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El petit escàndol de Larry Flpt
de Milos Forman
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questa és una de les moltes pel·lícules que

on les dones descobreixen al "lector" tots els

del sistema més hipòcrita del món occidental. Per

ens arriben dels Estats Units envoltades

racons de la seva pell, sense deixar res amagat,

aconseguir-ho, es serveix d'imatges molt impac-

d'una polèmica basada en la seva trangres-

aconseguint, fins i tot, fer-li la punyeta a la gran

tants, com aquelles on el Sr. Flynt, damunt d'un

sió (gairebé sempre de tipus sexual o vio-

publicació eròtica nord-americana ("Playboy").

escenari, ofereix un discurs a una audiència paga-

lent), que, quan les has vistes, deixen la

Publicat el primer número de la revista en qües-

da per ell mateix, mentre darrere ell es passen unes

mateixa sensació d'una presa de pèl, ja que no

tió, s'inicia un complicat entramat de pressions

imatges que presenten la indecència del cossos

arribes a identificar en quin punt del metratge

contra el pornògraf que culmina amb una con-

nus enfrontada a l'orgull patriòtic dels cossos des-

amaguen la maleïda transgressió. El escándalo de

demna a presó de vint-i-cinc anys per delicte

trossats, conseqüència de les gestes bèl·liques de

Larry Ffyni és una història genuïnament ameri-

contra la moral i per pertànyer al crim organitzat

l'exèrcit salvador del seu país.

cana, on s'ofereix una nova versió de l'etem mite

(encara que l'única cosa que ha sentit disparar el

Woddy Harrelson està nominat a l'Oscar per

del somni americà, al qual tot ciutadà d'aquell

Sr. Flvnt, en aquestes alçades de la història, són

aquest treball que li permet lluir els seus habi-

país té les portes obertes, per molt humil que

les cameres dels seus fotògrafs). A partir d'aquí

tuds excessos interpretatius, però que en aquest

sigui el seu origen. Larry Flvnt és un Fonest

l'aventura d'aquestrcivindicadorde la llibertat de

cas semblen ser bastant adients al personatge

Gump qualsevol, amb la diferència que aquest

premsa entra en un punt molt més interessant, a

que interpreta. En qualsevol cas l'esmentada

nou heroi aconsegueix l'èxit econòmic mit-

mesura que es comencen a obviar les característi-

nominació crec que és totalment exagerada.

jançant la pornografia, cosa que, a larígidasocie-

ques de la seva professió, per mostrar-nos una

En definitiva, nou producte tret de les arrels de la

tat americana, sembla no haver agradat gaire. La

sèrie de personatges bastant patètics, però que

cultura nord-americana, que ens arriba a Europa

distància, amb la qual la majoria del espectadors

semblen ser, dins la cultura ianqui, uns vertaders

amb la garantia que el producte ha estat denostat

europeus veuran aquesta pel·lícula, s'estableix des

puntals de la seva denostada moral, acompan-

en el seu país, però que després de la seva visió, un

dels primers minuts del metratge, quan se'ns

yant tot allò d'un complicat i embullos procés

no pot deix;ir de plantejar-se si no li hagués resul-

presenta al Sr. Flvnt com a propietari d'un d'a-

judicial que culminar;! donant la raó al Sr. Flvnt

tat més interessant un film sobre les memòries de

quells impossibles locals, on quatre grassos repul-

(com no podria ser d'una altra manera en el gran

na Susana Estrada, per posar un exemple. •••

sius beuen cervesa gaudint d'un espectacle eròtic

país de les llibertats).

(¡?), representat per un gnip d'al·lotes que ballen

Amb aquest material, cl Sr. Forman (autor de

grollerament damunt d'un escenari, alhora que

films de desigual qualitat però de gran èxit com

es despullen sense cap tipus de mirament El viu

Hah; Alguien voló sobre el nido del caco, Amadeos o

protagonista, que té un gran olfacte per qües-

Valmont) ha fet una pel·lícula triés que digna, ha

tions de negocis, s'adona que allò de l'erotisme és

conduït la història amb gran mestria sense caure

un tema que interessa als seus paisans molt més

en excessos fàcils o en provocacions oportunistes.

que qualsevol innovació científica o convulsió

El que queda després de dues hores d'imatges ds

política. Sabent aprofitar el seu descobriment,

un agradable al·legat en favor de les llibertats i una

comença a publicar una revista amb fotografies

crítica ferotge a la intransigència i a la intolerància
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represàlia, una tanqueta de l'exèrcit britànic

nickel [allins
de Neil Jordán

an U•ra d o r

comença a disparar indicriminadament
contra una multitud reunida indefensa; a
Gandhi, per manifestar-se i resar pacíficament i, a Michael Collins, per jugar un partit de Rugbi. En aquest aspecte, Jordán ha

eil Jordán va aconseguir els guardons

cridar l'atenció sobre una bada sonora d'ai-

recaigut en una de les mancances habituals

de Millor Pel·lícula i Millor Actor al

res celtes simplement explèndida. Els

del cinema d'avui: falta d'originalitat.
Per altra banda, la pel·lícula sembla dir que

n

l'estructura narrativa del film i l'ambigüitat

quan el terrorisme aconsegueix els seus

Collins és un docudrama històric de molta

davant del fenomen terrorista. L'estructura

objectius deixa de ser violència injustifica-

qualitat: magnífica ambientació, una filma-

argumental de Michael Collins no és que

da, per transformar-se en un legítim movi-

ció de masses populars com manen els

sigui dolenta, simplement és calcada del

ment d'alliberació nacional. No és necessari

cànons i una actuació convincent dels pro-

Gandhi de Richard Attenborough. Tots dos

remarcar molt aquesta visió de la violència,

tagonistes. La trobada amorosa entre Liam

films ens mostren l'evolució política dels

perquè ens adonem del perill que pot suposar en certs llocs del nostre món. De tota

darrer Festival de Venècia. Tota una

aspectes deficients d'aquesta producció es

garantia que ens trobem davant

podrien centrar en dos punts ben diferents:

hi ha un terrorisme bo i un de dolent i que

d'una gran obra. De fet, Michael

Neeson i Julia Roberts em va provocar un

dos personatges. A pesar que el primer fou

regust curiós; com si per un moment s'ha-

un consumat terrorista i el segon l'ànima

manera, es deixa palès que, en el moment

guessin emparentats dos móns

del moviment pacifista contemporani, tant

en què el poble irlandès s'expressà

impossibles, completament aliens un de

l'un com l'altre es trobaran en la mateixa

democràticament, Collins arribà fins a les

l'altre: l'aberrant tragèdia del poble jueu a

situació: a mig camí entre l'odiós Imperi

darreres conseqüències en la defensa de la

l'Alemnya Nazi -La Llista de Scbindler- i el

Britànic i els més radicals dels seus compa-

voluntat popular. •

romanticisme rosa del Hollywood més

triotes. No sabria dir fins a quin punt

intrascendent -Pretty Woman. Per cert, si el

aquesta interpretació de l'heroi irlandès és

que vol la Roberts és passar-se al cinema

adequada o, tal vegada, Neil Jordán ha

seriós, és molt recomanable que comenci

repetit l'esquema d'Atenborough fent-ne

Fotografia: Chris Menges.

per papers petits, com ser el vèrtex en el

una extrapol·lació inacceptable. Es tant

Intèrprets: Liam Neeson, Aidan

triangle amorós entre Collins i el seu amic

semblant que, literalment, hi ha una escena

Quinn, Stephen Rea, Julia Roberts, etc.

de l'ànima, Harry. Per acabar, val la pena

que es repeteix: el moment en què, com a
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