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La noche del cazador / Drácula / El ladrón de Bagdad
LA N O C H E
DEL CAZADOR

25

de /Iniei

de la projeccio

El ladron de Bagdad,

posa de manifest expltcitament
la seva conditio de representacid
d'un conte fantastic,
en el qual tot pot passar.

cal considerar, Zollati Lorda
com l'autèntic i vertader re
sponsablc del
producte,
posa ele manifest explícitament la seva condicio de rep
resentaeio d'un conte fan
tàstic, en cl qual tot pot pas
sar. I no cm rcfereixo als
cléments mes simples i évidents: ¡oguincs mécaniques
que cobren vida, genis tan
cars a l'interior d'una am
polla, etc. sino en el fet
que tant la construcció
narrativa com visual
de la peHícula están
condicionáis
pel
genere fantàstic. /','/

cologia deis personatges, descobrint
suggerents associacions d'idees, i
ens remet contínuament a altres
moments de la propia peHícula.

lió que en primer Hoc crida
l'atenció de La nit del caçador és una construcció caòtica i irregular des del punt
de vista argumentai, la qual
cosa fou, en principi, el principal motiu de crítica i de
rebuig cap a la peHícula. Però, la
qüestió no està en buscaren la peHí-

cula la solidesa i la coherència d'una exemplar estructura narrativa,
sino en adonar-se que la vertadcra
intcnció de Laughton era la d'elaborar una obra que es desenvolupés
a contracorrent de les normes i les
convencions que dicten la lògica narrativa. Perquè La nit del cacador,
efectivament, és una peHicula que
obeeix més a una lògica poètica que
no pas narrativa, que pregressa i se
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solidifica mitjancant l'associació
d'idees i emocions, a través d'imatges lligades per la rima i l'harmonia. L a peHicula, per tant, s'organitza fonamentalment entorn de la
seva posada en escena, que gaudeix
d'una mesurada i equilibrada planificado que sap establir multitud de
correspondéncies entre una seqüéncia i una altra.
A continuado de la imatge còsmica que obri la peHícula -mostra evident de l'actitud demiùrgica del director i del carácter fabulador de la
peHícula- i demostrant coherencia
en els seus plantejaments formáis,
Laughton fa baixar la càmera a terra i s'apropa pels aires a una casa,
defora de la qual hi ha uns nens j u gant que reaccionen espantáis quan
a l'interior del soterrani descobreixen el cadáver d'una dona. La
càmera retrocedeix i reemprèn el voi
per descobrir Tassassi: Harry
Powell. Després de la detenció de
Powell, la càmera torna a realitzar
una panoràmica aèria fins aturar-se
a la granja deis Harper. Això no permei tan sois relacionar les activitats
delictives de Powell amb Ben
Harper, sino que els equipara, a
Temprar idèntica planificado per
rodar les escenes deis seus respectius judiéis. Es aquest el primer deis
excmples que trobem de la lògica
interna que posseeix La nit del
cacador, peHícula en qué Tus de la
posada en escena i del muntatge permeten acabar de configurar la psi-

La peHícula de Tod Browning va
suposar la realització del primer film
de terror deis estudis Universal i obri
la porta a tot un seguit de peblícules
que partien, com a motiu central,
de la figura del famós i terrorífic
comte, a més d'inaugurar Tanomenada primera edat d'or del cinema
fantàstic, que estaría constituida per
tota una galería de personatges,
célebres i mítiques figures, com
L'home invisible, Frankenstein, etc.
Per tant, la transcendencia de
Drácula, com apersonatge, acabaría
consolidant-se, més enllà del seu
prestigi i el seu valor literari, i
teatral, a partir de la seva encarnado
a la pantalla cinematográfica, la qual
cosa establiria una tradició que arriba fins avui dia. Contribueix especialment a aquesta popularitat, a
la seva mitificado, la interpretado
de Tactor hongarés Befa Lugosi,
fonamentada en una pénétrant i
glaçadora mirada i en una impetuosa recreado gestual.
E l guió de Garret Fort -escrit amb
la participado no acreditada del director Tod Browning, del literat
guanyador del Pulitzer Louis

Bromfield, i dels guionistes Fritz
Stephani, Louis Stevens i Dudley
Murphy- es basava en Tadaptacio
teatral que sobre la novebla de
Bram Stoker clab-

oraren LIamilton Deane i John L.
Balderston, i estava protagonitzada pels matcixos actors de la
peHícula: Bela lugosi (Drácula) i
Edward Van Sloan (Van 1 Ielsing),
la qual cosa ja facilitava la tasca al
director Tod Browning. Cal
destacar, pero, sobretot el treball
que realitzaren tant Charles D .
Hall, peí que respecte ais decorats,
i Karl Freund, quant a la fotografía,
els quals contribuiren en l'elaboració de la inquiétant atmosfera
gótica i de la força expressionista
de les imatges, les quals aportaven
una major densitat al drama
romàntic i acabaven de confeccionar una posada en escena,
percebuda des d'una silenciosa i
evanescent camera.

EL LADRÓN D E
BAGDAD
Des de l'inici de la projecció 1:1
ladrón de Bagdad, versió dirigida
per M i c h a e l Powell, Ludwig
Berger i T i m W h e l a n , encara que

ladrón de Bagdad esdevé, en aquest cas,
una peHícula que rcbutja qualsevol cri)cri
de vcrsemblança, ja
•J»^
sigili a través d'una
*>7jpi posada en escena, que
elabora un univers
purament
kitsch,
mescla de cinema
d'aventures, cinema
musical i melodrama
exòtic, ja sigili a través d u n a estructura narrativa, en la quai pue
importa la coherencia deis esdeveniments, qualsevol (et es poi
justi ficai'.
En el sen llibre sobre cinema fan
tàstic, l'especialista Gerani Lenne
va establir una distintió prou significativa entre un determinai fan
tàstic/terrorilìc, lonainenlal cu la
presencia, clins un ambii quotidià,
d'éléments desconeguts i estranys,
i un fantàstic/meravellós en què ci
mi'm de la laula acaba iinposanl la
presencia d'un altre món, constituid per unes liéis, que es basen en
una idea de la vcrsemblança, que
topen, es contradiúen respecta la
lògica que mou ci món "real". l'A
ladrón ile Bagdad,
efectivament,
entraria a formar part dins aquest
segon griip de peblícules, com ho
demostra cl fet que és una obra que
en cl seu diseurs aposta, implicites
lectures politiques a part, per un
mon en que sigili possible, com dm
un savi de barba bianca, "la le en
la bellesa d'aliò impossible". •

