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Una emocionant història sobre la possibilitat de superar 
els condicionants del passat que ens persegueixen, 
sobre la decadéncia de las indústries tradicionals que el 
sistema converteix en parcs temátics per turistes. També 
una situació de risc on una jove adolescent dóna una 
lliço d´e sperença i fortalesa als adults. I amb un final 
controvertit que no et deixarà indiferent.

John Sayles (1950) és escriptor de relats curts i 
novel·les, guionista, actor i director. És el paradigma 
de realitzador independent nord-americà, sempre ha 
aconseguit tenir el domini de la seva obra sense 
haver d'adaptar-se als imperatius de les grans 
companyies. Això ha portat, com a conseqüència, 
que la majoria de les seves pel·lícules no s'han pogut 
veure mai en sales comercials. De fet no s'ha situat 
completament fora del Sistema, ha sabut 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, 

Al començament una veu en off ens dóna la 
benvinguda a l'"última frontera d'Amèrica" i 
anomena els encants naturals d'Alaska: les glaceres, 
els icebergs, les balenes, els pobles que la van 
colonitzar, tot això amb unes escenes on es veuen 
uns turistes fent-se fotos amb un ninot d'ós polar o 
t rebal ladores que munten n ines ves t ides 
d'esquimals... Aquestes imatges es fonen amb unes 
altres de la cadena de producció d'una conservera en 
el darrer dia de treball, abans de suspendre 
definitivament l'activitat. Un treballador fa un 
discurs amarg i esperpèntic sobre les perspectives de 
futur dels treballadors. A continuació ve un casament 
on se'ns presenta una conversa entre un empresari de 
la fusta que voldria liquidar tots els arbres i un 
empresari turístic i que el vol convèncer que el futur 
d'Alaska està en la creació de diversos parcs 
temàtics. Després d'aquestes seqüències que ens 
mostren la "turistització" d'una comunitat, l'acció es 
concentra en la relació dels tres protagonistes: la 
cantant Dona i Joe, l'antic pescador, i la jove Noelle. 
Dona i Joe, volen començar una altra vida. A partir 
d'aquí la trama esdevé un "thriller" on els tres 
protagonistes es veuran abocats a una situació de 
risc, on la Noelle donarà una lliçó d'esperança i 
fortalesa als adults. John Sayles en les seves 
entrevistes de promoció va admetre que demana al 

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 enfocament realista, psicològic i 
sobretot tenen un recorregut llarg, perquè després de 
veure-les se'ns queden dintre i de tant en tant surten a la 
superfície en forma de record dolç per algun personatge o, 
a vegades, pertorbador 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.

Històries amb rerefons polític

Els seus guions són sòlids i complexos, els crítics ho 
relacionen amb la seva condició d'escriptor i ell afirma 
que, quan escriu, s'imagina primer els seus relats en forma 
cinematogràfica. Sempre trobem una trama principal que 
serveix de fil conductor i múltiples històries paral·leles 
interrelacionades. Aquest entramat d'històries no fa de cap 
manera el seu cinema difícil, sinó tot el contrari, perquè 
coneix els ressorts narratius per mantenir l'atenció de 
l'espectador i, sense caure en els tòpics, crea un 
matxembrat d'elements de diferents gèneres. 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. El fil conductor és sempre a nivell 
psicològic, són les relacions entre els personatges i en el 
rerefons, hi ha sovint una crítica al mode de vida americà. 
Així, per exemple, a Silver City ens mostra la corrupció 
política. D'aquesta pel·lícula ell mateix ha escrit: 
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públic que no es conformi a consumir pel·lícules 
comercials, que s'arrisqui a veure obres diferents que 
facin pensar. Concretament, a Limbo ens demana dos 
esforços ("dos riscs"): un per acceptar l'estructura del 
film, que al començament va en una direcció per 
canviar-la després, i l'altre comprendre un final molt 
poc corrent, amb la intenció de fer pensar als 
espectadors que estem massa acostumats a uns 
esquemes argumentals que es repeteixen fins a 
l'avorriment. John Sayles ens diu: "Si no t'arrisques, 
et quedes als limbs" (o el que és el mateix: "qui no 
s'arrrisca, no pisca").

desconegut, independent i imprescindible
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La música és l’ànima del cinema 

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 època. 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 mateixos 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 
Lone Star la música de la frontera, etc. Però, a més, 
Sayles escriu expressament algunes de les lletres de 
les cançons que compon 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’harmònica del blues, el violí del folk americà amb 
la mandolina italiana.

Els actors, col.legues i cantants

Els actors sempre repeteixen, podríem fins i tot 
pensar que les pel·lícules són una excusa perquè una 
colla d’amics es vegin i xalin junts. Molts d’ells són 
artistes d’una llarga trajectòria i que treballen 
principalment en les grans produccions com David 
Strathaim (Nomadland), Danny Glover (The Old 
Man & the Gun) o Chris Cooper (Un plan 
irresistible). Alguns actors probablement són 
descubriments seus com Gary Clark, Jr., un músic 
que debuta com a actor a Honeydripper i que 
representa un pioner del rock (un rerefons 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, broden 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 a l'adonar-se que estan “enganxades” 
una a l’altra. Tot i que, tal com diu la Mary Alice al 
final: “pel moment”, obrint diferents interpretacions 
a les seves paraules que van acompanyades d’un 
posat absent i ambivalent.

Una altra característica del seu cinema que ens 
crida l’atenció són la 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 

"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 
insuportables. Un dels temes tractats aquí és 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. Situa els escenaris dels seus films en 
diferents estats nord-americans, però no només com 
un decorat, sinó que planteja una aproximació a 
l'entorn natural i a les problemàtiques de cada lloc. 
Per exemple a Limbo la situa a Alaska, Passion Fish 
a Louisiana, Silver City a Colorado, Lone Star a 
Texas, etc.

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 darrere que acaba trobant-se i 
influint amb la dels altres. Els protagonistes s'han 
d'arriscar (o sobreposar-se a les dificultats) prendre 
decisions que els permetin viure una nova vida 
superant els obstacles i les rèmores del 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 exemple, al 
començament de Limbo el personatge Harmon a la 
conservera adreça un monòleg sarcàstic als 
treballadors de la conservera que tanca, introduint el 
tema de la substitució de la indústria productiva per 
la turística. També crida l'atenció el seu enfocament 
del tema racial. La gran majoria de pel·lícules 
comercials presenten un món tot blanc o, quan no, 
els personatges negres són uns secundaris en funció 
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 endavant soles i amb un fill - com el cas 
d'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 seus personatges, que solen de mitjana edat, 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.
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fusionant les paraules de 
l e s ba lades amb la 
h i s t ò r i a q u e s ’ e s t à 
d e s e n v o l u p a n t ( e n 
paraules del director 
arriba a un “estat de 
gràcia”).

T a m b é h e m 
d’esmentar la gran corrua 
de grans secundaris –un 
dels mèri ts del seu 
cinema–, algun d’ells 
amb molt pocs minuts en 
p a n t a l l a p e r ò q u e 
comuniquen la seva 
història tant interessant 

com la principal. Sovint no es desenvolupen, però 
aporten caràcter al personatge i complexitat al 
conjunt. A títol de curiositat podem esmentar l’afició 
del Sayles, com tans altres directors, per fer 
aparicions breus, generalment creiem que amb 
personatges ben allunyats del seu tarannà personal, 
com el predicador reaccionari a Matewan o el 
repartidor de whisky a Honeydripper.

PEL·LICULES DESTACADES

(1987) està basada en 
el conflicte miner que 

va tenir lloc a  West Virginia al 1920. La companyia 
minera, que tenia el monopoli del treball, de les 
cases, dels queviures, rebaixa el sou dels treballadors. 
Els miners comencen a organitzar-se, demanen 
l’ajuda del sindicat i es declaren en vaga. Els patrons 
contracten pistolers i treballadors negres per fer 
d’esquirols.
Matewan és aparentment una pel·lícula històrica 

amb un format de western. Així hi podem reconèixer 

alguns elements narratius d'aquest gènere en el seu 
final i també en el seu començament amb l’arribada 
del foraster al poble. Però resulta que el nouvingut és 
més aviat un antiheroi que no té res a veure amb tots 
els estereotips coneguts. El foraster (Joe Kenehan) és 
un sindicalista i, a més, pacifista que vol convèncer 
els treballadors de que respondre a la violència dels 
matons és la reacció buscada per la patronal i que els 
portarà a la destrucció de la seva incipient 
organització i la seva pròpia aniquilació física.

 El guionista i director dóna la volta als 
estereotips i aconsegueix una obra original que, a 
més de tenir suspens i acció, fa reflexionar.

(1992) May-Alice és una famosa actriu de 
telenovel·les que veu frustrada la seva carrera per un 
accident que la deix impedida. El seu caràcter es 
torna agre i despòtic. Chantelle és la cuidadora que 
està obligada a suportar-la si no vol tornar a un 
passat dolorós. May-Alice aprendrà a entendre el 
dolor de la seva acompanyant i ajudar-la, a la vegada 
que ella recupera la il·lusió de viure. Les dues 
protagonistes estan acompanyades per uns 
personatges secundaris que equilibren la trama amb 
tocs de comèdia, tots ells amb les seves històries que 
apunten a altres històries. Tot amanit amb el paisatge 
dels aiguamolls, amb les arrels dels arbres que 
s'arrapen a la sorra i amb la música cajun.

(1996) 

Sota l 'aparença d'un film 
policíac i de misteri hi ha 
diferents històries i temes: un 
amor de joventut recuperat al 
cap dels anys, la immigració 
il·legal, un policia corrupte i 
caciquista, un militar massa 
estricte incapaç de comunicar-
se amb el fill, la història oficial 
que fabriquen els vencedors, el 
mestissatge...

(2004)

 És la paròdia de la campanya 
electoral de Dickie Pilanger que és 
un titella dominat pel seu pare 
senador i per un multimilionari 
partidari de la privatització i de 
canviar les l le is ambienta ls .  
Comença amb el rodatge a un llac 
d'un vídeo electoral que vol ressaltar 
un missatge ambientalista, quan és 
"pescat" un cadàver. El responsable 
de la campanya contracta al 
periodista Danny per investigar què 
hi ha al darrere. Danny descobreix 
una trama fosca relacionada amb 
immigrants il·legals i abocaments 
tòxics que implica al candidat. La 
promoció de la pel· l ícula va 
coincidir amb les presidencials de 
G.W. Bush i va despertar gran 
controvèrsia. 

(2007) La pel·lícula, 
a m b s e q ü è n c i e s 
musicals memorables, 
va de transformacions: 
una segona oportunitat 
pel vell músic de blues, 
la descoberta fulgurant 
d'un jove guitarrista i 
l'inici de l'era del rock 
amb la guitarra elèctrica.

Als anys cinquanta 
Tyrone, un antic pianista 

de blues amb un passat fosc, té una 
taverna musical. El bar no li 
funciona i està a punt de tancar pels 
deutes i per la competència del local 
veí. Per trobar una solució lloga un 
conegut guitarrista, pioner del rock. 
El dia de l'actuació el músic no es 
presenta i contracta un jove 
guitarrista, Sonny, perquè es faci 
passar per l'estrella anunciada. La 
idea de l'empresari és fugir amb la 
recaptació abans que la gent s’ adoni 
de l'engany. Quan Sonny arranca 
amb el primer solo de guitarra 
elèctrica, l'èxit és tan gran que 
Tyrone haurà de canviar de plans. 

(2010)

L'acció té lloc el 1900 durant la 
guerra d'ocupació de les Filipines per 
part de l'exèrcit nord-americà (abans 
havien derrotat als espanyols que van 
perdre les darreres colònies: Cuba i 
Filipines). El protagonista, Rafael, el 
cap d'un llogarret a l'illa de Luzon, 
que es mou en la contradicció de ser 
"amigo" dels nous colonitzadors i la 
de no trair a la resistència, on lluitava 
el fill i el germà. No vol descobrir els 
rebels però ha de conviure amb els 
ocupants sense que els guerrillers el 
prenguin per un col·laboracionista.
Parlada amb tagalo, anglès i amb una 
mica d'espanyol, la trama mou a 
l'espectador a veure el conflicte des 
de diferents punts de vista dels 
combatents i els no combatents, a 
entendre les motivacions dels 
diferents personatges.

actecambrils@gmail.com
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