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El cinema negre, en origen, es refereix a

aquelles realitzacions de Hollywood dels anys

quaranta i principis dels cinquanta que

retrataven el món dels carrers foscos i humits,

el delicte i la corrupció. Es pot considerar que

el període va des de The Maltese Falcon

(1941) fins a Touch of Evil (1958).

Llums i ombres del cinema negre

Existeixen quatre condicions per les quals al

Hollywood dels quaranta va sorgir aquest tipus
de cinema, cadascuna d'elles pot definir les
diferents tonalitats de negre.

La desmoralització que van patir als Estats

Units després de la Segona Guerra Mundial

era, de fet, una conseqüència retardada

dels anys trenta. Al llarg de la Depressió,

calia que el cinema animés a la gent. Les

pel·lícules de crims tractaven de joves

pobres que escalaven socialment. Cap al

final dels anys trenta, un tipus de cinema més

fosc va començar a aparèixer (Only Live

Once, The Roaring Twenties). Si no hagués

estat per la Guerra, el cinema negre hauria

ja proliferat a començaments dels anys

quaranta. Les pel·lícules que es van rodar

durant la Guerra (The Maltese Falcon, The

Glass Key o Laura, entre d’altres) no

acabaven de tenir les característiques més

emblemàtiques que es van aconseguir a

partir de l’any 1945.

Tan bon punt acabada la guerra, les

pel·lícules americanes es van fer més

sarcàstiques i es va produir un boom del

cinema del crim. Després de quinze anys de

cinema edulcorant, el públic i els creadors

ara volien veure el costat menys optimista de

les coses. Molts dels joves que tornaven de la

Guerra no trobaven el seu lloc a la societat

nord-americana i els petits empresaris i les

dones treballadores sentien que, al

desaparèixer l’enemic comú que unia a tota

la societat, s’havien d’enfrontar

individualment a la realitat dura de

LA GUERRA I LA DESMORALITZACIÓ DE LA POSTGUERRA

l’economia capitalista. Això es traduïa en un

estat de frustració general que es reflectia en

la sordidesa del cinema de delinqüència

urbana.

Aquest estat d’ànim de desencantament

col·lectiu es demostrava directament en

pel·lícules com ara Cornered, The Blue

Dahlia, Dead Reckoning i Ride a Pink Horse,

on el tema recurrent és el de l’ex-soldat que

troba que el seu amor no l’ha esperat, o que

el seu soci l’enganya i es pregunta si aquesta

era la societat per la qual valia la pena

lluitar. En certa forma la guerra continua,

però ara l’antagonista és la societat

americana mateixa que apareix amb una

nova forma de maldat.

El tercer cicle de cinema clÀssic

a la rambla de l’art

Amb aquest tercer cicle de cinema clàssic, després dels dedicats a les

filmografies de Billy Wilder i Roberto Rossellini, hem pensat que tocava

fer un repàs a algun corrent cinematogràfic que fos present en les

filmografies de directors molt reconeguts. Aquesta circumstància,

conjuntament amb el fet de poder disposar de còpies en alta definició

restaurades, l’hem trobada en el cinema negre d’origen americà que

ara presentem.

A les pàgines següents veureu que hem intentat plasmar una mica

d’informació complementària que ajudi a situar els autors escollits i el

propi corrent cinematogràfic.

Però més enllà d’aquest cicle, i d’altres que intentarem presentar

properament, hi ha un aspecte molt important que avui ens amoïna

enormement i que us volem transmetre: la pèrdua constant de sales

de cinema i que malauradament, s’acaba de produir a Reus, la nostra

capital cultural i de comarca.

Segur que els cinemes no són serveis tan bàsics com disposar

d’hospitals, escoles o universitats, però el cinema és també un espai

imprescindible a les ciutats. Un espai de cultura i socialització dels seus

habitants. Un espai de descans, diversió i lleure que si perdem, se’ns

redueix a tots la finestra que sempre hem de tenir oberta al món.

Aquesta pèrdua de sales té moltes raons que ara potser no venen

massa al cas: l’iva cultural, els oligopolis de la indústria del cinema, la

pirateria, etc. però n’hi ha una que és la fonamental: la manca de

formació cultural que avui donem als més joves més la falta creació de

l’interès per les activitats artístiques, entre les que el cinema n’hauria de

ser referent.

Treballem doncs perquè aquest canvi de tendència es faci realitat

abans no sigui massa tard.



L'estil del 
cinema negre

Algunes de les tècniques recurrents

que es poden trobar són:

• La majoria de les escenes tenen

il·luminació de nit. Els gàngsters

seuen a les oficines al migdia amb

les persianes baixades i els llums

apagats. Els llums del sostre pengen

baixos i els llums de peu són poques

vegades de més d’un metre

d’alçada. Un sempre té la sospita

que si les llums s’encenguessin de

cop, els personatges

desapareixerien de l’escena, com el

Comte Dràcula a l’alba.

Poc després de la guerra, tots els països

productors de cinema van tenir un

ressorgiment del realisme (cas, per

exemple, del cine italià). Als Estats Units

va prendre la forma de pel·lícules de

productors com ara Louis de Rochemont

(House on 92nd Street) i Mark Hellinger

(The Killers), i directors com Henry

Hathaway o Jules Dassin. «Cada

seqüència es rodava en la ubicació real

que representava la pel·lícula»,

proclamava orgullós Rochemont, el

productor de Kiss of Death (1947).

El moviment realista s’adaptava també a

l’estat d’ànim de la postguerra dels Estats

Units. El públic volia una visió més dura i

honesta del país i no s’hagués conformat

amb els mateixos carrers recreats en els

estudis que havien estat veient durant

una dotzena d’anys. La tendència

realista de la postguerra va fer trencar el

cinema amb els melodrames de classe

alta, col·locant-lo on pertanyia, en els

carrers amb la gent normal.

EL REALISME DE LA POSTGUERRA

Tampoc no és sorprenent trobar un major

nombre d’alemanys i europeus de l’Est que

treballen en el cinema negre, com ara Fritz

Lang, Robert Siodmak, Billy Wilder, Franz

Waxman, Otto Preminger, John Brahm,

Anatole Litvak, Karl Freund, Max Ophuls,

John Alton, Douglas Sirk, Fred Zinnemann,

William Dieterle, Max Steiner, Edgar G.

Ulmer, Curtis Bernhardt o Rudolph Maté.

LA INFLUÈNCIA ALEMANYA

Hollywood va acollir un gran nombre

d’exiliats alemanys en els anys vint i

trenta, i aquests realitzadors i tècnics es

van integrar en la indústria del cinema

nord-americà. Quan, a finals dels anys

quaranta, Hollywood va decidir pintar-se

de negre, no hi va haver millors mestres

del clarobscur que els alemanys. La

influència de la il·luminació expressionista

sempre ha estat present a les pel·lícules

americanes, i no és estrany trobar-la en

plena floració al cinema negre.

LA TRADICIÓ HARD-BOILED O LA DE 
LES NOVEL·LES DE DETECTIUS DURS

Una altra influència estilística anterior va ser

l’escola dels escriptors «durs». En els anys

trenta, autors com Ernest Hemingway,

Dashiell Hammett, Raymond Chandler,

James M. Cain, Horace McCoy i John

O’Hara van crear la figura del «dur» amb

una manera cínica de pensar i d’actuar

que el separava del món de les emocions

quotidianes; de fet, es tractava d’un

romanticisme amb closca protectora.

L’heroi dur era en realitat un tou en

comparació amb el seu equivalent real,

però era el més dur de tota la ficció nord-

americana fins aleshores.

El més dur dels escriptors de Hollywood va

ser Raymond Chandler, el mateix que va

escriure el guió de Double Indemnity (a

partir d’una història de James M. Cain),

que passa per ser un dels millors noir de

l’època.

• Com en l’expressionisme

alemany, es prefereix la llum en

línies obliqües i verticals, en lloc

d’horitzontals. L’obliqüitat fa

per la coreografia de la ciutat, i

està en oposició directa a la

tradició nord-americana

horitzontal de Griffith i Ford. Les

línies obliqües tendeixen a

esqueixar la pantalla i la

converteixen en inquietant i

inestable. La llum entra a les

habitacions sòrdides en forma

de trapezoides irregulars, de

triangles obtusos o per ranures

verticals, i un pot creure que les

finestres han estat tallades amb

una navalla. Cap personatge

no pot parlar amb autoritat des

d’un espai que està sent

contínuament travessat amb

cintes de llum. T-Men,

d’Anthony Mann i John Alton

en seria un exemple

característic.

• La il·luminació dóna el mateix èmfasi

als actors que als ambients. Un actor

sovint s’oculta en el quadre realista

de la ciutat a la nit, i el seu rostre es

va enfosquint per una ombra mentre

parla. Aquests efectes d’ombra són

diferents de la famosa il·luminació

de Warner Brothers dels anys trenta,

en la qual el personatge principal es

veia accentuat per una ombra

pesada. En el cinema negre, el

personatge central és probable que

estigui dins de l’ombra. Quan es

dóna l’entorn d’un pes igual o més

gran que l’actor, es crea un estat

d’ànim fatalista, sense esperança.

No hi ha res que el protagonista

pugui fer; la ciutat li sobreviurà i

negarà tots els seus millors esforços.



El període de la guerra de 1941-46,

aproximadament, va ser la fase del

detectiu privat i el llop solitari; de Chandler,

Hammett i Greene; de Bogart i Bacall;

Ladd i Lake; directors clàssics d’estudi com

Curtiz i Garnett i, en general, més paraules

que accions. L’aspecte d’estudi d’aquest

període es reflecteix en pel·lícules com The

Falcon Maltese, Casablanca, The Big Sleep,

Laura, Fallen Angel o The Postman Always

Rings Twice.

Double Indemnity, de Wilder i Chandler, fa

de pont a la fase posterior a la Guerra. El

seu caràcter noir indiscutible va ser un xoc

el 1944, i la pel·lícula va ser gairebé

bloquejada pels esforços combinats de la

Paramount, l’Oficina Hays i l’actor Fred

MacMurray. Tres anys més tard, però, les

línies de muntatge de l’estudi no donaven

l’abast.

Els tres períodes del cinema negre

El període realista post-Guerra de 1945-49.
Aquestes pel·lícules tendeixen més cap als

problemes de la delinqüència als carrers, la

corrupció política i l’actuació de la policia.

Els herois menys romàntics com Richard

Conte, Burt Lancaster i Charles McGraw

eren més adequats per a aquest període,

igual que els directors proletaris com

Hathaway, Dassin i Kazan. El look urbà

realista d’aquesta fase es veu en pel·lícules

com The Killers, Kiss of Death, Force of Evil,

Dark Passage, Cry of the City, T-Men, Call

Northside 777, Brute Force, Boomerang, The

Naked City, etc.

Tercer períodede 1949-53. És la fase de
l’acció psicòtica i l’impuls autodestructiu.

L’heroi noir, aparentment sota el pes de

deu anys de desesperació, comença a

embogir. L’assassí psicòtic, que en el

primer període era digne d’estudi (Olivia

d’Havilland a The Dark Mirror), en el segon

era una amenaça marginal (Richard

Widmark Kiss of Death) i ara es converteix

en el protagonista actiu (James Cagney

Kiss Tomorrow Goodbye). Les forces de la

desintegració personal es reflecteixen en

pel·lícules com White Heat, Gun Crazy,

Caught, They Live by Night, Where the

Sidewalk Ends, Kiss Tomorrow Goodbye,

Panic in the Streets, The Big Heat o Sunset

Boulevard.

(Fragment adaptat de l’article de Paul

Schrader Notes on film noir. L’autor és

guionista, realitzador i crític, i és co-

guionista d’algunes obres de Martin

Scorsese.)

• Sembla que hi ha una fixació gairebé

freudiana amb l’aigua. Els carrers buits

són gairebé sempre brillants amb la

pluja fresca de la tarda (fins i tot a Los

Angeles), i la precipitació tendeix a

augmentar en proporció directa amb

el drama. Molls i embarcadors només

són superats pels carrerons com els

punts de cita més populars.

• La tensió composicional es prefereix a

l’acció física. En una pel·lícula de

cinema negre típica, la seqüència es

mou entorn a l’actor i no deix que

aquest en tingui el control per l’acció

física. Per exemple, les seqüències de la

pallissa de Robert Ryan en The Set Up o

els trets a Farley Granger en They Live

by Night estan totes marcades pel ritme

mesurat, la ràbia continguda i unes

composicions opressives.

• Hi ha un predomini del relat romàntic.

En films com The Postman Always

Rings Twice, Laura, Double Indemnity,

Out of the Past o Sunset Boulevard, la

narració crea un estat d’ànim del

temps perdut: un passat

irrecuperable, un destí predeterminat i

una desesperança que ho envolta

tot. Robert Mitchum a Out of the Past

relata la seva història i va deixant molt

clar que no hi ha cap esperança de

futur, només es pot gaudir en reviure

el passat condemnat.

• Un ordre cronològic complex s’utilitza

amb freqüència per reforçar els

sentiments de desesperança i de

pèrdua de temps. Pel·lícules com The

Enforcer, The Killers, The Dark Past o

The Killing creen una seqüència

cronològica que submergeix

l’espectador en un món estilitzat i

desorientat en el temps. La

manipulació del temps, amb graus

diversos de complexitat, sovint es fa

servir per reforçar el principi: el com és

sempre més important que el què.



¿Angel o diablo? OTTO PREMINGER  

SINOPSI
Eric Stanton, un publicitari en una ratxa de mala
sort, es veu obligat a baixar de l’autobús perquè
no té més diners per continuar el trajecte i fa cap

a un petit poble. Allí, la principal atracció és una
bellesa local, Stella, que busca algú amb diners

que la retiri del bar on treballa. Eric s’enamora
perdudament de Stella i està disposat a utilitzar
tots els mitjans per aconseguir els diners perquè

ella l’accepti.

FITXA TÈCNICA
Títol Original: Fallen Angel
Director i productor: Otto Preminger
Guió: Harry Kleiner i Marty Holland

Música: David Raksin
Fotografia: Joseph LaShelle

Any: 1945

FITXA ARTÍSTICA
Alice Faye, Dana Andrews, Linda DarnellLA PEL·LÍCULA

Dana Andrews, el gran descobriment
Otto Preminger passa per ser el descobridor de l’actor Dana Andrews.
Va ser una gran revelació amb el seu paper a Laura (1944), un policia
que investiga la mort d’una jove i atractiva executiva, i que arriba a

obsessionar-se amb ella. Després van seguir Fallen Angel i Where the
Sidewalk Ends (1950), on fa el paper d’un policia turmentat i amb

inclinacions violentes.

Una gran caixa registradora platejada

s’interposa entremig d’uns personatges solitaris
que evolucionen al voltant d’una barra i d’una
cambrera en funcions de femme fatal. Els diners

com a únic mitjà per casar-se amb la cambrera,
i només amb diners la cambrera podrà deixar

l’antre de poble pel glamur de la ciutat... Tot de
tòpics. Però com a l’òpera, on la història no
compta, sinó la música i el virtuosisme, aquí

l’argument tampoc no compta gaire. L’encant
són els ambients per on es mouen els

personatges, els clarobscurs humits de nit i els
diàlegs aguts.

Destaca un domini enginyós de la càmera que
ja ens sorprèn a l’inici, amb uns crèdits que

apareixen com a senyals de trànsit als ulls d’un
conductor d’autobús. Ens segueix captivant

quan no es recrea en primers plans, sinó que
omple la pantalla amb duos de personatges
amb plans mitjans en un ball d’oponents: Stella-

Eric, Judd-Eric, Clara-June, etc. Una altra
seqüència magistral és la del clímax, quan Eric,

acabat de casar, va a trobar Stella, i la càmera,
després de la baralla, recula per mostrar-nos el

cotxe on ella puja, ell es desespera i, en el
mateix moviment de la càmera, l’ombra de
Clara surt de la foscor.

Creen també complicitat en l’espectador alguns símbols que s’endevinen en una primera

visió: la màquina registradora gegant com el vedell d’or que tothom adora, el cartell lluminós
d’hotel que només veiem parcialment com a «hot» i altres que estan per descobrir.

L’encant de la història són els mateixos àngels caiguts que «cerquen el paradís en aquest
costat de cel» i, sobretot, el més caigut de tots, el protagonista, un magnífic treball de Dana

Andrews, que només podrà anar al cel amb l’ajuda de la virginal June, perquè «només amb
amor es pot alçar un àngel caigut i només tots dos junts poden entrar al cel».

Otto Preminger (1906-1986) va néixer a

Wiznitz, a l’imperi austro-hongarès (avui
Ucraïna). Es va llicenciar en dret, però
des de molt jove es vinculà al teatre com

a actor i ajudant de direcció. A mitjans
dels anys trenta, Joseph M. Schenck el

convidà a anar a Hollywood, on es va
obrir camí treballant d’actor i de seguida
com a director de films de sèrie B a la Fox

fins a una llegendària baralla amb Darryl
F. Zanuck, un dels fundadors de la

companyia cinematogràfica. Aquest fet
el va portar a treballar al teatre durant

algun temps com a director de teatre i
de musicals. El 1943, tornà als estudis per
fer-se càrrec de Laura, que va ser el seu

primer èxit, al qual van seguir Fallen
Angel i altres encerts i desencerts que

formen una carrera que va seguir durant
més de trenta anys.

A part de les pel·lícules considerades del
gènere noir, va abastar una gran

diversitat de temes sempre polèmics i
que desafiaven el puritanisme i la

censura del seu temps: la dependència
tòxica amb Frank Sinatra, que realitza un
gran treball a The Man with the Golden

Arm (1955); la defensa en un judici d’un

El director

culpable d’assassinat a Anatomy of a

Murder (1959); l’homosexualitat a Advise &
Consent (1962), o la versió de l’òpera de
Bizzet amb orquestració de jazz i

protagonista negra a Carmen Jones
(1954).

Però no és NOMÉS un director de projectes
arriscats i de tesis polèmiques, sinó que

també és un creador que tenia un control
total de l’obra (guió, producció i direcció),

un gran director d’actors i un gran estilista.

Segons Jacques Rivette, «Preminger creu
abans de res en la posada en escena, en
la creació d’un conjunt precís de

personatges i de decorats, d’una xarxa de
vincles i d’una arquitectura de relacions

canviant i com suspesa en l’espai. Una
porta cap a alguna cosa que va més
enllà de l’intel·lecte, que desemboca en

el desconegut».



1944 - Laura

1945 - ¿Ángel o diablo? (Fallen Angel)

1947 - Ambiciosa (Forever Amber)

1949 - Vorágine (Whirlpool)

1950 - Al borde del peligro (Where the Sidewalk Ends)

1953 - Cara de ángel (Angel Face)

1953 - La luna es azul (The Moon Is Blue)

1954 - Río sin retorno (River of No Return)

1954 - Carmen Jones

1955 - El hombre del brazo de oro (The Man with the Golden Arm)

1958 - Buenos días, tristeza (Bonjour Tristesse)

1959 - Porgy y Bess (Porgy and Bess)

1959 - Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder)

1960 - Éxodo (Exodus)

1962 - Tempestad sobre Washington (Advise and Consent)

1963 - El cardenal (The Cardinal)

1965 - El rapto de Bunny Lake (Bunny Lake Is Missing)

1979 - El factor humano (The Human Factor)

FILMOGRAFIA   DESTACADA

OTTO PREMINGER

DOBLE VIDA George Cukor

SINOPSI

Una parella d’actors interpreta l’obra Otel·lo. L’actor

protagonista, Anthony John, influït pel seu paper, és

incapaç de distingir entre ficció i realitat i això repercutirà

en les persones que té al seu voltant.

LA PEL·LÍCULA

FITXA TÈCNICA
Títol Original: A Double Life
Director: George Cukor
Guió: Ruth Gordon, Garson Kanin

Productor: Michael Kanin
Música: MiklósRózsa

Fotografia: Milton R. Krasner
Muntatge: Robert Parrish

Any: 1947

FITXA ARTÍSTICA
Ronald Colman
Signe Hasso

Edmond O’Brien

Diversos cineastes de renom, que van

estimar el teatre, no van dubtar a assumir
el repte d’enfrontar-se a una probable
crítica despietada o la indiferència del

públic cinematogràfic i van tirar
endavant projectes fílmics basats en la

literatura del prestigiós escriptor anglès,
com va succeir amb Romeu i Julieta,
Hamlet, Juli Cèsar, Otel·lo, Macbeth, El

Rei Lear, El Mercader de Venècia, etc. Els
resultats van ser diversos, des de films molt

lloables fins a d’altres no gaire afortunats.

Van ser pocs els cineastes que van
aconseguir emprar les bondats artístiques
teatrals i adaptar-les notablement en

l’estructura d’un film. Un d’ells va ser
George Cukor, que va destacar el 1947

amb la seva cinta Doble Vida, on va
realitzar un exercici enginyós d’aplicació
d’Otel·lo, trencant l’esquema tradicional

de prendre diàlegs íntegres d’una obra
de teatre i transformar-los en un guió de

pel·lícula amb una seqüència escènica
lineal.

El que va fer Cukor va ser recollir només
l’essència del text de Shakespeare per

crear una història original amb
característiques de thriller psicològic.

Des que es van crear les pel·lícules

parlades, el cinema va trobar en el teatre
un gran aliat artístic per inspirar-se en els
seus continguts. Va ser així que, per

exemple, algunes representacions de
Broadway van transcendir a l’esfera

universal gràcies a la gran pantalla, com va
ser el cas d’Un tramvia anomenat desig i La
gata sobre la teulada de zenc. No era fàcil

adaptar les obres clàssiques al cinema,
sobretot les creades per William

Shakespeare, un geni en l’ús dels recursos
lingüístics.



En aquest film, es va experimentar el recurs

d’unir dues tragèdies personals en un mateix
ésser: la fictícia d’Otel·lo i la real d’Anthony. Per
això, es va emprar com a nexe a la gelosia, amb

tota la seva intensitat i conseqüències. En
aquest context, Cukor va aconseguir estructurar

a un personatge principal estrany, que fuig dels
qui el coneixen i de si mateix, i que en tindrà
prou amb un mirall per identificar-se amb el

moro shakespearià. «Oh senyor meu, compte
amb la gelosia, és el monstre dels ulls verds, que

fa befa de la carn de què us alimenteu». És la
primera advertència que es recita Anthony, que

desitja convèncer la seva ex-dona a tornar amb
ell, però sent que ella s’estima a un altre home.
La metamorfosi de personalitat serà progressiva.

Hi ha un moment important en la trama de

Doble Vida, quan el famós actor solitari se situa
en la taula d’un bar, que curiosament té a prop
un mirall que no fa més que avisar,

dissimuladament, de la presència fantasmal
d’Otel·lo, just en l’instant en què s’acosta la

cambrera i se li insinua a Anthony. Ja de nit, tots
dos van a un apartament on ella li pregunta el

seu nom i ell li contesta que no sap com es diu,
delatant així el conscient trastorn d’identitat. Tot
d’una, l’inquietant intèrpret s’aixeca, es posa

davant d’un mirall i es col·loca una anella en la
seva orella i, davant la sorpresa de la seva

companya, comença a recitar espontàniament
una altra estrofa shakespeariana premonitòria:
«impúdic vent que besa tot el que troba...

prostituta descarada».

Cukor sabia que l’èxit en l’adaptació d’una
obra teatral al cinema radicava a la inserció

correcta del diàleg o de la paraula. El gran
director va saber acompanyar amb reflexions
unipersonals les converses normals de l’acció

cinematogràfica. Per a això, va utilitzar una
constant veu en off de l’actor principal, que

només pretenia explicar el sentiment que
l’oprimia i justificar-se a si mateix el seu
comportament.

Doble Vida conserva una estètica teatral

al·lucinant, extreu textos claus de l’obra de
Shakespeare per codificar i donar suport a una
història que anteposa missatges existencialistes

a la resta d’elements fílmics. Però «ha de morir
o trairia a altres homes» va ser la sentència

definitiva que Otel·lo va llançar a la seva dona
aparentment infidel, i que haurà de ser
acatada també per Anthony. El trist desenllaç

l’executarà quan busqui una víctima
insospitada i, just quan estigui a prop d’un llum

que li alerti que ha arribat el moment de
complir el precepte shakespearià, «apaga el

llum i després apaga la seva llum... amb el
petó de la mort».

George Cukor no permet que l’espectador es
distregui amb l’impactant discurs d’Otel·lo en

el context general de la seva pel·lícula. Així
enviarà alertes permanentment per ratificar
que és un film de drama i suspens, que es basa

en certa manera en els recursos del cinema
negre, però sempre respectant el fil conductor

de les desgràcies famoses del dramaturg
anglès, que contemplen el sofriment, la

caiguda i la mort.

Doble Vida ha estat reconeguda per la gran

actuació dels seus intèrprets i és que Cukor era
un geni en la direcció d’actors. Destaca en

gran manera Ronald Colman, que va
demostrar, amb un gran mestratge i amb
l’ajuda dels primers plans de la càmera, la

diferència entre un bon actor de teatre i un
bon actor de cinema.

Un clàssic del cinema que ha quedat relegat

amb el pas del temps, però que cal revisar-lo i
rescatar-lo per les seves enormes virtuts
artístiques.

Víctor Carvajal
(http://www.cinemaldito.com/la-alternativa-doble-vida-

george-cukor/)

El director

Nascut a Nova York l’any 1899, George Cukor va iniciar

la seva carrera cinematogràfica el 1929. Tenia ja una
experiència considerable en el món del teatre, que pot
ser qualificada d’impressionant. Va fer una cinquantena

de pel·lícules, moltes de les quals representen la
sofisticació del Hollywood més enlluernador i l’estil dels

luxosos estudis de Hollywood. Les seves pel·lícules són
una desfilada de gent guapa, amb uns diàlegs
enginyosos i intel·ligents en uns escenaris a l’última

moda. També se’l coneix amb l’etiqueta de «director de
dones» i com a hàbil adaptador d’obres literàries, en

particular obres de teatre.

FILMOGRAFIA DESTACADA

GEORGE CUKOR

1931- Honor mancillado (Tarnished Lady)

1932 - Hollywood al desnudo (What Price 

Hollywood?)

1932 - Doble sacrificio (A Bill of Divorcement)

1933 - Mujercitas (Little Women)

1933 - Cena a las ocho (Dinner at Eight)

1936 - Romeo y Julieta (Romeo and Juliet)

1937 - La dama de las camelias (Camille)

1938 - Vivir para gozar (Holiday)

1939 - Mujeres (The Women)

1940 - Historias de Filadelfia (The 

Philadelphia Story)

1941 - Un rostro de mujer (A Woman’s Face)

1941 - Otra vez mío (Two-Faced Woman)

1942 - La llama sagrada (Keeper of the 

flame)

1944 - Luz de gas (Gaslight)

1944 - Cita en los cielos (Winged Victory)

1947 - Doble vida (A Double Life)

1949 - La costilla de Adán (Adam’s Rib)

1949 - Edward, mi hijo (Edward, My Son)

1950 - Nacida ayer (Born Yesterday)

1952 - Chica para matrimonio (The 

Marrying Kind)

1952 - La impetuosa (Patand Mike)

1953 - La actriz (The Actress)

1954 - Ha nacido una estrella (A Star Is 

Born)

1954 - La rubia fenómeno (It Should 

Happen to You)

1956 - Cruce de destinos (Bhowani

Junction)

1957 - Viento salvaje (Wild is the Wind)

1960 - El multimillonario (Let’s Make Love)

1960 - El pistolero de Cheyenne(Heller in 

Pink Tights)

1962 - Confidencias de mujer (The 

Chapman Report)

1964 - My Fair Lady

1972 - Viajes con mi tía (Travels with My 

Aunt)

1976 - El pájaro azul (The Blue Bird)

1981 - Ricas y famosas (Rich and Famous)



EL JUSTICIERO Elia Kazan

SINOPSI
Un capellà d’una ciutat de Connecticut és assassinat
a sang freda pel carrer. La policia no té cap pista de
l’autor, però amb la pressió d’unes eleccions

pròximes, acusa del crim a un exsoldat sense feina. El
fiscal del cas no està convençut de la versió de la

policia i investiga pel seu compte.

FITXA TÈCNICA
Títol Original: Boomerang
Director: Elia Kazan
Guió: Richard Murphy, Fulton Oursler

Productor: Louis De Rochemont
Música: David Buttolph

Fotografia: Norbert Brodine
Muntatge: Harmon Jones

Any: 1947

FITXA ARTÍSTICA
Dana Andrews, Jane Wyatt, Lee J. Cobb

UNA HISTORIA REAL

La pel·lícula es basa en un cas d’assassinat real a

Bridgeport, Connecticut, en 1924. Mentre el
mossèn Hubert Dahme (pare George Lambert a
la pel·lícula) caminava a prop del Teatre Líric al

centre de Bridgeport, li van disparar a curta
distància un tret darrera l’orella esquerra. Les

persones que estaven al teatre es van quedar
tan sorpreses que ningú no va pensar en trucar
una ambulància fins que havien transcorregut 10

minuts. Dues hores més tard, el sacerdot va ser
declarat mort a l’Hospital de Sant Vicenç, a

Bridgeport. Un passavolant, Harold Israel, va ser
acusat per l’assassinat. Se li va trobar un revòlver

que la policia creia que era el mateix que va
disparar al capellà, i va confessar el crim.
L’advocat Homer Cummings del comtat de

Fairfield va dur a terme una investigació
exhaustiva i Israel va ser declarat innocent.

Cummings (anomenat Henry Harvey a la
pel·lícula) després es va convertir en fiscal
general dels Estats Units en el mandat de Franklin

D. Roosevelt.

LA CRÍTICA VA DIR:

«És una apassionant història de la vida real,

narrada en un estil semi-documental. Dana

Andrews broda el seu paper i encapçala un
repartiment molt convincent. Tots els protagonistes
porten el segell de l’autenticitat. El diàleg i les

situacions van més enllà de la simple representació
d’uns fets reals. Lee J. Cobb realitza una actuació

molt potent com a cap de la policia assetjat per la
premsa i pels polítics, mentre intenta fer la seva
feina. Arthur Kennedy fa també un gran treball

com a sospitós innocent».

Variety

«La tercera pel·lícula de Kazan és un thriller semi-documental amb consciència social. És

autèntic i convincent, amb una senzilla presentació dels detalls, el rodatge en exteriors i

unes actuacions potents d’actors secundaris no professionals. Però com Kazan va dir: Hi ha

un truc dramàtic; apareix un dolent que en un determinat moment l’autor descobreix... En

realitat la corrupció està molt més estesa. És molt més complicat i jo ara ho sé».

Time Out Londres

EL DIRECTOR S’EXPLICA:

«És el nostre neorealisme, va ser rodada al 

mateix temps que Paisà, però en absolut 

tan bona com Paisà».

Elia Kazan, Home de Teatre

El 1931 va dirigir la seva primera obra teatral, The Second Man, de Samuel N. Behrman, i el

1932 va debutar com a actor en l’obra Chrysalis, de Rose Albert Porter, que tenia a

Margaret O’Sullivan i a Humphrey Bogart com a protagonistes. Va formar part del Group

Theatre, una formació dramàtica experimental i innovadora. Era un gran convençut del

Mètode Stanislavski, segons el qual l’actor ha d’experimentar internament les emocions

que ha de transmetre. Va dirigir obres d’Arthur Miller i de Tennessee Williams. Al 1947 va ser

un dels fundadors de l’escola d’actors Actors Studio, de Nova York, que va tenir una

repercussió llegendària en l’escena nord-americana i per on van passar grans estrelles com

Marlon Brando, Elizabeth Taylor, James Dean o Paul Newman.

Se’l coneix per aconseguir les millors interpretacions dels seus actors; amb ell, vint-i-un

actors van arribar a ser nominats pels Oscars. Va dirigir una cadena de films d’èxit, com per

exemple: A Streetcar Named Desire (1951), On the Waterfront (1954) i East of Eden (1955).

Va rebre dos Oscar al millor director i un Oscar per al conjunt de la seva carrera el 1999.



ELS TEMES DE LES SEVES 
PEL·LÍCULES

Les seves pel·lícules tracten temes

personals o socials candents en la societat
nord-americana que eren propers al
director: el racisme (Pinky, Gentleman’s

Agreement), la revolució mexicana (Viva
Zapata), la lluita social i la immigració (A

Tree Grows in Brooklyn), el garantisme
jurídic (Boomerang), l’arrogància dels rics
(The Sea of Grass). O bé són adaptacions

de grans novel·les i drames americans (A
Streetcar Named Desire).

Kazan va descriure el procés per escollir

un projecte amb aquestes paraules: «Jo
no moc ni un dit si no tinc certa empatia
amb el tema. En certa manera, ha d’estar

també en la meva vida. Començo per
intuïció. East of Eden és, de fet, la història

del meu pare i jo no en vaig ser conscient
durant molt de temps... D’alguna manera,
cada obra és autobiogràfica. Alguna

cosa de la meva vida ve expressada per
l’essència del film. He de sentir que hi ha

alguna cosa de les meves lluites, del meu
dolor, de les meves esperances».

UN GRAN DIRECTOR 
D’ACTORS

Kazan va ser actor i formador d’actors

abans de director de teatre i de cinema.
Sabia escollir els actors que encara no
eren coneguts (i que ell consagrava) i

treure el millor d’ells. Marlon Brando diu en
la seva autobiografia: «Ha estat el millor

director d’actors amb qui he treballat mai.
L’únic que sempre em va motivar, feia el
paper amb mi, actuava amb mi. Animava

els actors a improvisar i després ell
improvisava a partir de la improvisació.

S’implicava emocionalment en la nostra
feina».

UNA TACA EN LA CARRERA

A Elia Kazan el va acompanyar al llarg de

tota la vida la seva declaració davant del
Comitè d’Activitats Antiamericanes del
senador McCarthy (1953), on va

denunciar a companys seus, actors i
guionistes, com a comunistes. Sembla que

va haver d’escollir entre la delació i la
seva carrera.

Elia Kazan, escriptor

Com a escriptor, va obtenir el reconeixement del públic i la crítica, i d’alguns

dels seus llibres en va fer la versió cinematogràfica:

1962 - America, America

1967 - El compromiso (The Arrangement)

1972 - Los asesinos (The Assassins)

1974 - The Understudy

1978 - Actos de amor (Acts ofLove)

1982 - El hombre de Anatolia (The Anatolian)

1989 - Mi vida (Elia Kazan: A Life)

FILMOGRAFIA

1946 - Mar de hierba (The Sea of Grass)

1947 - El justiciero (Boomerang)

1947 - La barrera invisible (Gentleman’s Agreement)

1949 - Pinky

1950 - Pánico en las calles (Panic in the Streets)

1951 - Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire)

1952 - ¡Viva Zapata!

1953 - Fugitivos del terror rojo (Man on a Tightrope)

1954 - La ley del silencio (On the Waterfront)

1955 - Al este del Edén (East of Eden)

1956 - Baby Doll

1957 - Un rostro en la multitud (A Face in the Crowd)

1960 - Río salvaje (Wild River)

1961 - Esplendor en la hierba (Splendor in the Grass)

1963 - America, America

1969 - El compromiso (The Arrangement)

1972 - Los visitantes (The Visitors)

1976 - El último magnate (The Last Tycoon)



PACTO TENEBROSO  Douglas Sirk

SINOPSI
Alison es desperta espantada a dalt d’un tren on
no recorda haver pujat i es troba amb una pistola
dins de la bossa. El seu marit informa a la policia

de la seva desaparició.

FITXA TÈCNICA
Títol Original: Sleep my love
Director: Douglas Sirk
Productor: Ralph Cohn, Mary Pickford, 

Charles Rogers
Guió: St. Clair McKelway, Leo Rosten

Música: Rudy Schrager
Fotografia: Joseph A. Valentine

Muntatge: Lynn Harrison
Any: 1948

FITXA ARTÍSTICA
Claudette Colbert, Robert Cummings, Don 
Ameche

UN HÍBRID ENTRE RELAT NEGRE, DRAMA I 

COMEDIA NOVAIORQUESA

Més que un film noir, Sleep, My Love és

una teoria psicològica. Peça rara i de

culte per ser un híbrid entre drama,

relat negre i comèdia novaiorquesa de
l’alta societat, és molt valorada entre
els cinèfils pel seu crescendo narratiu i

visual que proposa en la segona i
vibrant meitat. A molts els pot

descol·locar veure a la part alta del
repartiment una parella freqüent de les
comèdies esbojarrades, Claudette

Colbert i Don Ameche, fet que
contribueix a aquesta confusió de

gèneres que sempre ha existit en
relació a ella.

El relat es veu farcit de falsedats, les
mentides que Courtland infereix a la

seva esposa i al seu soci en el negoci,
el desesperant Vernay, a qui trairà per

no haver de repartir el botí... United
Artists va projectar una sessió prèvia

del film per a un grup d’hipnotistes i
experts en psiquiatria per saber la seva
opinió sobre la teoria de la pel·lícula que

la hipnosis pot convertir en criminals a
persones honrades. La projecció es va

veure succeïda per una xerrada del
parapsicòleg Franz Polgar de Budapest,
que va acabar en una allau d’insults entre

els assistents a l’audiència privada, fet
que probablement va augmentar

l’estirada comercial i la polèmica entorn
de Sleep, My Love. Rodada en els Hal

Roach Studios en Culver City, la «fàbrica
del riure», Sirk recordava que la seqüència
de les noces orientals s’havia filmat en el

Chinatown de Los Angeles. El director va
quedar satisfet del treball de l’estrella

femenina, autèntic epicentre de la
història: «El que jo volia treure de
Claudette era un d’aquests personatges

ambigus que sempre busco. L’única cosa
interessant era aquesta personalitat

escindida».

el mirall de l’estada principal de la casa

reflecteix als personatges en dos
moments clau, asimètrics i vibrants: es
reflecteix el policia Raymond Burr poc

després d’iniciada la pel·lícula, i es
reflecteix el fals doctor en el desenllaç.

Els escenaris de l’acció mereixen també

un subratllat especial: l’oficina de
Courtland envoltada de mentides,
l’estudi de Vernay en els baixos fons de la

ciutat, el local The Maples on s’escapen
Richard i la mantis religiosa Daphne per

compartir una repulsiva copa de
xampany, i, sobretot, la mansió propietat
de la família d’Alison, amb parets

carregades de retrats d’avantpassats
aristocràtics i una escala que condueix

als tres o quatre pisos superiors, la barana
dels quals projecta l’ombra gòtica dels

barrots.

Arribas, Víctor. 

El Cine negro 2. Madrid: Notorius, cop. 
2015.Els qui idolatren el melodrama que va

conrear el realitzador d’origen alemany
consideren Sleep, My Love una pel·lícula
molt poc Sirk, però un mínim estudi formal

revela no poques de les seves constants de
posada en escena. Una atmosfera onírica

des de la primera seqüència (Alison
desperta, sobresaltada, sense saber que
està en un vagó de tren a tota velocitat) i

un clima d’ensomni que envolta els
moments induïts pel marit fan que fins i tot

l’espectador dubti de l’estat mental de la
protagonista.

Sirk empra amb freqüència els seus adorats
miralls i cristalls, fins al punt que la mort de

Vernay es produeix per trets realitzats a
través del vidre d’una porta, i



EL DIRECTOR
DOUGLAS SIRK

Douglas Sirk va ser un dels grans del irònics
del cinema del segle XX. Les pel·lícules que
va fer a Europa i Amèrica aconseguien

crear una bretxa entre com els seus
personatges es veuen a si mateixos i el

nostre punt de vista d’ells.

Els personatges de Sirk s’enfronten amb els

mateixos problemes que pateixen els
homes i les dones, els pares i fills, que tenen

a veure amb l’amor, la mort i les
circumstàncies socials. En alguns casos, ho

fan en un món del melodrama −com en
pel·lícules tan diverses com There’s Always
Tomorrow (1955) o Imitation of Life (1958).

En d’altres, és un món de color i música
−com en el trio de comèdia-musical que

va fer durant la dècada de 1950, Has
Anybody Seen My Gal? (1951), Meet Me at
the Fair (1952) i Take me to Town (1952),

part d’una sèrie que havia planejat sobre
la petita ciutat Amèrica. En d’altres, és

l’emoció de misteri, romanç o aventura
−en pel·lícules com Lured (1947), Taza, Son

of Cochise (1953, rodada en 3-D) i Captain
Lightfoot (1954).

Però Sirk afegeix una altra capa a la forma
de les pel·lícules i de les lluites dels seus

personatges dins d’ells mateixos. Al seu
voltant, però més enllà de l’abast de la
seva visió, hi ha forces que defineixen els

paràmetres de les seves vides. Aquests són
evidents en el nivell més bàsic, en la forma

en què les parcel·les gairebé sempre giren
al voltant dels problemes per als quals

l’única solució es converteix en un miracle
convenient, un deus ex machina.

També hi ha un aire de fatalisme en la
forma en què els costums socials i el món

material adquireixen vida pròpia en les
històries de Sirk, ofegant el sentit del que és
possible per als personatges i limitant les

seves opcions. De L’Havanera i Has
Anybody Seen My Gal? fins a Written on

the Wind (1956) i The Tarnished Angels
(1957), les opcions dels personatges

semblen estar determinades per una
combinació de decret ideològic i de
circumstància financera.

Més convincent de tot, però, són les
imatges on les forces de repressió es
senyalitzen. En la seva obra, la posada en

escena té un significat crucial com a
forma narrativa, el seu estil, sovint barroc,

ressalta com les aspiracions humanes són
determinades per l’entorn. Els habitatges
que se suposa que són paradisos

comencen a semblar-se a les presons
quan la decoració arriba a dominar les

composicions. Els objectes que se suposa
que són elements de suport en realitat

semblen estar dominant les vides dels
personatges. Els seus traumes es
converteixen en les extensions lògiques

dels funcionaments del món que els
envolta.

En All that Heaven Allows (1955), una vídua

de Nova Anglaterra (Jane Wyman)
s’enamora del seu jardiner (Rock Hudson)
amb la desaprovació de la comunitat

local i dels seus fills adults que tenen altres
plans per ella. En mans de Sirk, aquesta

història d’amor turmentat es converteix en
una denúncia dels costums socials que fan
que sigui turmentada.

En aquest sentit, els personatges que semblaven haver superat els seus problemes

sorgeixen en una llum molt diferent. O finals que aparentment semblen feliços es tornen
molt menys tranquil·litzadors. Són ironies subversives que projecten una ombra i ofereixen
altres perspectives.

Sirk està ara considerat com un dels autors més apreciats de Hollywood. Però potser el més

sorprenent és que no va ser fins molt després que va deixar Hollywood per Suïssa a finals de
la dècada de 1950 quan es va començar a considerar la seva obra pels crítics.

Tom Ryan 
(http://sensesofcinema.com/2004/great-directors/sirk/)

FILMOGRAFIA DESTACADA

1946 - Escándalo en París (A Scandal in Paris)

1947 - El asesino poeta (Lured)

1948 - Duerme mi amor (Sleep, My Love)

1949 - Más fuerte que la ley (Shockproof)

1951 - Tempestad en la cumbre (Thunder On The Hill)

1952 - ¿Has visto a mi chica? (Has Anybody Seen My Gal?)

1953 - Meet Me at the Fair

1953 - Take Me to Town

1953 - Su gran deseo (All I Desire)

1954 - Herencia sagrada (Taza, Son of Cochise)

1954 - Obsesión (Magnificent Obsession)

1954 - El signo del pagano (Sign of the Pagan)

1955 - Sólo el cielo lo sabe (All That Heaven Allows)

1956 - Siempre hay un mañana (There’s Always Tomorrow)

1956 - Hoy como ayer (Never Say Goodbye)

1956 - Escrito sobre el viento (Written on the Wind)

1957 - Himno de batalla (Battle Hymn)

1957 - Interludio de amor (Interlude)

1958 - Ángeles sin brillo (The Tarnished Angels)

1958 - Tiempo de amar, tiempo de morir (A Time to Love and a Time to Die)

1959 - Imitación a la vida (Imitation of Life)

1979 - Bourbon Street Blues, coeditor



ATRAPADOS Max Ophuls

SINOPSI
Leonora Eames veu satisfeta la seva ambició quan es
casa amb el multimilionari Smith Ohlrig, un home
malalt, neuròtic i autoritari. Però el matrimoni

fracassa, i la jove decideix separar-se. A continuació,
troba feina com a secretària d'un metge. El marit,

però, no està disposat a renunciar a la seva dona i
tracta per tots els mitjans de mantenir el seu domini
sobre ella.

FITXA TÈCNICA
Titol Original: Caught
Director: Max Ophüls
Guió: Arthur Laurents

Música: Frederick Hollander
Fotografia: Lee Garmes

Edició: Robert Parrish
Productor: Wolfgang Reinhardt

Any: 1949

FITXA ARTÍSTICA
James Mason, Barbara Bel Geddes, Robert 
Ryan

UNS MOVIMENTS DE 

CÀMERA QUE 

HIPNOTITZEN

Ophüls, en Atrapados, va transformar un

guió fluix, basat en la novel·la The Wild
Calendar de Libbie Block, en un
llargmetratge molt atractiu; un drama

que frega el gènere negre, gràcies a la
sempre fascinant forma de realitzar

pel·lícules del genial cineasta alemany.

Des de la primera seqüència, el director

ja ens delecta amb la seva forma de
rodar. Animo a l'espectador cinèfil a

seguir els llargs moviments de càmera,
sense talls, imperceptibles, però sempre

precisos, per enquadrar el que interessa i
deixar en segon pla allò que
complementa l’acció. I és que la

planificació d'Ophüls és perfecta. Els
plans seqüència són interminables i la

profunditat de camp juga un destacat
paper en la seva barroca forma de
proposar una escena. Així, l’apartament

de la protagonista, Leonora (Bàrbara Bel
Geddes), no pot ser més petit i estar més

abarrotat, el que no impedeix que el
director alemany es mogui amb una

agilitat que hipnotitza.

Com la majoria dels seus col·legues

alemanys, que van emigrar als Estats Units,
Ophüls fa servir les llums i les ombres per
donar el correcte to dramàtic a les cintes.

Si ens fixem en la presentació de Robert
Ryan, podem observar com apareix

completament vestit de negre, mentre
Leonora porta un vestit blanc, immaculat.
Tots dos romanen il·luminats per un sol

focus de llum en un sinistre embarcador.
L'amenaça que exerceix el personatge de

Ryan sobre la innocent i pura Leonora és
evident i anticipa el drama que tots dos

van a viure.

El tema central de la pel·lícula és

l'atracció i l'ambició que provoquen els
diners: Leonora es casa amb un milionari
perquè l'estima, però no s'ho creu ningú.

Ni tan sols el seu propi marit. La vida
arriba a ser insuportable per a ella, que

opta per abandonar-lo. El triangle es
completa quan apareix en la seva vida
un jove metge idealista (James Mason).

L'enfrontament és inevitable i Ophüls el
ressalta enquadrat a un «gegantí» Robert

Ryan enfront de James Mason, en el fons
del pla. Quan Leonora ha de triar entre la

seguretat que li ofereix el primer i l'amor
del segon, Ophüls la segueix amb la
càmera i ens regala un meravellós

travelling d'anada i tornada entre els seus
dos pretendents.

Per la seva espectacular forma de rodar,

les pel·lícules de Max Ophüls cal veure-les
més d'una vegada: la primera, seguint la
trama i les següents a qui cal seguir és a

Ophüls mateix.

Fernando de Cea
http://elblogdeethan.blogspot.it/2008/04/atrapados-

caught-de-max-ophls-1949.html



EL DIRECTOR
MAX OPHÜLS

El que ens sorprèn en molts dels films

d'Ophüls no és tant el seu tema (i

entenem aquí la paraula en la seva

accepció musical) com la sèrie de

variacions a què el cineasta el sotmet. Els

referents d'Ophüls, al marge que molts

films responen a simples encàrrecs, són, si

no banals, prou coneguts per no

provocar sorpreses: l'amor com a joc,

l'amor coma tragèdia, la felicitat fugaç...

Ophüls treballa sense pudor partint

d'històries culturalment molt definides i

fortament codificades narrativament, de

manera que les pot sotmetre a les torsions

més violentes i als desenvolupaments més

inesperats. El coneixement de l'anècdota

−des del començament sabem com

acabarà el film; tot és presumible−

permet que la sorpresa s'instal·li en un

altre lloc: en el treball fílmic mateix, en les

relacions entre el personatge i el decorat,

en els plecs provocats per la tensió de la

narració. Allò important, doncs, no és

narrar (en el sentit d'enumerar) una

història i ordenar d'una manera clara uns

elements narratius de manera que

l'espectador reconstrueixi i reconegui la

peripècia, sinó contar-la. La perspectiva

es desplaça de l'anècdota mateixa al

subjecte que la narra, i allò important no

és l'originalitat d'aquella, sinó la saviesa

d'aquest.

Però la subjecció al tema ja sabut, el

contar allò ja contat una i mil vegades,

constitueix precisament l'element que

proporciona llibertat al cineasta per

organitzar i donar sentit al material;

l'emoció del film no prové de la

informació pura i simple, sinó del disseny

d'uns personatges, de la precisió d'una

posada en escena que no té en compte

la simple acció, sinó les tensions i les

relacions entre uns elements ja fixats per

endavant.

Podríem definir Ophüls, més enllà de la

simple etiqueta (barroc o clàssic), com un

cineasta eminentment musical: la seva

obra és, primer de tot, una llarga sèrie de

variacions sobre un tema. I allò important

no estan sols la bellesa o l'emoció

d'aquest tema, sinó la sèrie de

manipulacions, els canvis de tonalitat, la

violència que s'exerceix sobre aquest

tema i la complexitat del treball

d'escriptura sobre uns materials donats

prèviament. La limitació que, a primera

vista, pot suposar l'adopció d'un tema

donat es converteix en llibertat total per

jugar-hi, per agafar-lo des de tots els

angles, per combinar la serenitat amb la

bogeria, la frivolitat amb el dramatisme,

la densitat amb la lleugeresa.

S'ha convertit en tòpic el fals origen

vienès d'Ophüls (que va néixer al

Saarland, va adoptar la nacionalitat

francesa, mai nova rodar cap film a

Àustria i només va ambientar a Viena

poques pel·lícules). I, d'alguna manera,

això és just. Perquè els films d'Ophüls

remeten, en certa manera, al turmentat

equilibri de l'últim Mozart, capaç de fer

coexistir l'alegria de La flauta màgica

amb el dramatisme del Rèquiem

inacabat.

Francesc Llinàs (Contracampo, núm. 4, 
juliol-agost del 1979)

http://www.filmoteca.cat/web/la-

filmoteca/publicacions/monografics/Ophüls-max

FILMOGRAFIA DESTACADA

1933 - Amoríos (Liebelei)

1933 - Une histoire d'amour

1933 - Han robado a un hombre (On a volé un homme)

1934 - La mujer de todos (La signora di tutti)

1935  - Los traficantes del dinero (Divine)

1936 - La tierna enemiga (La tendre ennemie)

1937 - Yoshiwara

1938 - Werther (Le roman de Werther)

1939 - Suprema decisión (Sans lendemain)

1940 - La escuela de las mujeres (L'école des femmes)

1947 - La conquista de un reino (The Exile)

1948 - Carta de una desconocida (Letter from an Unknown Woman)

1949- Atrapados (Caught)

1949 - Almas desnudas (The Reckless Moment)

1950 - La ronda (La Ronde)

1952 - El placer (Le Plaisir)

1953 - Madame de...

1955 - Lola Montes (Lola Montès)

1958 - Les Amants de Montparnasse



SED DE MAL Orson Welles

SINOPSI
Quinlan, un policia corrupte nord-americà, investiga
l'explosió d'una bomba col·locada a un cotxe en la
frontera entre Mèxic i Estats Units, i fabrica proves

falses per incriminar un jove. Vargas, un policia
mexicà, inicia la seva pròpia investigació i descobreix

més del que Quinlan està disposat a permetre.

FITXA TÈCNICA
Títol Original: Touch of Evil
Director: Orson Welles
Guió: Whit Masterson

Música: Henry Mancini
Fotografia: Russell Metty

Edició: Aaron Stell, Virgil Vogel
Producció: Albert Zugsmith

Any: 1957

FITXA ARTÍSTICA
Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh,
Marlene Dietrich

Un toc de genialitat

Charlton Heston, que era una estrella

emergent a mitjans dels cinquanta, volia
com a company de repartiment a Orson
Welles, i l'hi va imposar a la Universal. Un

cop convençuts, també els va proposar
que fos ell qui dirigís la pel·lícula, propiciant

el seu retorn als Estats Units, després de
filmar tres films a Europa. Welles va agafar
una mala novel·la de policies corruptes, va

escriure el guió en poques setmanes, i es
va proposar un retorn triomfal a Hollywood

que mai va tenir lloc.

Així doncs, Welles va acceptar dirigir,
escriure i co-protagonitzar una obra en la
qual Heston interpretaria a un improbable

mexicà, i per la qual només cobraria com
a actor. Tot per tornar a la indústria que ell

sabia era l'única del món que li
proporcionaria la possibilitat de fer realitat
el seu incommensurable temperament

visual. Però un cop acabada la pel·lícula,
la Universal la va trobar extraordinàriament

queden completament eclipsats. Els

Wilder, Ray, Preminger, Garnett, Huston,
Siodmak, LeRoy, Wellman, Walsh, Fuller,
Kubrick i altres queden com a simples

artesans, gairebé aprenents, al costat del
colós que dirigeix Sed de mal, i només

grans noms com Fritz Lang, Howard Hawks
o Jacques Tourneur es poden comparar
amb la seva genialitat. Welles, amb la

seva inclinació apassionada als caràcters
grandiosos, amb el seu desmesurat món

barroc, canvia el cinema per sempre, i els
directors de film noir contemporanis

queden antiquats quan s'observen les
imatges d'aquesta pel·lícula, que
converteix el cinema en alguna cosa molt

més formidable, la qual els directors
«clàssics» no van poder ni tan sols somiar.

Potser per això Welles va ser
sistemàticament menyspreat al seu país.
És el problema de posseir una personalitat

i un sentit visual tan extraordinaris.

És en certa forma una obra mestra del
cinema negre, però també s'allunya de

les seves constants en certs passatges per
erigir-se en cinema d’avantguarda
absolut, en una aventura abstracta, en

expressionisme dinàmic. Tot comença
amb un dels plans més famosos de tota la

història del cinema. No és exactament un
pla seqüència, perquè no tota la
seqüència està resolta amb ell, però sí

que és un plà molt llarg, de sorprenent
dificultat tècnica, amb una grua

al·lucinant i dotzenes d'extres al voltant de
Heston i Leigh, orquestrats com si d'una

simfonia es tractés.

desagradable i confusa, la va mutilar de la

forma més abjecta possible, i la va estrenar
com un producte de baixa qualitat,
gairebé sense promoció. Increïble, però

cert. I encara més increïble la reacció dels
crítics americans, ja que el més suau que

van dir d'ella va ser que era absurda, fins
arribar a qualificar-la de «brossa
pretensiosa». Però, en qualsevol cas, cap

crític no ha pogut mai enfonsar una gran
pel·lícula (de la mateixa manera que cap

crític no ha pogut mai «salvar» una mala
pel·lícula), i per descomptat no van poder

amb el film que és, segons l'opinió de qui
escriu això, el més gran que va filmar
Welles als Estats Units, tot i que ser profeta

a la seva terra li va resultar molt car.

Comparar els films noir immediatament
posteriors o anteriors a aquest és com
situar a Bach entre grups de música pop

actuals. Al costat del geni de Welles, els
èxits d'alguns directors de gran talent

La trama posterior, la manera en què

Vargas descobreix com de podrit està el
capità Quinlan, el destapar les seves
pràctiques i salvar la seva dona Susie, tot

això és el de menys. No és més que una
excusa perquè Welles exposi la seva visió,

un cop més, de l'abús de poder, de la
solitud de l'home, de la violència i la
sordidesa com mai abans, i possiblement

després, s'havia vist al cinema nord-
americà.

Amb els personatges embolicats en

ombres excepte en les escasses escenes
diürnes a l'aire lliure (en els interiors,
encara que sigui de dia, tot són enormes
contrastos de llum), Welles dirigeix als

actors amb mestratge, en un amanerat

joc visual, ja que els actors s'assemblen a
ballarins coreografiats per una sensibilitat

experta. Alhora, l'ús de la càmera és

increïblement expressiu. És admirable que
tant moviment de càmera i tant moviment
d'actors no produeixi una confusió visual i

sí una tremenda inquietud, que va
enervant l'espectador progressivament,

trasbalsat per uns diàlegs magistrals que
se succeeixen amb la velocitat d'un
tiroteig. La rivalitat natural entre Quinlan i

Vargas revela el profund racisme del
primer, per esdevenir una de les crítiques

més ferotges contra la policia d'aquesta
frontera que hi ha notícia.

La presentació de Quinlan és
absolutament brutal, semblant a un

Falstaff modern: busca-raons, vanitós,
compulsiu, fins cruel, però amb el cor



trencat. Arribarem a odiar Quinlan,

mentre que és impossible no enlluernar-

se amb el fenomenal talent interpretatiu

de l'actor. Welles només comptava

quaranta-tres anys quan va fer aquesta

pel·lícula, però potser la seva agitada

carrera el va envellir més que la

caracterització. Al seu costat, Heston

està molt bé, molt sòlid i molt creïble,

encara que mai ens creiem que sigui

mexicà, i molt menys quan xampurreja

espanyol. La resta del repartiment

s'hauria d'estudiar a les escoles de

càsting: Joseph Calleia, Akim Tamiroff,

Joanna Moore, Ray Collins, Valentin de

Vargas, Mort Mills, etc.; tots ells

configuren un collage de rostres

salvatges, gairebé demencials. La pura

imatge de la corrupció i la infàmia. I la

rematada final és l'aparició

fantasmagòrica d'una enigmàtica

Marlene Dietrich en un paper antològic,

en el qual es limita a mirar amb els seus

ulls insondables, i a deixar anar res més

que un parell de frases misterioses sobre

Quinlan, com a endevinadora de l'altre

món. I la mera utilització de la càmera

per als cotxes en moviment converteix

en peces d'arqueologia les

retroprojeccions que encara es

seguirien utilitzant durant alguns anys.

I possiblement mai es van utilitzar les

grues d'una manera tan dràstica (ni els

contrapicats, ni els plans inclinats),
esprement així les últimes gotes
dramàtiques de cada seqüència. És clar

que la grua hauria estat menys
espectacular sense els escenaris

dissenyats per Robert Clatworthy

i Alexander Golitzen, que fan de la

frontera i de cada carrer un personatge

més, en un barroquisme grandiós, banyat

per les ombres de Metty, vestit de la

cadenciosa i delirant música del

llegendari Mancini, amb els ballarins-

actors fent-ho vibrar, en un tot del qual no

es pot extreure cap element sense que

pateixin els altres. Cal gaudir de totes

aquestes troballes d'aquesta obra d'art

del segle XX.

Adrián Massanet
(https://www.blogdecine.com/criticas/sed-de-

mal-toque-de-genialidad)

EDICIONS DE 
TOUCH OF EVIL

L’any 1958, la Universal va considerar que la

pel·lícula no era comercial i la va tornar a

editar, fins i tot es van rodar altres

seqüències amb un altre director. Orson

Welles no va autoritzar aquesta versió i va

escriure un document (The Orson

Welles'memo) amb tota una sèrie

d'indicacions per a un nova edició de la

pel·lícula. Aquest document va servir de

base per realitzar una nova versió que va

ser estrenada el 1998.

LA CRÍTICA DIU:

«El més sorprenent de Touch of Evil és com 

continua sorprenent. L'ambient sinistre i 

l'emoció visual és la quinta essència 

cinematogràfica de Welles i per moltes 

vegades que la veiem no ens avorriran 

mai».

Kenneth Turan
(http://articles.latimes.com/1998/sep/06/entertainment/c

a-19865)

«Una obra mestra del cinema negre que 

fa una anàlisi de la moralitat i la corrupció. 

La fotografia en blanc i negre, inspirada 

en l'impressionisme alemany, reflecteix 

l'ambient opressiu de Tijuana».

Alicia García 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/22/cultura/12

08865316.html)

George Orson Welles (1915-1985) va

ser un actor, director, guionista i
productor de cinema nord-americà. És
considerat un dels artistes més versàtils

del segle XX en el camp del teatre, la
ràdio i el cinema, i va aconseguir l'èxit

als vint-i-tres anys gràcies a l'obra
radiofònica La guerra dels mons, que
va causar commoció als Estats Units

quan molts oients del programa van
pensar que es tractava d'una

retransmissió veritable d'una invasió
extraterrestre. Aquest sensacional

debut li va valer un contracte per a
tres pel·lícules amb l'estudi
cinematogràfic RKO, que li va atorgar

llibertat absoluta en les seves
realitzacions. Malgrat aquests

beneficis, només un dels seus projectes
previstos va poder veure la llum:
Ciutadà Kane (1941), la seva pel·lícula

més reeixida.

El 1946, sota la sospita de ser
comunista, es va veure obligat a

traslladar-se a Europa, on va treballar
com a actor per finançar les seves
produccions. Sobre l’època i la caça

de bruixes del senador McCarthy, el
mateix Welles va escriure: «El dolent de

l'esquerra nord-americana és que va
trair per salvar les seves piscines. No hi
va haver unes dretes nord-americanes

a la meva generació. No existien
intel·lectualment. Només hi havia

esquerres i aquestes es van trair.
Perquè les esquerres no van ser

destruïdes per McCarthy; van ser elles
mateixes les que es van demolir
donant pas a una nova generació de

nihilistes». Malgrat la seva persecució i

EL CIUTADÀ

WELLES

a causa del seu triomf a Europa, el

1958 Welles va poder tornar a
Hollywood per al rodatge de la seva
pel·lícula Touch of Evil entre d'altres

títols de capital rellevància en la seva
carrera.

Entre els seus molts projectes destaca
la producció i direcció de pel·lícules

com Macbeth (1948), Otel·lo (1952), El
procès (1962) i F for Fake (1975), entre

d'altres. La seva última aparició va ser
en televisió, fent un cameo en la

telesèrie Llum de lluna; va morir cinc
dies abans de l'emissió del capítol. La
seva fama va créixer després de la

seva mort el 1985 i ara se'l considera un
dels més grans directors de cinema i

de teatre del segle XX. En 2002 va ser
triat pel British Film Institute com el millor
director de la història del cinema.



FILMOGRAFIA DESTACADA
Orson welles

1941 - Ciudadano Kane (Citizen Kane)

1942 - Los magníficos Amberson (The Magnificent Ambersons)

1946 - El extraño (The Stranger)

1947 - La dama de Shanghái (The Lady from Shanghai)

1947 - Macbeth

1952 – Otelo (Othello)

1955 - Mr Arkadin

1957 - Sed de Mal (Touch of Evil)

1962 - El proceso (The Trial)

1965 - Campanadas a medianoche (Chimes at Midnight)

1968 - Una historia inmortal (The Immortal Story)

1969 - Don Quijote (Don Quixote) - pel·lícula inacabada

1970 - Al otro lado del viento (The Other Side of the Wind) - pel·lícula 

inacabada

1973 - F de Falso (F for Fake)

ELS 3 MINUTS DEL PLA SEQÜÈNCIA MÉS 
FAMÓS DEL CINEMA

a element definidor i diferenciador de

mons oposats: la càmera es dirigeix cap al
lloc fronterer i s’atura allà per
proporcionar-nos les primeres informacions

sobre les característiques i el perfil
psicològic dels personatges implicats (la

nacionalitat i la professió d’inspector de
policia de Vargas, la condició de casats
de Vargas i Susan, un apuntament sobre el

caràcter esquerp, intolerant, de Linnekar).

Tots els temes enunciats en aquest
magnífic pla –un acte criminal, una

frontera que separa diferents estils de vida,
un conflicte racial latent i dues relacions
de parella que representen diferents

maneres d’entendre la sexualitat–
constitueixen un conjunt de suggeriments

que Welles proposa durant tot el film de
manera indissociable, sovint fent-les
conviure en una mateixa escena, però

sense que el resultat final sembli per això
recarregat i artificiós. El pla inicial és un

bon exemple d’això, però no n’és l’únic.

Fernández Valentí, Tomás. 
Frankenstein de Mary Shelley; Sed de mal. 

Barcelona: Dirigido, cop. 1998.

El film comença mostrant un home,

enquadrat en pla mitjà de tal manera que
no li veiem el rostre i que sosté en primer
terme una bomba de rellotgeria (Welles

preludia així la importància que tindrà la
dinamita en el desenvolupament de la

trama i, mitjançant la imatge del rellotge,
ens presenta una pel·lícula que va
presidida, com ja s’ha assenyalat, per les

seqüeles del pas del temps). Sense talls, la
càmera, primer seguint les evolucions de

l’assassí, després les del descapotable on
viatgen Linnekar i Zita, i més tard les de la

parella formada per Vargas i Susan,
executa una sèrie d’espectaculars
moviments i reenquadraments que

destaquen: 1) el perill de mort dels
ocupants del cotxe (pla amb grua que els

enquadra amb ostentós semipicat); 2) la
descripció inicial de la localitat de Los
Robles (panoràmica des del carreró fins a

l’avinguda principal); 3) el contrast, social i
sexual, entre les parelles que es creuen al

carrer, Linnekar-Zita (el milionari amb
descapotable i la seva voluptuosa amant)

i Vargas-Susan (els enamorats que
passegen agafats del bracet); i 4) la
importància crucial que té la frontera com


