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‘1956. l’any de la fred’ acaba la seva gira a l’escalaY

Una exposició ha recorregut 60 municipis de la comarca

nn l’escala. Un dels fenòmens meteorològics més transcendents de la història 
contemporània de la comarca, les glaçades del mes de febrer de 1956, van mo-
tivar que l’Arxiu Comarcal en preparés una exposició en el cinquantenari d’aquell 
fet. Ha estat quatre anys exhibint-se en una seixantena de poblacions. n 

pujant i al final no es va materialit-
zar i els drets van caducar”. 

Les filles Anglada afegeixen que 
“la publicació a Alemanya de la 
novel·la és el que ha possibilitat 
aquest contracte. La productora, 
que està establerta en aquell país, 
va sentir una crítica molt elogiosa 
a la ràdio, va comprar el llibre i va 
quedar entusiasmada. Sembla que 
fa temps que tenia ganes de fer una 
pel·lícula sobre l’Holocaust i ara ha 
trobat la història que necessitava”. 
Segons informava aquest cap de 
setmana el diari La Vanguardia, tot 
apunta que la productora vol ela-
borar un film a l’estil d’El pianista, 
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Una productora alemanya portarà ‘El violí 
d’Auschwitz’, de M.A. Anglada, al cinema

Josep M. Bernils l figueres

El 1994 ja es va produir 
un primer intent de dur la 
novel·la de l’escriptora a 
la gran pantalla, amb un 
guió de Jorge Semprún

traducció alemanya. Portada de l’edició de la novel·la que va despertar l’interès de la productora. a la dreta, rosa i mariona Geli, filles de l’escriptora 

El somni de Maria Àngels An-
glada es veurà fet una realitat gai-
rebé deu anys després de la seva 
mort. La novel·la més emblemàtica 
de l’escriptora figuerenca, El violí 
d’Auschwitz, serà objecte d’una 
pel·lícula de projecció internaci-
onal, després que fa pocs dies es 
concretés la venda dels drets per a 
l’adaptació audiovisual de l’obra a 
la producta alemanya, tot i que de 
capital nord-americà, Sharon von 
Wietersheim, amb seu a Munic.

Les dues filles d’Anglada que 
gestionen els drets d’autor de la 
seva obra, Rosa i Mariona Geli, 
recorden que “els drets cinema-
togràfics d’El violí d’Auschwitz els 
havia comprat en vida de la nostra 
mare el productor Andrés Vicente 
Gómez, d’Iberoamericana Films. 
Va estar molt contenta per aquest 
fet i especialment quan va saber 
que encarregaven el guió a Jorge 
Semprún”. 

Afegeixen que “va anar passant el 
temps, entre altres coses l’escrip-
tor i exministre estava molt enfei-
nat tot i que estava molt satisfet i la 
novel·la li va agradar molt. Va ar-
ribar a dir que era l’única -o una 
de les úniques- novel·les sobre el 
tema de l’extermini dels jueus que 
no era escrita per un supervivent 
que era fidel a la realitat. Com que 
el productor volia rodar a Polònia, 
els costos en aquest país van anar 

nn

literatura. sharon von wietersheiM vol elaBorar una pel·lícula a l’estil d’‘el pianista’ de roMan polanskiY

“La seva obra guanya amb els anys”
Y eusebi ayensa, curador de l’escriptora

Ydes de l’institut cervantes 
d’atenes, el seu director, el fi-
guerenc eusebi ayensa, curador 
de l’obra d’anglada,  assenyalava 
que “la notícia és molt bona. És 
una novel·la molt cinematogràfi-
ca, és a dir, que dóna molt de joc. 
a banda del conservatori de cra-
còvia, on comença l’obra, la resta 
d’escenaris queden reduïts a les 
dependències d’un camp de con-
centració del iii reich. Sens dubte 

–i sense ser jo un entès en cinema- 
dur a la gran pantalla la seva altra 
gran novel·la sobre l’Holocaust, 
en aquest cas dels armenis, Qua-
dern d’aram seria molt més com-
plicat, ja que l’acció transcorre a  
armènia, Grècia, marsella, cada-
qués… en fi, crec que és una no-
tícia excel·lent i un exemple més 
del fet que l’obra d’anglada, com 
la dels grans clàssics, guanya amb 
el pas dels anys”. n

de Roman Polanski, amb guionista 
europeu però rodada en anglès i 
amb actor de primera línia de Ho-
llywood. Entre les propostes que 
hi ha sobre la taula hi figura una 
coproducció amb França.  

Finalment Rosa i Mariona Geli 
expliquen que “tant les traducci-
ons a països com Alemanya, Fran-
ça -on també es publicarà aquest 
any El quadern d’Aram- i els Estats 
Units, com ara la pel·lícula, són un 
èxit que es deu per una banda al 
valor de l’obra, sens dubte, però per 
l’altra a la feina de l’agència Pon-
tas, que està molt especialitzada 
en drets audiovisuals”. n
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