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sg» quest tercer article tracta d'una pellicula que s'emmarca
dins el segon grup de la clasH"V
sificaciô exposada a l'article
de presentaciô d'aquesta série. Aquest bloc abraça els
personatges subjectes per les
nonnes, les diferents convencions socials, les promeses fetes a algû o les
circumstàncies que els h an tocat viure.
La pellicula que millor représenta aquesta idea és Unforgiven (Sense
perdô, 1992) de Clint Eastwood, un
dels escassos westerns dels deu darrers anys. De fet, Unforgiven homenatja gran part dels millors westerns.
N'hi ha prou amb recordar la pellicula tractada l'article anterior, The Searchers (Centaures del desert, John
Ford, 1956) i Ride the High Country
(Duelo enAlta Sierra, Sam Peckinpah,
1962).
Es ben clar que el començament i
el final de la pellicula de Clint Eastwood es varen fer en tot moment com
a homenatge a The Searchers. Després
d'un viatge que ha suposat tota una
experiència vital en les dues pellicu-

les, els dos finals remeten una altea
vegada a l'escena inicial la porta que
s'obre al començament, es tanca al final de The Searchers; la caseta i l'arbre de Hodgeman que es veuen al començament de la película tornen a
sortir al final d'Unforgiven... a mes,
la música que acompanya aqüestes
imatges bucoliques, un tema degut a
Clint Eastwood i interprétât bàsicament amb guitarra, remarca encara
mes l'aire melangiós que teñen.
D'altra banda, la pèrdua de la dcstresa a l'hoia de disparar o ja no saber muntar que té William Munnv
(Clint Eastwood) és comparable a
l'enveniment i, per tant, la pèrdua de
facultats que volen amagar de totes
totes els protagonistes de Ride the
High Country, com molt bé mostea
l'escena en qué un deis dos personatges principáis fa creure que va al hany
perqué la gent no vegi que ja nécessita ulletes per llcgir, tot ¡ust quan l'acaben de conttactar per fer de pistolet...
En acabar cls títols de crédit, apareix el text següent: «Dedicatedto Sergio andDon», tota una gran p e l í c u -

la dedicada ais dos directors ( S e r g i o

1 .cone i D o n Siegel) que varen 1er que
Clint Eastwood

los conegut

airen

com a actor. A niés a mes, D o n S i e gel el va ajudar i va animar a lot de
director. F.l que sorprèn es que aques-

ta pellicula ideològicamenl s'allunya
bastanl de les p e l l i c u l e s

lealitzades

amb cls dos directors esmentats: cl

deixeble agraebi leslliçons apreses dels
mesures; però albora se nallunya.
Un puni al quai es dona molta i m portancia a la pellicula es cl Ici de
mostrar els personatges c o m uns éssers h u m a n s vulnerables i plcns tic cu-

riosi tat per les coses mes plañeres, W i lliam Munny can maiali en el caini
entre I lodgeinan i B i g W h i s k e y , la

ciutat en que tfchallcn les prostitutes
que pagatali mil dolus ais vaquersque
marcaren la cara d'una d'elles, Atri
ha molt maiali i té molta de I d r e ,
causât tot això per la pluja i cl fred,
estât que és aprolitat p e i Little Bill
D a g g c t ( G e n e I l a c k m a n ) , ci scrii de
B i g W h i s k e y , per deixar-lo gairchc

b a l l a i i a punt ile morir, Estarà tres
dies inconscient, temps en que relira

l'ajuda de la prostituta marcada i, so-

...el guió d 'aquesta pellicula e's de David Webb Peoples, el mateix que també va
en l'escriptura del guió de Blade Runner...

bretot, del seu company Ned Logan
(Morgan Freeman). També es veu que
el personatge que interpreta Jaimz
Woolvett, el tercer home que els
acompanya, un principiant jove, té un
problema greu per dedicar-se amb un
minim de seguretat a aquesta feina:
és molt curt de vista i dispara sense
saber on ho fa. Tot i que ho intenta
amagar, és descobert ben prest per
Ned Logan.
La Vulnerabilität d'aquests personatges també es fa palesa en una escena curta, però una de les millors del
cinema dels anys noranta: mentre el
principiant dorm, William Munny i
Ned Logan teñen una conversa davant cl foc que els dona una mica una
calor. William recorda que va matar
un home temps enrere, i el que més
recorda d'aquest fet és que li va rebentar la cara i que hi va haver dents
pertot arreu; però no pot reconstruir
de cap manera per quin motiu H va
disparar, perqué estava completament
ebri...
En relació amb aquesta idea, també hi ha el personatge de Bob
l'«Anglés» (Richard Harris), un cràpula britànic que viu de contar la seva «vida» a un periodista que treballa
per entretenir la gent de la costa Est
nord-americana, assedegada d'històries del «salvatge oest»; tanmateix uns
romaneos farcits d'éléments èpics
que, en el fons, no són més que relats
tergiversais i patètics que no teñen res
a veure amb la realitat; és a dir, moltes de les fames llegendàries de 11adres i bandolers formades a l'altra banda dels Estats Units eren més aviat
histories que eren més que res fruit
de la imaginado de la gent que ho voua veure així i que, com molt bé es
diu a The Man Who Shot Liberty Balance {El hombre que mató a Liberty
Balance, John Ford, 1962), un home
tan sols pot esdevenir llegenda quan
ja és mort.
Quant a la curiositat per les coses
més terrenals, un detall que humanitza molt els personatges és la conversa que tenen en un altre moment
William Munny i Ned Logan, casât
amb una india. Ned li demana si pot
suportar ser viudo. William li respon
que ja se n'ha fet la idea. Però la intendo de Ned no és tant saber com

porta la viduïtat des d'un punt de vista dels sentiments, sino més aviat fisiologie. William no l'entén fins que
Ned li fa la pregunta directa: «corn et
consoles sexualment? fas servir la
mà?» Una resposta que no tindrà resposta perqué uns trets fan interrompre la conversa.
En principi, els déments que formen part de l'esquema del guió podrien fer pensar que es tracta d'una
més de les tantes histories més que
vistes en la historia del western. No
obstant això, Unforgiven aprofita
aquests déments per anar més enllà.
No s'ha d'oblidar que el guió d'aquesta
peHicula és de David Webb
Peoples, el mateix que
també va participar
en l'escriptura
del guió de Biade
Banner
i que,
també, els dos
guions varen ser

participar
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escrits en la mateixa época. La reflexió sobre qué ens fa humans o qué ens
separa de les maquines, dones, és ben
evident. E l text que introduebc la
pellicula diu: «Ella era una dona bella, no sense ofertes de matrimoni. A
sa mare li va saber molt de greu que
ella decidís casar-se amb William
Munny, un Ladre i assassí conegut; un
home notori per tenir un carácter molt
vicios i gens modérât. Quan ella va
morir, no va ser per ell, com sa mare
esperava, sino de pigota.» I aquesta
dona va fer prometre a William
Munny que ddxaria aquesta
mala vida i de beure fins
engatar-se i que tan
sols s'encarregaria
dels dos fills que
havien tingutide
la granja. Els
fets, dos anys
després de la mort
d'ella, però, van

La reflexió sobre que ens fa humans o que ens separa de les maquines, dones, es ben evident.

malament, perqué els porcs emmalalteixen i la temptació d'aconseguir diners ràpidament mitjançant l'assassinat li provoquen una torta lluita interior: ha de continuar amb la promesa
feta a la seva dona o deixar-la de banda per sobreviure? Com es poden combinar aqüestes dues nécessitais? Durant bona part de la peHícula, W i lliam Munny es nega a deixar-se portât
pels desitjos; no beu cap de gota de
whisky ni es deixa temprar sexualment
per la prostituta. Amb la finalitat de
no rompre la promesa, es comporta
com una maquina... fins que la revenja apareix i tot se'n va a orris.
El seti amie Ned Logan és assassinat brutalment per Little Bill Dagget, un crim que no pot deixar sense
resposta. Hi ha un canvi substancial
i William torna a ser Tassassi ràpid i
efectiu d'abans de conèixer la seva dona: cinc homes morirán en l'enfrontament entre William Munny, Little
Bill Dagget i els seus ajudants. En haver acabat, William Munny desapareix dins la pluja i la foscor de la nit.
I després? En acabar la peHícula
apareix l'escena de la casa i l'arbre ja
esmentada amb el text següent: «Uns
anys mes tard, la senyora Ansonia Feathers va fer el llarg carni a Hodgeman per visitar el darrer Hoc de descans de la seva única filia. William
Munny havia desaparegut amb els
seus filis molt de temps enrere... deicn
que a San Francisco, on va prosperar
amb la venda de mercaderies. I no hi
havia res a la tomba per explicar a la
senyora Feathers per qué la seva filia
es va casar amb un lladre i assassí conegut; un home notori per tenir un
molt carácter vicios i gens modérât.»
1

El que va passar és que el guió
cYUnforgiven va «passejar» per diferents estudis i directots que no acabaven de veure ciar qué fer-ne; fins
que va arribar a les mans de Clint
Eastwood mes de cinc anys abans de
fer-se la peHícula. Aquest director reconeix que ja de tot d'una va veure
que era un guió molt intéressant, però
que eli mateix no era prou madur en
aquell moment per fer-ne una peHícula i, per tant, abans va voler esperar: una espera que ben va valer la pena. H

