de

la societat catalana indiferent al tema i propugna la

El film mostra la difícil integració dels immigrants andalusos en la seqüència clau de

l'enfrontament entre la gent autòctona de classe mitjana i els paletes de fora que

celebren la festa del «segon» comiat de solter de José.

En aquesta seqüència apareix per primera vegada al cinema un insult propi de certs

catalans cap als immigrants, la paraula «xarnego». La utilitza despectivament el

personatge interpretat per Jordi Torras, «xarnego, murcià, que mai has bufat cullera»,

una actitud contrarestada per la comprensiva i integradora de l'amo del bar.

Exemplifica també la repressió sexual dels espanyols en les relacions dels paletes i

també dels joves del poble amb les desinhibides estrangeres, una mostra del xoc

cultural de l’època.

SOBRE L’ACTUALITAT DE LES PELLS CREMADES

necessitat de l'adapta ció com a forma ideal de convivència. La fotografia

en blanc i negre en escenaris naturals la posa al servei del màxim realisme.

En l’espai de només un dia i amb dues històries paral·leles ens mostra el

contrast entre la vida rural (i les escasses expectatives de portar una vida

digne) i la dels entorns més desenvolupats econòmicament, més inhumans i

més durs, però que garanteixen viure millor.

Tot això ho aconsegueix sense concessions

comercials a l’erotisme groller o les tòpics fàcils (tan

corrents a les pel·lícules espanyoles de l'època. El

tema i la ideologia implícites ens porten cap a

l'Espanya del Primer Plan de Desarrollo, la del

miracle econòmic i de la liberalització, quan el

Règim celebra oficialment, el 1964, «los 25 años de

paz». La piel quemada es pot considerar com una

resposta d’esquerres contra la propaganda oficial

orquestrada per Fraga Iribarne, una resposta feta en

el terreny preferit de l'adversari, el de la construcció econòmica, però

sobretot ens parla de les implicacions humanes. Sempre amb una gran

autenticitat, el director filma pels carrers sense cap preparació, utilitza

actors no professionals i reprodueix el parlar real de la gent: «Estic cansat

de la forma de parlar que el doblatge va imposar a Espanya” -diu- “tots els

personatges del cine volen parlar sempre correctament. En aquest film

pretenc que els andalusos parlin andalús, els catalans, català, els estrangers

en els seus idiomes i, a més, cadascú amb els seus accents peculiars” En la

pel·lícula s'utilitza el català, lògicament, com a llengua secundària per

descriure determinats ambients, i es mulla políticament en l'espinós tema de

la integració i la llengua. «¿De dónde es uno?» −diu un personatge‒ «Pues

de donde puedes comer», deixant també clar que per poder menjar i, per

tant, integrar-se, cal aprendre la llengua, explicitant-ho en una escena clau

on els fills de José, acabats d’arribar, li demanen que els ensenyi català i el

protagonista els dóna una simpàtica lliçó pràctica.

La gran virtut de la pel·lícula és mostrar d'una manera simple,

sense pretensions ni maniqueismes, temes i problemes

subjacents en la societat d'aquell moment. La simplicitat de la

posada en imatges busca deliberadament formes de documental

dramatitzat on s'articulen problemes com l'ús de la llengua, el

bilingüisme, el futur de la identitat catalana davant de l'allau de

treballadors forans, l'actitud dels natius que els temen... El film

exposa clarament que, malgrat la nostàlgia que puguin sentir

pels seus llocs d’origen, els fills dels immigrants d'altres llocs

de l'Estat acabaran sent tan catalans com qualsevol fill de pares totalment catalans. O

potser més. Aquests són alguns dels temes que es tracten; sense oblidar que n'hi ha

d'altres explícits o implícits, sobretot des de la perspectiva actual, com les

conseqüències del turisme sobre els costums socials i l'economia de poblacions de la

costa. Per altra banda, qüestiona i mostra per què la gent ha d'emigrar dels seus llocs

d'origen i la imparable migració del camp a la ciutat, de l'agricultura a la indústria o a

la construcció i una de les seves conseqüències: l'explotació obrera per excés d'oferta

de mà d'obra. La seqüència on José travessa tot el poble amb el llit sobre l'esquena es

converteix en un símbol del viacrucis que ha de patir qualsevol obrer que vulgui

treballar fora del seu entorn d'origen.

La vigència de La piel quemada és indubtable. Ha resistit el

pas del temps, el conflicte que planteja segueix existint. Forn

ha dit que els dos corrents que són presents al film i

coincideixen a Lloret ‒un que va del sud al nord, el corrent de

la gana; i l'altre el del nord cap al sud, el corrent de l'oci, del

turisme−, van ser dos corrents que van canviar Catalunya i que

«ara, trenta anys després, els que venen no són andalusos ni

murcians, ara són magribins i subsaharians. Avui el personatge

andalús de l'obra seria un negre del Maresme i les condicions

serien les mateixes encara que les circumstàncies fossin

diferents».



PARLA EL DIRECTOR

«La piel quemada va sorgir en un

moment de crisi personal. Van

aparèixer coses de les quals ni jo

mateix tenia consciència que estaven

incorporant-se a la pel·lícula. La

primera idea va sorgir un diumenge,

quan estava acabant el rodatge de La

barca sin pescador a Port de la Selva.

Estava una mica cansat i vaig agafar el

cotxe per fer una volta, i passant per

Roses vaig reparar en el que veia.

Després vaig escriure una sinopsi d'un

parell de pàgines en què parlava de la

costa del totxo i llavors em van

començar a interessar les persones que

estaven darrere de la rajola i així va

començar a sorgir la història. Quan

vaig escriure la primera seqüència ja

vaig tenir clar quin havia de ser el títol,

perquè hi havia dos grups de persones

que es cremaven la pell, unes a la

platja de Lloret, els turistes, i altres que

treballaven en les bastides. La trobada

de dos corrents de signe diferent: la

immigració i el turisme que van

canviar aquest país.

Vaig poder treballar amb molta

llibertat. Es va rodar amb molt pocs

Josep Maria Forn és responsable de 16 llargmetratges que han tocat diferents

gèneres i ha produït més de 30 pel·lícules. Per si fos poc, va crear l'Institut de

Cinema Català i va ser president del Col·legi de Directors de Catalunya. Una

carrera variada, però ell mateix sap que, sobretot, és reconegut per La piel

quemada, que el 1967 plantejava el problema dels emigrants andalusos, els

xarnegos, en una Catalunya pròspera.

«En el món sóc assenyalat com el director de La piel quemada, una pel·lícula

que va canviar la meva vida per bé, això que es diu el triomf. Cinquanta anys

després, segueix completament viva. Me la demanen de moltes parts del món.

Amb aquest èxit jo em vaig creure allò d'ampla és Castella i que, per tant,

podia vèncer la censura franquista. Però no va ser així. Tinc en el meu haver

una pel·lícula maleïda, La respuesta, que tant de bo no hagués fet. No me’n

penedeixo, l'estimo molt, però també va canviar la meva vida encara que en

sentit contrari. La respuesta va ser la pel·lícula més prohibida: va passar 24

vegades per la comissió de censura. Però, és clar, és que parlava d'un

assassinat polític, i en aquell moment, 1968, havia esclatat la revolució

estudiantil i la censura era més rígida del que és habitual. Es va rodar el 1967 i

no es va estrenar fins a 1975, amb Franco mort. Quantes vegades va passar

per censura!».

FILMOGRAFIA

1957: Yo maté

1959: Muerte al amanecer

1960: La vida privada de Fulano

de Tal

1960: La rana verde

1961: ¿Pena de muerte?

1962: La ruta de los narcóticos

1962: Los culpables

1963: José María

1964: La barca sin pescador

1967: La piel quemada

1975: La respuesta

1979: Companys, procés a

Catalunya

1991: Ho sap el ministre?

1998: Subjúdice

2006: El coronel Macià

2015: El somni català

diners, es va anar fent sobre la marxa. Com bé diuen alguns directors, jo

també ho dic, hi ha coses de la vida que se't fiquen a la pel·lícula i en aquesta

pel·lícula va passar això. Per això crec que 45 anys després segueix viva».

http://www.nosolocine.net/entrevista-al-cineasta-josep-maria-forn-en-profundidad-primera-

entrega/

FER CINE A CATALUNYA: JOSEP M. FORN

La respuesta es va poder projectar al

festival de Molins de Rei (1975),

encara que en una sessió única. «Ho

vaig acceptar amb la condició de

poder dir el que volgués. Vaig deixar

anar el que em va semblar, tot i que la

sala estava plena de policies. Em vaig

guanyar l'aplaudiment més gran de la

meva vida, però l'endemà em van citar

al Ministeri de Cultura i el director

general em va dir que el cinema se

m'havia acabat de per vida. De fet,

vaig trigar 10 anys a fer una altra

pel·lícula, i va ser Companys, procés a

Catalunya. Mentrestant, em vaig

dedicar a produir, entre d'altres, Ocaña, de Ventura Pons, o La ciutat cremada, 

d'Antoni Ribas. Hi va haver un moment en què tots els directors joves de 

Catalunya passaven pel meu despatx, fins que feliçment va morir Franco i vaig 

poder reprendre la meva feina com a director».



«Un episodi de la meva vida és quan em va trucar Jordi Pujol, a qui li havia

agradat molt La piel quemada, per fer alguna cosa pel cinema català. Com jo

em portava bé amb tothom, vaig acceptar el càrrec de sotsdirector general.

L'endemà, tots els directors catalans em van titllar de traïdor perquè deien que

me'n havia anat amb CiU, quan no tenia carnet de res. El temps que vaig estar a

l'Administració ho vaig passar fatal, entre altres raons perquè no hi havia diners

per a res. Després de dos anys en el càrrec, em vaig preguntar què cony estava

fent allà. I em vaig llançar a fer una comèdia, Ho sap el ministre?, que ja en

aquella època (1991) parlava de la corrupció. És una pel·lícula que té encara

recorregut per aquests catalans que venen a Madrid a fer tripijocs». No va ser

aquesta la primera comèdia de Forn. Abans, havia rodat La vida privada de

Fulano de Tal, on Fernando Fernán Gómez és un recent casat amb dificultats

econòmiques per satisfer els capricis de la seva dona, encara que a Forn el que

li ha interessat sempre és «el tema de la culpabilitat i la innocència». Va dirigir

Yo maté, Los culpables, Muerte al amanecer, ¿Pena de muerte? (aquesta última

modificada per la censura, «que deia que a Espanya mai hi havia hagut errors

judicials»; al costat de films d'encàrrec com La ruta de los narcóticos o La

barca sin pescador, sobre l'obra teatral d'Alejandro Casona, que havia tornat de

l'exili.

Fins que el 1979 va rodar

Companys, procés a Catalunya,

sobre el president de la Generalitat

afusellat el 1940. «És una

vergonya que ni el Govern

espanyol ni el Rei que va nomenar

Franco hagin demanat perdó per

un assassinat; a Companys el van

assassinar», opina. «Aquell judici

no s'aguanta. Va ser la Gestapo

que va detenir Companys a França

i el van enviar a Espanya. Però el

I ara, «com a contribució al procés»

sobiranista, he filmat El somni català,

utilitzant «part de Companys, una altra part de

El coronel Macià, al costat d'un míting que

vaig rodar quan es va morir Franco, i amb tot

això ha sortit una pel·lícula que es recolza en

la poesia de Ventura Gassol que va ser

conseller de Cultura de Macià. Hem organitzat

un tinglado que no sé com acabarà, però en

aquesta generació o en la següent, en un

moment determinat, la independència de

Catalunya sortirà. Hi ha un sentiment molt

arrelat que creix. He trobat un text d’un polític

PROPER SOPAR DE CINEMA: 22 de novembre 

“El Proxeneta. Paso corto, mala leche” está

protagonizado y contado en primera persona por

Miguel, “El Músico”, un exproxeneta y dueño de

algunos de los más importantes macroburdeles de

España, condenado y sentenciado a 27 años de

cárcel, que ha confesado con pelos y señales cómo

ha evolucionado la prostitución en España y en el

mundo, y cómo a principios de los años noventa

surgió el espeluznante negocio de la trata y se

empezó a secuestrar mujeres de “deuda”, cuya única

salida era la prostitución.

Amb l’assistència de la seva directora Mabel Lozano

Govern espanyol mai ha demanat perdó, i aquest tema està sortint molt amb tot

el fregat polític. No li quedarà més remei a no sé quin Govern de demanar

perdó», afegeix.

Forn va rodar després El coronel Macià, sobre qui va ser president de la

Generalitat fins a la seva mort en 1933 després d'haver proclamat la República

catalana.

de dretes Francesc Cambó que el 1903 li va dir a Alfonso XIII: ‘Pasarán los

políticos aquí presentes, caerán regímenes, vendrán otros, pero el hecho

vivo de Cataluña permanecerá’. I això va passar amb Macià, amb

Companys, i ara amb Mas. A Madrid hi ha molta gent que no ho entén…».

Diego Galán, 20 desembre 2015 

(https://elpais.com/cultura/2015/12/20/actualidad/1450637596_126520.html)


