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El desconegut, l'independent 
i l'imprescindible John Sayles

Victor Feliu
professor de secundària

    Guionista, director i muntador.. . tot i que ell es defineix com a contador 
d’històries: "el guió és la primera versió, en dirigir es crea una altra amb el 
suport dels companys i en el muntatge obtens la versió definitiva".

En una conversa sobre cine, no fa gaire, 
declarava la meva personal admiració 
pel director britànic Ken Loach, l’altra 
persona em va preguntar si coneixia 
en Sayles, li vaig fer repetir el nom 
vàries vegades i per al final reconéixer 
que no n’havia sentit parlar mai 
d’aquest director amb més de trenta 
anys de carrera. La meva interlocutora 
amb un intent simplificador amb va dir: 
“si t’agrada un t’agradarà l’altre, 
el Sayles és el Loach nord-americà”. 
Poc a poc vaig anar buscant 
les seves pel∙lícules i poc a poc 
el meu desconeixement es 
va anar convertint en desfici, 
com hauré pogut viure fins ara 
sense ell?

Encara que la 
comparació 
entre els dos 
directors és una mica 
“arriscada”, sí que és pot 
dir que tant el britànic 
com l’americà comparteixen 
el mateix compromís 
radical. En aquest article 
intentaré sintetitzar els temes 
més importants de l’obra de Sayles amb 
l’objectiu confessable de, si encara 
no el coneixíeu, encomenar-vos la meva 
passió per la seva obra. 

John Sayles (1950) és escriptor de relats 
curts i novel∙les, guionista i director. 
No és només el paradigma de 
realitzador independent nord-americà 
sinó que deu ser l’únic que en la seva 
llarga carrera encara no ha 
“evolucionat” cap a formar part de 

l’establishment de Hollywood. Sempre ha 
aconseguit tenir el domini de les seves 
pel∙lícules sense haver d’adaptar-se als 
imperatius de les grans companyies, 
això li ha portat, com a conseqüència, 
que la majoria de la seva obra no s’ha 
pogut veure mai en sales comercials.

Tampoc podem afirmar que s’hagi situat 
completament fora del Sistema, ha 
sapigut mantenir sempre un peu dintre 
i un altre fora, perquè també ha 
treballat com a guionista (i revisador de 
guions) d’alguns films comercials 
(“Alligator”, “The Howling”, “Apolo 13”). 
Aquest fet li ha permès invertir en els 

seus propis projectes 
i controlar-ne tot el 

procés. Tal com ell 
fa constar en els crèdits: 

escriu, dirigeix i edita.

Les seves pel∙lícules tenen 
un enfoc realista, 

psicològic i són de 
recorregut llarg, perquè, 

després de veure-les, romanen en el 
subconscient i de tant en tant surten a 
la superfície en forma de  record dolç 
per algun personatge o, a vegades, 
perturbador per algun d’aquells finals 
que donen lloc a diferents 
interpretacions. Aquest nivell psicològic 
va paral∙lel amb un altre de denúncia 
d’una varietat de temes que la societat 
nord-americana vol ignorar.

HISTORIES AMB RERAFONS POLITIC
Els seus guions són sòlids i complexes, 
els crítics ho relacionen amb la seva 
condició d’escriptor i ell afirma que, 

quan escriu, “veu” els seus relats en 
imatges. Sempre trobem una trama 
principal que serveix de fil conductor i 
multiples històries paral∙leles 
interrelacionades. Aquest entramat de 
històries no fa de cap manera el seu 
cinema difícil, sinó tot el contrari, 
perquè coneix els resorts narratius  per 
mantenir l’atenció de l’espectador i, 
sense caure en els tòpics, crea un 
matxambrat d’elements de diferents 
géneres. Per exemple “Lone Star” pot ser 
considerada com policíaca i, a la vegada, 
com un western, però la seva trama 
principal és una relació sentimental, la 
de dues persones que, malgrat un passat 
que els persegueix, tenen l’oportunitat 
de començar una nova vida.

Generalment a les seves històries hi 
podem distingir un primer nivell 

psicològic i un altre de polític o de 
denúncia. El primer sol ser el fil 
conductor i la denúncia política la 
trobem en el rerefons o en les històries 
paral∙leles. A nivell polític ens mostra 
l’explotació capitalista o la manipulació 
i corrupció política a “Silver City”. 
D’aquesta pel∙lícula ell mateix escriu: 
qualsevol similitud entre els personatges 
presentats i els membres de l’administració 
Bush és inevitable. 

La seva preocupació ambientalista el 
porta a ridiculitzar les iniciatives 
empresarials de convertir la realitat, la 
història i les tradicions en parcs temàtics 
per consum turístic massiu (“Sunshine 
City”,“Limbo”).  A “Matewan”, una de les 
seves pel∙lícules històriques, recrea la 
lluita dels miners de West Virginia contra 
unes condicions de treball i vida 
insoportables. Un dels temes tractats a 
“Matewan” es el de la violència en la lluita 
obrera, el protagonista, un dirigent 
sindical, és pacifista mentre que els 
miners volen defensar-se,  amb les armes, 
de la violència de la patronal.

Els seus films tenen diferents 
lectures: un primer nivell 
psicològic i un segon de 
denúncia (la corrupció política, 
la degradació de l’entorn, 
l’explotació capitalista...)
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Sitúa els seus films en diferents estats 
nord-americans, però no només com 
escenari, sinó que planteja una 
aproximació a l’entorn natural i a les 
problemàtiques de cada lloc que, de fet, 
són universals:
– “Matewan” a West Virginia 
(la lluita dels miners a 1920).
– “Limbo” a Alaska
(la destrucció del model de vida 
tradicional per una explotació turística).
– “Passion Fish” a Alabama 
(la natura com a detonant del canvi 
d’orientació en la vida de la protagonista).
– “Sunshine City” a Florida 
(la especulació urbanística i explotació 
turistica massiva, la mixtificació històrica).
– “Silver City” a Colorado 
(la contaminació, la explotació 
dels inmigrants, la manipulació política
i la corrupció).
– “Lone Star” a Texas 
(la multiculturalitat, la inmigració, les 
diferents interpretacions de la Història).

UN GRAN CREADOR DE PERSONATGES
Trobem a la seva obra uns personatges 
de mitjana edat condicionats per un 
passat que han de superar per ser feliços, 
cadascú d’ells amb la seva pròpia història 
al darrera que acaba trobant-se i influint 
amb la dels altres. Els protagonistes 
s’han de sobreposar  a les dificultats i 
prendre decisions que els permetin viure 
una nova vida superant les rèmores del 
seu passat. Una gran qualitat del cinema 
de Sayles és la profunditat dels 

personatges secundaris, els quals no hi 
són només en funció dels protagonistes 
sinó que cadascú d’ells forma part d’una 
de les altres múltiples històries (que 
podrien ser una altra pel∙lícula cadascuna 
d’elles). Així, per anomenar només un 
exemple, al començament de “Limbo” el 
personatge Harmon a la conservera 
adreça un monolèg sarcàstic als 
treballadors de la fàbrica que tanca,  
introduint el tema de la substitució de la 
indústria productiva  per la turística.

També ens crida l’atenció el seu enfoc 
del tema racial. La gran majoria de 
pel∙lícules comercials presenten un món 
tot blanc o, quan no, els personatges 
negres són uns secundaris per la major 
honor i glòria de l’heroi blanc. En 
canvi en Sayles tracta els personatges 
afro-americans, sempre presents 
en els seus films, d’una forma autèntica, 
realista, són de carn i ossos com a 
“Honeydripper” o a “Passion Fish”. 

Sayles té una especial sensibilitat per 
construir personatges femenins, 
acostumen a ser dones que han de sortir 
en davant  soles i amb un fill –com el 
cas de Elma a “Matewan” o de Pilar a 
“Lone star”– o dones que són el puntal de 
la família com Delilah a “Honeydripper”. 
Una excepció memorable a la majoria dels 
seu personatges madurs és la Noelle 
(Vanessa Martínez) de “Limbo” que dóna 
una lliçó d’esperança i fortalesa als altres 
personatges quan es troben en una 
situació límit. Ella conta un relat, que  
s’inventa, a Donna i Joe. És, una vegada 
més, una història dintre de la història.

cinema

LA MUSICA ES L'ANIMA DEL SEU CINE 
En una entrevista el director afirma: 
“la música per mi no és només el ritme del 
film sinó també la seva ànima”. La majoria 
de pel∙lícules compta una banda original 
composta per Mason Daring i unes 
cançons que formen part de la trama, 
del lloc i de la seva época. També en 
moltes d’elles hi trobem escenes amb 
actuacions de grups relacionats amb 
els escenaris del rodatge o amb la trama,  
en aquest darrer cas els són els propis 
actors els que canten o toquen la 
guitarra com a “Limbo”, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, o a “Honeydripper”, 
Keb Mo i Gary Clark, Jr.

Així a “The Secret of Roan Inish” trobem 
la màgia de la música irlandesa, a 

“Passion Fish” és la cajun i zydeco, 
a “Matewan” és el folk i les cançons de 
lluita, a “Eight men out”  és el jazz, a 
“Lone Star” la música mexicana. Però 
a més Sayles escriu expresament 
algunes de les lletres de les cançons que 
composa Mason Daring. 

La música és un personatge més,  com 
ho són els cantants que actuen i els 
actors que canten. A “Matewan” tenim a 
la mítica Hazel Dickens i a 
“Honeydripper” els artistes de blues Keb 
Mob, Gary Clark Jr. o Dra. Mable John.

La música, a part de ser el ritme i 
l’ànima del cine de Sayles, és el mitjà 
que permet a alguns personatges la 
redempció del seu passat, com al 
protagonista de “Honeydripper”, o el 
mitjà que ajuda a integrar diferents 
cultures,  com en algunes seqüències 
de “Matewan” on assistim a la fusió de 
l’àrmònica del blues, el violí del folk 
americà amb la mandolina italiana.

cinema

Destaca la gran sensibilitat 
per construir personatges 
femenins, de mitjana edat que 
surten en davant malgrat 
un passat que els condiciona
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ELS ACTORS, COL.LEGUES I CANTANTS 
Els actors sempre repeteixen, podríem 
fins i tot pensar que les pel·lícules són 
una escusa per que una colla d’amics es 
vegin i xalin junts. Molts d’ells són 
artistes d’una llarga trajectòria i que 
també treballen en les grans 
produccions com David Strathaim 
(“Lincoln”) , Danny Glover (“Arma letal”) 
o Chris Cooper (“American Beauty”). 
Alguns actors probablement són 
descubriments seus com Gary Clark, Jr., 
un músic que debuta com actor a 
“Honeydripper” i que representa un 
pioner del rock (un transfons del Chuck 
Berry) o la jove Vanessa Martínez a  
“Limbo” i a “Lone Star”.

UN GRAN DIRECTOR D'ACTORS
Aconsegueix moments culminants on 
els seus actors  sense parlar, sense cap 
moviment, sense cap gest, amb el sol 
recurs de la mirada, del rostre o amb el 
silenci... comuniquen pors sentiments, 
pensaments... Curiosament aquests 
actors podrien semblar d’entrada poc 
expressius com Chris Cooper o David 
Strathaim. Aquest darrer, amb un duet 
amb la Mastrantonio a “Limbo”, borden 
els seus personatges sobretot a les 
escenes on ens comuniquen la seva 
inseguretat en el moment de començar 
una nova relació (cadascú amb el seu 
historial de derrotes).

A “Passion fish”, una de les pel·lícules més 
psicològica, ens regala un gran duel 

interpretatiu entre, Mary McDonnell i 
Alfre Woodard. Cadascun dels seus 
personatges aconsegueix al final oblidar 
i superar el seu infern particular ajudant 
a l’altre a fer-ho, però, a la vegada, amb 
un sentiment ambigu d’impotència al 
adonar-se que estan “enganxades” una 
a l’altra. Tot i que, tal com diu la Mary 
Alice al final: “per el moment”, obrint 
diferents interpretacions a les seves 
paraules que van acompanyades d’un 
posat absent i ambivalent.

Una altre característica del seu cinema 
que ens crida l’atenció són l’interpretació 
d’algunes cançons per part d’algunes 
actrius que canten o cantants que actuen. 
Per exemple les actuacions de Mary 
Elizabeth Mastrantonio a la primera 
part de “Limbo” aconsegueix moments de 
gran intensitat dramàtica fusionant les 
paraules de les balades amb l’història que 
s’està desenvolupant (en paraules del 
director arriba a un “estat de gràcia”).

També hem d’esmentar la gran corrua 
de grans secundaris –un dels mérits 
del seu cinema–,  algun d’ells amb molt 
pocs minuts en pantalla però que 
comuniquen la seva història tant 
interessant com la principal. Sovint 
no es desenvelopen, però aporten 
caràcter al personatge i complexitat al 
rerafons. A títol de curiositat podem 
esmentar l’afició del Sayles, com tants 
altres directors, per fer aparicions 
breus, generalment creiem que amb 
personatges ben allunyats del seu 

taranà personal, com el predicador 
reaccionari a “Matewan” o el repartidor 
de whisky a “Honeydripper”.

COM TROBAR LES SEVES PEL.LICULES
Algunes només són en VHS i altres en 
DVD comercials, que es poden demanar 
a les biblioteques públiques. Per les 
més antigues, com “Matewan” o 
“Lianna”  només ens queda internet 
(i un programa per compartir fitxers).

La gran coherència d’aquest director 
l’ha portat a no renunciar al control 
complet de la seva producció i tractar 
temes allunyats dels convencionals. 
Això fa que sigui pràcticament absent 
de les sales de cinema. És un tresor 
que cal buscar. Si el trobeu, cada 
pel·lícula serà un gran plaer còmplice 
que va més enllà de la frase: 
escrit, dirigit i editat per John Sayles. •

Filmografia:
Return of the Secaucus 7 (1979)
Lianna (1983)
Baby It's You (1983)
The Brother from Another Planet 
   (El hermano de otro planeta, 1984)
Matewan (1987)
Eight Men Out 
   (Ocho hombres, 1988)
City of Hope (1991)
Passion Fish (1992)
The Secret of Roan Inish 
   (El secreto de la Isla de las Focas, 1994)
Lone Star (1996)
Hombres Armados (1997)
Limbo (1999)
Sunshine State (2002)
Casa de los Babys (2003)
Silver City (2004)
Honeydripper (2007)
Amigo (2010)
Go for sisters (2013)
Bruce Springsteen, Born in the U.S.A. (1984 )
Bruce Springsteen, I'm on Fire (1985)
Bruce Springsteen, Glory Days (1985)

La música actua com a mitjà 
per la integració de cultures 
i com a redempció del passat 
que ens persegueix

cinema cinema
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