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La síndrome d'Ethan Edwards (IV)
ta fa vuitanys que es varen estrenar en tan sols una setmana
de diferencia les dues pebliculcs que tracta el quart lliurament d'aquesta série d'articles:
The Age of Innocence {La edad
delà inocencia), As. Martin Scorsese, i The Remains of the Day {Les restes del did), del director James Ivory.
Aquesta coincidencia en l'estrena
d'ambdues peHícules i, sobretot, en els
plantejaments han provocat irremeiablement que fossin comparades entre
si, quan segurament mes aviat caldria
vcure-les com les dues cares de la mateixa moneda, dit amb una expressió
apresa de l'amie Toni Figuera: les dues
pellicules son d'«època», reflecteixen
les normes i etiquetes de falta societat
i, especialmcnt, teñen com a protagonistes uns personatges que reprimeixen els sentiments que teñen i actúen
com a autômats.
The Age of Innocence está basada en
la novella homónima d'Edith Wharton, publicada l'any 1920,
i va ser la
primera obra escrita per una dona que
aconseguia el premi Pulitzer. La
historia passa a Nova York i comença
l'any 1870, quan aquesta ciutat comença a tenir l'anomenada que a hores d'ara encara posseeix, i tots els personatges que hi apareixen pertanyen
a la classe alta novaiorquesa. El protagonista, Newland Archer (Daniel
Day-Lewis) festeja May Welland
(Winona Ryder), una jove adorable
al maxim pero totalment convencional. May té una cosina, Ellen (Michelle Pfeiffcr), que ha tornat de Polonia, pais on
h avia
1

anat a viure en casar-se amb el comte d'Olenska, després d'una aventura
amorosa amb un altre home i tot just
quan el dia del compromis entre Newland i May és a prop, Archer i EUen
es temen que s'han enamorat.
Mentrestant, el guió de Jay Cocks
i Martin Scorsese, no estalvia temps i
esforcos per mostrar una societat en
què, com Wharton descriu, «tothom
vivia en una espècie de món en clau.
Mai no es deia ni es feia el que realment es pensava, sino que es representava tot un conjunt de senyals amb un
significat que tothom coneixia. Aquests
senyals no sempre eren subtils i, per
tant, eren més significatius. Els rebuigs
eren més que simples menyspreus; significaven el desterramcnt.» Miradcs,
petits gestos... a penes hi ha res que la
càmera no capti. Com a mostra més
significativa, un plànol sequència de
Newland en arribar a una festa: puja
les escales i travessa diferents sales; la
càmera s'attira i repassa tot el que Newland mira, tot és perfecte, tot encaixa
com una maquinària de rellotge,

pero també s'hi destria violencia, soterrada, pero per aixó encara més esfere'ídora.
Com
diu encertadament el book de
la pellícula, és una historia violenta,
pero no en el sentit habitual del terme;
els protagonistes maten les victimes
amb l'étiqueta en comptes de fer servir armes. No s'hi vessa sang, sino animes. Per tant, The Age of Innocence no
és una «peculiaritat» dins la filmografia de Martin Scorsese, que reconeix
que els protagonistes «duen roba diferent, pero teñen un comportament no
gaire diferent al de la mafia tradicional. Quan vaig escenificar el sopar en
qué Ellen torna a Europa, els servents
que hi havia devora la taula semblaven
els guardaespatlles, els pinxos de la mafia. Era com si diguessin "aquest, Archer, no anirà gaire enfora".»
El món que envolta els personatges d'aquesta pellícula és tan violent
com el de Mean Street {Malas calles),
Taxi Driver o Goodfellas {Uno de los
nuestros). La diferencia fonamental no
rau en la localització temporal, sino
que en les tres tot just esmentades els
personatges poden rcbellar-se contra
la situació, pero Newland Archer no
té més remei que contenir-se, acceptar resignadament i en silenci la impossibilitat d'estimar en llibertat
Ellen: la societat el supera, no pot expressar el que vol i aixó fa que la comtessa d'Olenska esdevingui només
allô que hauria pogut ser i no ha estât. I pitjor segurament era la situació de May, perqué era plenament
conscient del que li passava a Newland i, així i tot, callava i no deia res,
un silenci mantingut fins a la mort
i tan sois molts d'anys més
tard, un Newland vell que
es nega a veure una
Ellen també envellida, arribará a
saber que May
va

Elfet es que James Stevens es elperfecte majordom, es a dir, mm persona tan eficac
professionahnent que arriba a no tenir vida pröpia nies enllä dels liniits de la easa...

haver de fer igual que ell: callar i resignar-se.
The Remains ofthe Day transeorre a
Anglaterra durant els anys trenta i té
com a protagonistes el majordom James Stevens (Anthony Hopkins) i la
casera Sally Kenton (Emma Thompson). Treballen per a Lord Darlington,
un noble que veu amb bons ulls el nazisme i que intenta que altres països
europeus donin el vistiplau a aquest sistema polític. El guió és una versió prou
fidedigna de la novebla homónima del
japonés, nacionalitzat britànic, Kazuo
Ishiguro, publicada el 1989.
El fet és que James Stevens és el
perfecte majordom, és a dir, una persona tan eficaç professionalment que
arriba a no tenir vida propia mes enllà
dels límits de la casa Darlington i que
es planteja com a objectiu màxim servir el senyor sense fer-se notar gens ni
qüestionar-se res i que, a mes, tot quadri perfectament sense cap estridencia.
Hi ha multitud d'escenes que palesen
aquesta mentalitat d'autómat, la mes
explícita de les quals és una en qué el

majordom ta servir un regle perqué la
distancia entre les copes i els plats sigui exactament igual per a tots els convidáis. Es i arriba a ser tan professional que, quan son pare mor, també servent a la casa Darlington, espera lins
que acaba una lesta bores mes tard per
pujar a l'habitació on son pare és mort.
L'arribada de Sally Kenton va
obrir, pero, unes escletxes en la mentalitat de James Stevens, perqué ella,
al contrat! del que ta el majordom, sí
que es qüestiona moites de les coses
que passen a la casa. A poc a poc descobreix que el majordom té una capa
de gcl que ele cap de les numeres vol
arencar, perqué amaga totes les possibilitats que els altres el vegin com
una persona amb sentiments: n'hi ha
prou amb veure l'esforç que ha de 1er
Sally per poder saber quin llibre 11cgeix James, ja que el subjecta ben tort;
tot perqué no se sàpiga que li agrada
la literatura amorosa.
La pel'lícula, d'altra banda, mostra
també els intcnts que es varen fer a Anglaterra perqué el nazisme fos acceptât
per tothom, com es ven en la reunió
que es fa a la casa Darlington en qué
participen persones de tot Europa i un
representantdels Lstats Unitsjack Lewis (Christopher Reeve). Evidentment, el majordom la la seva feina i res
mes. Fins i tôt no dubta a fer fora ducs
edades refugiades jueves perqué el senyor pensa que les visites alemanyes es
poden sentir molestes. I no acaba d'entendre les protestes que la Sally Kenton per aquesta decisió.
Malgrat tot, James i Sally s'enatnoren, pero, ni ella des de fora ni el majordom des de dins, cap dels dos podran rompre la capa de gel que l'envolta a ell. Una
combinado d'orgull mal entes i
incap aeitat
de deixar-se
portar perla
passió impedeixen a
James que
cap relació
sentimental
entre

ells dos arrihi a hon pori. I ella, cansada, cs casara amb un altre home i dei
\arà la casa.
Gairebé trenta anys més tard,James
continua a la casa Darlington, ara en
mans de Jack Lewis, el polftìc nord
america, cnaniorat de la easa des que hi
va anar per primera vegada, i li costa
reconèixerque va fér feina pei a un pio
na/.i. En una ile Ics poques escenes en
què James suri ile Darlington, parttix
al pohle de la costa on es varai installar
Sally i ci seti home en easar se. Es una
visita que no s'allarga gai re i, al co
mencament, tot cs moli correcte, però,
a mesura que avanza el temps, els re
cords de temps antics tornen a obrìr-se
i és aleshores que eli es lem del mal que
va ter a Sally i, especialmcnt, a ell ina
teìx, Massa tard per relcr ics, la visita
acaba quan ja és fosc i Sally, plorant,
agata un autobusiJames, tot lumai per
la pluja, vcu coni se'n va. fan sols ics
tara ci record dunes mans que se sepa
ren sense voluntat de voler ho ler.
Encara (vory reforca més la idea del
tancament de James, quan contrasta la
idea de llibcrlat, reprcscnlada per un
coloni que amollcn després d'haverentrat a la casa, i la imaige del majordom
que lanca la Finestra i simplemenl mi
ra amb mclangia eap a loia: hi lui ha
gut qualque cosa que l'ha commogut,
i molt, però no hi ha bagni ics que ha
gi canviat la situació.
Dues pellicules, dones, que siili
Ics dues cares ile la matcixa monella
perqué mostrai que Ics norines i reglcs de la società! suhjcctcn i fan inai
bé tant els senyors, en il eas de The
Ave oj [/iiwcciice, com els criats, a la
perlfcula de James Lvory: dos pai'sos
i èpoques diferents, pero aixf i tot per
leelanienl cqtii|iarables. •

