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CORAZONADA de Francis Ford Coppola

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

Una parella, Frederic i Teri, trenquen la

relació quan estan celebrant el seu cinquè

aniversari. Teri acusa Frederic d’avorrit i poc

sensible a la seva necessitat d’aventura i

diversió. Els dos passen una nit amb altres

amants i Teri agafa un avió per realitzar el

seu somni d’anar de vacances a Bora Borat.

Frederic, però, vol tornar amb ella.

LA PEL·LÍCULA

Teri Garr Frederic

Forrest
Raul Julia

Nastassja

Kinski

FITXA 

ARTÍSTICA

EL CINE DELS GERMANS COEN 

«Una cinta extraordinària, arriscada i

lírica que parla de l’amor, la pèrdua i el

retrobament. La banda sonora de Tom

Waits està a l’altura del romanticisme de

Coppola». Carlos Boyero, El Mundo

«Magistral. Filmada amb tanta passió

que es converteix en una espiral

d’imatges emocionants amb uns

decorats sorprenents». M. Á. Palomo, El

País

LA CRÍTICA HA DIT:

Si el títol com s’ha conegut vol dir

«pressentiment» o «intuïció», no és gaire

fidel al sentit de l’original que seria més

aviat «una del cor». I una història de cor

és si la Franny torna amb el company

avorrit o se’n va amb l’artista seductor i

si el Hank se n’anirà amb la ballarina

funàmbula o podrà tornar amb la

Franny. L’etern dilema de seguir els

impulsos del cor o de fer cas al que diu

la raó. A Corazonada li passa com a

l’òpera, que la història no és el més

important, el que compta són altres

coses. En aquest cas, es tracta d’una

pel·lícula romàntica, sí, però no podem

oblidar el muntatge, la fotografia, les

llums, les coreografies, les cançons...

Tot allò que fa que aquesta obra,

incompresa en el seu moment, sigui

una de les perles oblidades del

cinema. En parlem.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Francis Ford Coppola

Guió: Armyan Bernstein, Francis Ford Coppola 

Música: Tom Waits

Fotografia: Vittorio Storaro,Ronald V. Garcia

Harry Dean

Stanton

Amb Corazonada, és la primera

vegada que uns exteriors reals han

estat recreats en un estudi. Centenars

de persones van construir els carrers

residencials, el centre comercial,

motels, apartaments, una sala de

festes, l’aeroport amb un avió inclòs...

tot ple de neons de colors. No es

tractava de copiar una de les

ciutats més irreals, sinó de crear una

altra irrealitat estilitzada que superés

a la primera.

Es tracta d’un musical on els actors

no canten, amb l’excepció de

«Little boy blue», que interpreta

Nastassja Kinski i amb les veus de

Tom WaEs tracta d’un musical on els

actors no canten, amb l’excepció

de «Little boy blue», que interpreta

Nastassja Kinski i amb les veus de

Tom Waits i Cristal en la banda

sonora. Hi destaquen unes

coreografies que omplen d’alegria

la pantalla amb la gent que balla

pel carrer, o de bellesa, amb la

seqüència del ball del tango a

contrallum de Raul Julia i Teri Gar.its

i Cristal en la banda sonora. Hi

destaquen unes coreografies que

omplen d’alegria la pantalla amb la

gent que balla pel carrer, o de

bellesa, amb la seqüència del ball

del tango a contrallum de Raul Julia

i Teri Gar.

Coppola va voler fer un homenatge

al teatre musical i al teatre; ja ens

ho diu el teló que s’obre i es tanca

a l’inici i al final. Tenim les transicions

contínues amb apagament

graduals de llums, com al final d’un

quadre en una obra teatral; o les

transicions amb la disminució de la

il·luminació que simulen

l’apagament de les llums en

l’escenari; o mantenint els dos plans

simultàniament com si es tractés



d’un escenari dividit en dues parts,

els actors immòbils en l’ombra

durant un cert temps, mentre

darrere s’il·lumina la seqüència

següent amb altres actors. Totes

aquestes transicions es troben en

la primera part del film, quan els

protagonistes trenquen i van a

passar la nit del 3 de juliol a casa

de dos amics. Són en aquest sentit

antològiques les seqüencies quan

Hank i Franny intenten parlar per

telèfon (entenem que els dos

truquen al mateix número, el de

casa, on esperen trobar a l’altre).

La recreació de les tècniques

teatrals no treu ni la sofisticació

tècnica ni la genialitat del director

de fotografia, Vittorio Storaro, que

aconsegueix als 29 minuts de cinta

uns moments màgics amb un joc

de miralls i transparències. Val la

pena fixar-s’hi. És quan Franny està

arreglant l’aparador de l’agència

de viatges. Primer la veiem com la

Blancaneus, com si parlés a la

càmera, quan en realitat ho fa al

vidre de l’aparador que li retorna

la seva imatge, un primer miratge;

després apareix Ray, l’artista

l’artista, amb els neons que veiem al

fons de l’aparador, un segon

miratge, perquè de seguida

descobrim que està davant, al

carrer; el que vèiem primer era el seu

reflex. El diàleg també és interessant i

fa de contrapunt al que ja ens han

dit les imatges primer. Els dos

personatges coincideixen, voler fugir

de la seva realitat i anar a un altre

lloc, representat a l’aparador de

l’agència de viatges:

–Cada vez que paso por delante del

escaparate, me digo a mí mismo:

«Qué diablos hago aquí? Por qué no

estoy allí?».

–A mí me pasa igual cuando arreglo el

escaparate. Pienso que debería estar

allí bailando el hula.

De fet, tant se val si al final els

personatges s’aventuren a viure una

nova realitat o es queden a la realitat

segura de cada dia; tant se val què li

diu el cor a Franny, si quedar-se amb el

company avorrit o anar al Sud del

Pacífic amb el músic simpàtic. El que

compta és que haurem recuperat una

perla de la història del cinema i segur

que passarem també una bona estona

amb aquesta elaborada fantasia de

neó.

PARLA EL DIRECTOR

Quan fas una pel·lícula, és com fer-te

una pregunta i quan acaba, saps la

resposta. Al cap i a la fi, amb tot el

cinema, només estem tractant

d’aprendre sobre nosaltres mateixos.

Sempre he aprofitat l’oportunitat de

fer una pel·lícula per aprendre més

sobre mi i encara ho estic fent.

Corazonada va ser filmada

íntegrament en estudi a l’estil de les

pel·lícules de l’època daurada de

Hollywood. Sempre m’ha fascinat la

forma en què aquella època de la

producció de Hollywood va poder

fer-ho tot als estudis de Los Angeles.

Sent un antic alumne de teatre, hi ha

una part de mi enlluernada amb

l’artesania escènica i amb el que

pots fer amb il·lusions i treballant dins

dels límits de l’estudi.

Les ressenyes eren terribles i la taquilla

era inexistent. Va ser molt depriment.

Tenia els drets de la pel·lícula i la vaig

retirar de la distribució. Cal veure les

coses en el seu context. Vaig fer El

Padrino, La Conversación i

Apocalypse Now, i després

Corazonada. Es van fer una darrere

l’altre i tenien un estil totalment

diferent. Per tant, les persones que

estaven acostumades a El Padrino,

que era un estil molt clàssic, de cop i

volta es van trobar amb Apocalypse

Now, que era una pel·lícula diferent, i

després amb el que semblava en el

seu moment una història d’amor

tradicional filmada dins d’un món

d’artificis... Era molt difícil que la gent

pogués fer un judici lògic. Després

d’haver realitzat quatre pel·lícules

d’èxit consecutives, amb

Corazonada era molt fàcil dir: “És un

film horrorós”, i això és el que va

passar. I va marcar el final de

Zoetrope Studios a Hollywood. Es va

enfonsar el nostre nou estudi. Vam

tenir el somni de tenir un estudi nou

de Hollywood. Va ser un període

divertit, però, malauradament, molts

d’aquests somnis no es van fer

realitat. No va funcionar, i després

vaig trigar 10 anys a pagar el deute.
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