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ui subscriu, com a bon pare de
I familia que és, tampoc no ha
pogut defugir de la immensa
cridória de Harry Potter i lapeI drafilosofal. De quin color era
la má oculta que dirigere el
i mercat capitalista? O, mes be,
era invisible?. Sigui negra o translúcida, el cert és que qualcú d'aquells éssers invisibles que comanden el mercat
cultural occidental va decidir, un bon
dia, transformar en un fenomen cinematografíe el personatge que idea la
noveflista J. K. Rowling. Aquest, com
és obvi, no és el lloc adequat per analitzar una noveHa juvenil; pero el producte cinematografíe sí que ens incumbeix. I he de confessar que, en un
primer moment, vaig quedar mut... no
sabia qué dir ais meus filis. Fins i tot,
el concebut "Que ben fet que está!", em
semblava un comentan buit, per redundant i trist. Tal vegada, la mort del
cinema es troba de cada cop mesa prop.
Estic parlant d'aquell fuñir próxim en
qué f espectador acudirá a les pantalles
grosses no per la historia que li puguin
contar o per la reflexió que pugui fer
mes tard, sino per assistir a un immens
espectacle audiovisual que no es pot degustar a casa per una simple qüestió
d'espai.
Pero no, no podia ser que una pellícula que arriba al nivell de recaptació
de les grans superproduccions juvenils
nord-americanes estigui buida de con-

tingut, tal vegada el que succetix és que
hi ha un excès d'efectes especiáis que
impedeixen la reflexió... I sueceí que,
en el climax de l'espectacle, quan Harry
s'enfronta, cara a cara, amb l'innombrable, aparcix la gran mentida que el
nostre heroi vol destruir: "no existeixen
ni el bé ni el mal, només existeix el poder, si et poses del mcu costat -parla el
rostre del poder fose- aconseguirás el
que mes desitges". Harry, no sabem per
quina rao, representa el bé i, com ho
sap tothom des del mateix moment de
finici del film, derrota l'enemic. Un
enemic sospitosament semblant a la
força de la foscor que actúa a Star Wars.
De fet, el parallélisme entre l'Episodi
I de la Guerra de les Galcixies i el primer
lliurament d'Harry Potter és sorprenent. Tots dos films s'estructuren a partir del mes trivial maniqueisme: n'hi ha
uns que son molt bons i, d'altres, molt
dolents, pero en cap moment sabem el
perqué de la seva bondat o maldat. En
aquest punt, si mes no, la producció de
Lukacs intenta ser mes explicativa relacionant la bondat deis bons amb una
defensa de la democracia i del poder
legítim. A tots dos films, qui s'haurá
d'encarregar de destruir el poder de la
foscor és un nin elegit peí destí i marcat des del començament. Per al tra banda, a totes dues pellicules podreu trobar scquènciespràcticament identiques
a la cursa de vaines à'Stars Wars i a l'estrany partit de fútbol per aprenents de

mags que haurà de guanyar 1 1. Potier.
Per acabar d'arrodonir les semblances,
val la pena recordar que els dos films
acaben d'idéntica manera: amb la força
de l'obscuritat vençuda, perô no de
frotada... el que significa que, mes tard
o mes prest, tornará a atacar. I le sentit dir que J . K. Rowling, va vigilar molt

de prop la interpretado que ha Ici la
W a r n e r Bros de la seva creado litera

ria, per tal que el cinema no les malbé
l'esperit tic la seva obra-. T i l vegada,
la pellicula recul 1 els m o m e n t s niés sig-

nificatius de la novella; perô el que poso en ilubte és que una escriptora de
tan tic renom es limités a 1er una trans-

lació del futur imaginât per Lukacs a
la seva escola de magia anoiucnada
Hagwarts.
Pel que a mi es refereix, m'hauria

agradat poder explicar al men fill que
el maniqueisme esta molt bé per al ci-

nema, pero que, a la rcalilat, no existeix ni la maldat absoluta ni el seu o p o sat, I que, si he de triar, m'agrada mes
creurc que en un futur llunyà, molt
llunyà, es podrá delimitar una nítida
frontera entre el bé i el mal, que no

pensar que, en aquest món, existeix una
suprarrealitat — per molt mágica que si-

guí- on existeix aquesta frontera. I / e s cola 1 lagwarts no és només mágica, sino que representa la pèrdua completa
del sentit. Pen'), com és evident, no vaig
ser capaç d'explicar-li res de tot aixo al
men fill. •

