
CICLE: 

PEL·LÍCULES OBLIDADES QUE FAN GRAN EL CINEMA

DIJOUS 23 D’AGOST A LES 22:30 V.O.S.E
Col·loqui posterior a la projecció i  tast de cava del celler Carles Andreu

SANGRE FÁCIL, el debut com a 

directors dels germans COEN.

M. EMMET WALSH, ACTOR

He fet més de cent pel·lícules. Cada

vegada, intentes individualitzar

algun tret peculiar que funcioni pel

personatge. Si fas de dolent, no pots

simplement fer de dolent. El meu

personatge de Blood Simple, Visser,

no es considera particularment

dolent o malvat. Està al límit del que

és legal i s’ho passa molt bé. És una

persona senzilla intentant fer un

esforç extra i anar una mica més

enllà del que normalment anava

amb les seves empreses comercials.

No coneixia els germans Coen. El

meu agent em va trucar amb un

guió escrit per uns nois per una

pel·lícula de baix pressupost. Vaig

pensar que podia ser interessant i

divertit.

Joel mai no havia treballat amb

actors, de manera que no coneixia

realment el vocabulari dramàtic. Ell

podria dir: "Per què no mires cap

allà?" I jo li preguntaria: "Per què el

meu personatge mira cap allà?" I

Joel diria: "Tu fes-me cas, vols?" Ho

tenien tot planificat i escrit fins a

l’últim detall. Joel preparava

l’escena abans de rodar, a

continuació Ethan rodava una

escena i a continuació s'apropava i

mirava a través de la càmera.

Llavors s’apartaven a un racó i s’ho

parlaven. Era així com funcionaven

en privat.

Després del rodatge no els vaig

veure durant mesos. No tenien prou

diners per pagar-me el vol a Nova

York el dia de l’estrena. La vaig

veure tres o quatre dies més tard

quan es va estrenar a LA, i jo estava

fantàstic. De sobte el meu preu va

pujar cinc vegades. Jo era el paio

que tots volien. Ningú no pot fer una

pel·lícula tan bona com Blood

Simple la primera vegada. Van tenir

sort; estaven per davant d'on

estaven les coses i on havien

d'haver estat.
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SINOPSI
Marty el propietari d’un bar de nit sospita

que la seva dona Abby té una relació i

contracta un detectiu privat que li porta les

proves. El marit furiós vol acabar amb Abby i

l’amant però les coses no són el que

semblen i tot s’acaba per complicar fins al

punt de qui control·la la història és qui menys

s’espera.

LA PEL·LÍCULA

FITXA TÈCNICA

Direcció: Joel Coen.

Guió: Ethan Coen

Música: Carter Burwell
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ARTÍSTICA

EL CINE DELS GERMANS COEN 

«És una història on cada petit detall

sembla tenir sentit i cada decisió dels

personatges sembla lògica, però els

detalls i les decisions formen un

trencaclosques desconcertant en el

qual els assassins mateixos no saben qui

són». Roger Ebert (1985)

«Ningú no pot fer un pel·lícula com

aquesta la primera vegada. No és una

qüestió de sort, anaven per davant del

seu temps». M. Emmet Walsh (l’actor

veterà que fa el personatge del detectiu

Loren Visser)

«L’humor negre, una gran

originalitat i l’estil visual brillant

fan dels germans Coen una

promesa que anticipa films més

grans i millors». Janet Maslin, New

York Times, 12/10/1984

LA CRÍTICA HA DIT:

En una primera aproximació a Sangre fácil i a

altres pel·lícules dels germans Coen, ens pot tirar

enrere la seva forma de retratar la violència i

alguns dels seus personatges malvats o repulsius.

Cal que ens donem una segona oportunitat i

dirigim la nostra mirada a tot allò que hi ha darrere

del que veiem. El cine, com altres coses, és una

mentida, una il·lusió. La sang no és sang, sinó

pintura, ni els morts no són morts, només ho fan

veure, i els cops de puny mai no fan mal, la

trajectòria del puny o del bastó s’atura a uns

centímetres del seu objectiu... El mèrit és el que hi

ha darrere de tot això, l’ofici de tantes persones

que es dediquen a crear il·lusions perquè nosaltres

en gaudim.

També, d’entrada, Sangre fácil potser ens

despista, podem pensar que no aporta res de nou,

que això ja ho havíem vist al cinema negre: la veu

en off del narrador, que al final descobrirem com

a impossible, la nit de pluja a la carretera fosca i

tenebrosa on intuïm que la parella està fugint,

històries conegudes d’amors prohibits i marits que

fan nosa, però que s’hi poden tornar com

escorpins... Sembla com si el carter truqués per

tercera vegada o només en faltés la piscina amb

el mort de Sunset Boulevard que ens expliqui la

història. Reconeixem també les ombres, els

ventiladors, les persianes que projecten la silueta a

les parets i tantes altres coses, en color, això sí,

però res d’original, aparentment...

Però a mesura que avança la història i la troca

s’embolica de tal manera que no sabem qui és el

que reparteix les cartes: el marit, la dona, el

detectiu o l’amant indecís (de fet, no ho saben ni

els mateixos personatges que són víctimes de

l’evolució de la trama), ja podem començar a

pensar que les coses no són el que semblen.



UNES SEQÜÈNCIES QUE HAN FET HISTÒRIA

Veurem que no es tracta d’una

pel·lícula qualsevol si ens fixem

amb algunes de les escenes que

han fet història: els peixos damunt

la taula que amaguen

l’encenedor, un mort que es treu la

pistola de la butxaca... i sobretot

un desenllaç en progressió delirant,

on cada escena supera l’anterior.

També hi ha lloc per a l’humor

negre quan el perseguidor, a punt

d’emprendre el viatge sense

retorn, se’n riu de l’error de la dona

que el pren pel marit ja enterrat i

s’ofereix per donar-li records: «Bé, si

el veig, ja li diré». No estem davant

d’una cinta que tan sols renovi el

cinema negre, sinó que Sangre

fácil és avui un clàssic del cinema.

Un storyboard lligat fins al detall i el toc de genialitat dels Coen ens han

deixat unes perles que s’estudien a totes les escoles de cinema i que tots els

cinèfils coneixen de memòria:

 Al minut 13, la càmera fa un tràveling des d’una punta de la barra,

passa per damunt de la cara d’un client adormit fins arribar a l’altre

extrem, on el cambrer Maurice li parla de volcans a una amiga

avorrida.

 Al minut 22, quan el Marty va a casa de l’amant i agafa l’Abby i la treu

a fora. Un tràveling de vertigen que augmenta el dramatisme i el

suspens de l’acció: ¿La segrestarà? ¿La matarà? ¿O acabaran al llit i

faran les paus?

 Al minut 70, quan l’Abby va al despatx del Marty, la càmera pren el punt de

vista d’ella i ens ensenya tot el desordre: els papers per terra, els peixos

enigmàtics damunt la taula que tapen l’encenedor, la caixa dels diners

forçada... De sobte, en una transició enginyosa i sorprenent, la veiem

estirada i pensativa a casa; no es nota el canvi d’espai, com si el llit estigués

al costat de la caixa forta. Segons ha dit el director de fotografia, Barry

Sonnenfeld, estava realment en el mateix estudi i l’actriu es deixava caure

damunt del llit, un enginy per estalviar diners que es converteix en un recurs

d’estil.

 Al minut 54, quan el mort es

treu una pistola de la

butxaca i dispara.

 I totes les escenes del desenllaç, de

les que destaquen les del minut 84,

quan veiem el detectiu que està en

un lavabo i es queda atrapat per

una mà a la finestra de l’habitació

del costat.

DE NOU AMB PINTURA NEGRA: EL NEO-NOIR

El cinema negre, en origen, es refereix a aquelles realitzacions de

Hollywood en blanc i negre dels anys quaranta i principis dels cinquanta,

que retrataven el món dels carrers foscos i humits, el delicte i la corrupció.

Els estudiosos consideren que el període va des d’El halcón maltés (1941)

fins a Sed de mal (1958).

Sangre fácil parteix de diversos

gèneres (el noir, el terror i el suspens) i

sembla que els repliqui, però va més

enllà, els supera i la pel·lícula es

converteix ella mateixa en una obra

de culte. És d’aquelles pel·lícules que,

si no s’han vist, s’han de veure; i si ja

s’han vist, cal tornar-les a veure

almenys una vegada a l’any.



Un dels trets més característic

és l’ús de la llum. La majoria de

les escenes tenen il·luminació

de nit i sovint presenten grans

contrastos entre claror i foscor.

El personatge central és

probable que estigui dins de

l'ombra o que segui a l’oficina

durant el dia, amb les llums

apagades i amb un raig de

llum que projecta les làmines

de la persiana a la paret.

També hi trobem una fixació gairebé

freudiana amb l'aigua. L’asfalt dels

carrers o de les carreteres rellueixen

amb la pluja i reflecteixen la llum del

neó o dels fars dels cotxes.

Els personatges no solen tenir gaire

matisos: o són dolents o bons. La dona

generalment és la vampiressa que

manipula l’amant perquè mati el

marit, o també un model de bondat i

sacrifici que intenta portar el

descarrilat pel bon camí.

El cinema neo-noir és la recuperació

de l’estètica i dels temes del cinema

negre, però amb un estil, uns temes i

uns mitjans actualitzats. Els guions i els

personatges solen ser més complexos.

En un gran nombre de cintes nord-

americanes de crims o thrillers hi

podem trobar l’empremta del noir

clàssic, però poques com a Sangre

fácil, que partint d’un homenatge al

gènere, es converteix en un clàssic

ella mateixa.

ELS GERMANS COEN

Joel Coen (1954) va realitzar

estudis de cinema i Ethan Coen

(1957) de filosofia. Van

començar a relacionar-se amb

la indústria del cine a principis

dels anys 80; Joel treballava com

a assistent de muntatge de

pel·lícules de terror i Ethan

col·laborava com a guionista de

la sèrie de televisió Cagney &

Lacey.

Al mateix temps, el 1983 van escriure el guió de la seva òpera prima, Sangre

fácil, que van aconseguir finançar a partir d’aportacions d’individuals perquè

cap productora es volia arriscar amb ells. Al principi va tenir dificultats de

distribució, però, arran de presentar-la a diferents festivals i de rebre una crítica

entusiasta, la pel·lícula va anar a totes les sales nord-americanes. Des

d’aleshores, no han parat de treballar. La seva obra navega per diferents

gèneres, però saben donar-li un toc personal de creadors amb uns temes, un

estil i uns personatges característics. Al llarg de la seva carrera, han obtingut

moltíssims reconeixements, els més importants dels quals fins ara són:

 La Palma d’Or a Cannes, per Barton Fink (1991).

 Fargo (1996) va ser un dels seus grans èxits, amb la qual van obtenir l’Òscar al

millor guió original, el premi al millor director a Cannes i el BAFTA, també a la

millor direcció.

 El 2007, van aconseguir tres Òscars per No es país para viejos.

 Destaca la cinta del 2013 A propósito de Llewyn Davis, per la qual van rebre

el Gran Premi a Cannes, a part de diverses nominacions en altres festivals.

1984: Sangre fácil

1987: Arizona Baby

1990: Muerte entre las flores

1991: Barton Fink

1994: El gran salto

1996: Fargo

1998: El gran Lebowski

2000: O Brother!

2001: El hombre que nunca

estuvo allí

FILMOGRAFIA DESTACADA

2003: Crueldad intolerable

2004: Ladykillers

2007: No es país para viejos

2008: Quemar después de leer

2009: Un tipo serio

2010: Valor de ley

2013: A propósito de Llewyn Davis

2016: ¡Ave, César!


