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1 començament, una panoràmica amb moviment
asccndent i fugisserdelcim
Whitney (Sierra Nevada,
California), que també es
repetirá en sortir els títols
de crédit al final de la peHícula, anticipa allò que tanmateix ja
no estarà mai mes a l'abast de l'atracador Roy Earle, interprétât per
Humphrey Bogart: una infantesa
molt feliç a una granja, però una vida posterior feta malbé a la ciutat.
Roy Earle ha estât indultat, gracies a les gestions i pagaments de
Big M a c (Donald McBride), perqué
encara li faci un darrer atracament

molt substancies. E l tancament ha
durat mes de vuit anys i tot d'una en
tocar el carrer simplement desitja
anar fins al pare per comprovar «que
Hierba encara és verda i que els arbres continúen creixent». Una música bucólica, deguda a Adolph
Deustch, remarca mes el caire
nostálgic de tot el tráveling que
acompanya la passejada que fa Roy
Earle per damunt «aquesta herba encara verda». Hi ha uns infants que
juguen i Roy Earle se sent felic: els
mira i se seu en un banc. Una pilota de baseball rodóla fins ais peus i
la torna ais jugadors amb el darrer
somriure que es veurá en tota la

peHicula.
Té l'obligació d'anar-se'n a C a lifornia, però, tot just en sortir de
la ciutat de Chicago, es desvia cap
a la costa est per passar, encara que
només sigui per una visita que a penes dura uns pocs minuts, per la
granja on va créixer i que tants de
bons records li ha donat. Una visita, però, que acabarà amb un gust
ben agre, quan veu que és reconegut com un bandit i no com l'infant que corria per alla i sabia quin
era el millor del riu per anar-hi a
pescar. Comenca un viatge cap enlloc. E l mal j a està fet i j a ni l'amor
el podrà redimir... •

