La nit del cacaior
Presentado del cicle Cinema i contes tradtcionals i de la pellicula de Charles 1 .aughton

G a h r 1E1 G e n o v a r t

> volguéssim condensar amb
les minimes paraules l'essència d'aquesta peblicula (i de
la novehla de Davis Grubb
que la va inspirai', esplèndidament adaptada a guiô cinematogràfic per James
Agee), podriem dir simplement que
es una obra on hi son presents:
lr.
2n.
3r.

Els terrors de la nit
Els fantasmes dels somnis
Les pors dels contes de fades

Els terrors de la nit, perquè la
peblicula, de principi a fi, és quasi
un pur terror nocturn infantil.
Els fantasmes dels somnis, perquè no és pot trobar possiblement en
tota la historia del cinema una pebli-

cula mes amarada d'un onirisme tan
bcll, tan líric i, albora, tan absolutament aterridor.
Les pors deis comes de hules, perqué al conjur de la nit i deis sens somnis -i al conjur també ele les ténèbres
o de la tosca-, hi veurem aparèbeer
una serie de figures i situations que
ens evoquen d'immédiat l'univers
sempre inquietador deis relats meravellosos de la tradició oral.
l o t aixô fa que una pel'lícula com
La nit del capador sigui Indispensable
en un cicle com el que avui inaguram i que, com sabeu, porta per títol Cinema i con/es tradicional^.
Com
també seria imprescindible en un cicle que tractas de la relació del cinema amb els somnis, rae) per la qual
el film que avui veurem ja va figurar,

amb molt bou criteri, a un cíele an
tenor que, sobre aquest tema, va programar aquest Centre de Cultura en
cl mes d'octubre de l'anv 2 0 1 ) 0 .
Com que aquesta relació amb el
somnis ja degne ser tractada alesho
res, cus centraran avui tonamcntalment en els aspectes rondallístics o
labulísties d'aquesta pel'lícula excepcional, ben entés que l'univers
deis somnis, el deis contes de bules
i el del inatcix cinema eonllueixcn
sovint a un territori conni - lascili.ml
i misterios - on moites vegades re
surten difítils, per no dir impossibles, les séparations o, lins i tot, la
simple diferenciado.
Ben aviat, quan s'ap.iguin els
llums d'aquesta sala ile cinema i co
menci la projecció de la pel'lícula,

Aquest film intensament nocturnal de Charles Laughton (fan noci amai coni els somnis
i els contes mateixos) es configura aixi sohre aqaest territori mistèric quepodem denominar
perfectanient el cor de les tenebres

tindrem l'ocasió de participar en una
experiencia que, no per repetida, deixa de ser sacral, iniciàtica i quasi, podríem dir i tot, numinosa; una experiencia que es confon amb aquella
que visqueren o viuen encara els
membres de les cultures primitives i
aborígens a l'espai deis seus retintes
sagrats; o amb aquella que vivim quan
aclueam els ulls per dormir i, potser,
també somniar; o aquella altra que
es produia quan un nattador de contes avançava, a les nits d'hivern, el
seu eos cap a la calentor de la llar,
deia allô de... "Aixb era i no era' i parda a contar un relat meravellós.
En qualsevol d'aquestes situations rompent amb la monotonia del
transcórrer quotidia i suspenem els
vineles amb la realitat i les liéis que
la dominen. Es l'hora de les criatures de la nit: les que neixen de la foscor, les que engendren els somnis, els
somiejos, els débris, els maisons i les
fantasies enfebrides; les que habiten
ais contes de fades; les que sorgeixen
del subconscient; les que esprojecten
en aquest "mirall de fantasmes" (potser fantasmes interiore) que és, sovint, la pantalla cincmatogtàfica.
Aquest film intensament nocturnal de Charles Laughton (tan nocturnal com els somnis i els contes
mateixos) es configura així sobre
aquest territori mistèric que podem
denominar perfectament el cor de les
tenebres i en el marc d'aquesta aura
obsessiva i hipnótica on hi conflucixen amb límits borrosos i indecisos
allô que és oníric, allô que és fabulístic i allô que és mes purament i
mes essencialment cinematografíe.
Per començar, hem de fer una
menció a la fascinant obertura de la
peblicula que ens remet d'immédiat
al món dels contes meravellosos i
abludeix a un dels seus personatges
mes coneguts i mes temibles: cl Hop
ferotge i acarnissat. La peblicula s'initia amb el rostre de Lillian Gish
envoltat per les caretes eixerides de
mitja dotzena d'infants que es retallen sobre la superficie d'un cel estrellat, surreal i candorós, que ens fa
pensar en aquell de Frank Capra de
Qué bello es vivir! La dolça Lillian
Gish (en el paper de senyora C o o per) apareix així com una àvia en-

cantadora, en cl moment ritual d'iniciar la narratili d'un conte, que comença advettint-nos del perii] dels
Uops sanguinaris que es disfressen
amb la peli d'un xotet. 1, albora que
el conte comença (o que comença cl
somni, o comença la peblicula), podem escoltar una bellissima i premonitòria canco de tons - una canco
de bressol - que fa referencia a la nit,
als somnis i a la por:
Somma, petite, somnia.
Somnia, petit meu, somnia.
Encara que el eaçador de la nit
ompli el ten cor d'esglai,
la por no és mes que un somni.
Somnia, petite, somnia.
Amb aquesta obertura, es diria
que Charles Laughton fusiona els
contes de fades, cls somnis i cl cinema en una sola hiperrealitat màgica,
meravellosa i, a la vegada, completament terrorífica. M e s endavant, el
realitzador ens oferirà també seqiiències magistrats que ens permeten pensar que aquesta obra genial
conté tota una teoria del cinema dintre del cinema, o una teoria dels somnis dintre d'aquest gran somni comparut que és el cine, o una teoria de
la presencia de l'univers senccr dels
contes dins aquest somni/conte de
terror que pot atribar a ser una peblicula.
I si de l'obertura passant als personatges infantils, els dos germanets
Harper, John i May (o Pearl), hem
de dir que ens fan pensar inévitablement en tots els infants perduts,
abandonáis i perseguits de tants i
tants de contes de la fradicio popular. Hansel i Grettel dels germans
Grimm, per exemple; o molts d'altres mes de diferents reculls rondaUístics. Infants que, victimes de la
fam i de la miseria familiar ( i sovint
també de d'una animadversió paterna) es vcuen empesos a travessar hoscos i nits tenebrosos, pobláis de sers
mistetiosos i estranys (bénignes, a
vegades; malignes i hostils en abres);
boscos amb animais, cases de bruixes, cases de fades, casetes de xocolata..., boscos i nits per on tresquen
caçadors tan terribles com els llops i
els ogres perseguidors. Com cns fan

pensar tambe, aquests dos menutsde
I.a nit del eaçador, en tots aquclls al
tres que, c o i n cils, es venen lliurats a
la bona sort dins una barquera, a la
deriva d'un riu, i que trobam pre
sents igualment a tants de mites hcroics, a tantes [légendes i a tants de
contes de la fradicio folklórica,
Fu cl començament de la pelli
cula, beni d'asscnvalar Cambé una situano que Vladimir Propp destaca
c o i n a prototípica dels coules tradicionals: una situació ile carencia, de
dissort o ile nialaurança, que provoca l'allunyament d'aigu (que, a La nit
del eaçador, és cl parc deis dos nins).
1 quan aquest allunyament és ci d'un
progenitor (en aquest cas, cl pare ho
i idealitzat), quasi sempre, c o n i ha
mostrai la psicoanàlisi, ci personal
ge desaparegut sol ser reemplaçat per
una contrafigura malvada o un do
ble pervers.
1 d'aquesta manera irronip dins la
vida deis dos aflolels, c o n i una pa
orosa imatge hipnagógica, la figura
sinistra del predicador psicópata i
omitios: una figura que associali! de
seguida, scuse cap csforç, a la del ge
gant, l'ogre devorador, el llop, Vhome del sac o qualsevol altre d'aquests
visitants nocturns o personatges obscurs dels cobetbos i conlarcllcN de la
fradicio folklórica que tan hé ha in
ventariat i estudiat Jesús Callejo en
cl seu llibrc Los dueños ile los sueños.
Ogros, cocos y oíros seres oscuros. Sens
oblidar tampoc el personatge d'un
altre conte lamós: Hurbab/uva, a qui
s'aHudcix també en una ocasió a la
perlícula (¡a cap al linai) i en repetirles vegades a la narració original
de I )avis ( irulib.
I si de la figura maligna del predicador passam a la qui és la figura
benigna i iniciar d'aquesta historia,
la senyora Cooper (el personaje de
I J11 i un ( ¡ish), les associations gai re
bé inevitables son aqüestes: la fada
padrina o la fada bona; o la vellcla
(onsirosa i protectora qlie en els contes - recordau, per exemple, les nos
tres rondallcs - aparcix sovint a la voterà del caini que fan els herois o,
com en aquesta peblicula, a la voterà d'un riu. I també cus la pensar,
Rachel Cooper, en aquella marcatici' d'un célebre conte; o en "la

Afegim-hi a tôt aixo aquest bosc animât, aquesta nit encantada i misteriosa i aquesta
naturalesa quasi personificada 0 7 2 sembla que els animais en qualsevol moment començaran
a parlar per implicarse en l'acció i en la peripecia del dos menuts que vaguen aperduats.

marc-cabra i els seus cabridets" d'un
altre conte famós, amenacats per la
voracitat rabiosa del lloparro depredador. A mi, m'hi fa pensar especialment en aquest darrer personatgc de la marc-cabra; sobretot en
aquell moment de la peblícula en
qué el predicador-llop, tractantd'intimidarla senyora Cooper, li diu que
"hi tornara a entrada de fosca" per
penetrar dins la frágil caseta, que és
com una caseta de conte, on l'anciana protegeix els seus indefensos
ablotons.
Afegim-hi a tot això aquest bosc
animat, aquesta nit encantada i misteriosa i aquesta naturalesa quasi/wsonifeada
on sembla que els animáis
en qualsevol moment comencaran a
parlar per implicar-se en l'acció i en
la peripecia del dos menuts que vaguen aperduats. Un bosc nocturn de
sers de cacen o son cacats: aus rapinyaires que cauen, implacables,
sobre petits conills; guineus que
aglapcixen occllets; aranyes i granots
que atrapen mosques i moscards...
Un bosc nocturn on un padrastre
malvat, com un ogre afamegat, persegueix sense misericordia, enmig de
la fosca, dosgermanets desemparats,
tot cercant agafar-los per donar-los
mort i robar-los un tresor.
Però cal ressenyar també que alia
on La nit del cacador expressa alguns
deis seus nuclis de significació mes
profunds és en aquest tema eminentment mitologie i eminentment
rondallístic deis
infants-lliurats-alriu-dins-una-barqueta
(o caixeta, o
canastreta o cistclleta de jones); un
tema que, d'una manera o altra, és
present al llarg de tota la peblícula
i, en algún moment, amb una rellevància molt especial. Es tracta del
"mite del naixement de l'heroi", tan
ben estudiat per Otto Rank, un deis
deixeblcs mes destacats de Sigmund
Freud, en una obra que és tot un
clàssic de la psicoanàlisi i que, en rehirió a aquesta peblícula, constitueix, en la meva opinió, una referencia obligada i imprescindible.
Un mite-llcgenda-conte que té aparicions reiterades a La nit del cacador i que es concreta especialment
en l'ablusió que, per dues vegades,
es fa a la historia del petit Moisés,
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Perb cal ressenyar tambe que alia on La nit del cacador expressa alguns dels seus
nuclis de significacid me's profit nds es en aquest tenia eminentment nutolbgic i eminentment
rondalli'stic dels infants-lliurats-al-riu-dins-una-barqucta...

No podem obhdar que la novebla de Davis Gmbh es tota una reflexiô sobre lespors
i les soledats infantils, una meditaciô sobre els somnis i sobre els contes i un pénétrant estudi
sobre la psicologia de la ïnfància a través de Vexploraciô dels sens racons mes obscurs.

personatge amb el quai s'identifica
imaginativament el petit John.
En aquest viatge cap a la por, cap
a la nit i cap al territori dels mites
que és el film de Charles Laughton,
arribam aixi a una velia història
miblenària que ens parla d'infants
que procedeixen o imaginen que procedtixen (com el petit protagonista
de la pebh'cula) d'un entorn familiar
extraordinari; una història que ens
parla de fams i misèries que assoten
països sencers; de fills que son causa involuntària de les dcsgràcies paternes; de progenitors bondadosos,
idealitzats com a reis o nobles senyors, que s'absenten o moren i deixen als fills la possessió de riqueses
fabuloses. O de pares malvats i infanticides que, per por de no ser destronats un dia pels seus tendres minyons, els lliuren al riu. Historiés de
monarques gelosos, vells i usurpadors (com el faraó d'Egipte o el rei
Hcrodes de Judea) que, per temor
del que pugui passar un dia, sacrifiquen els petits innocents. O de personcs bondadoses, de condicio humil, que recullen i emparen els infants abandonats, petits princeps
desposseïts de la seva condicio légitima i que, això no obstant, recuperaran la reialesa que els pertoca tan
aviat es facin grans i els perseguidors i usurpadors rebin el càstig que
han merescut.
De la significació profunda de tot
aquest material en podriem parlar i
no acabar, perquè estam davant un
film de lectures inesgotables, en que
hi son présents perspectives analitiques que ens remeten a Sigmund
Freud, a Otto Rank, a Cari Gustav
Jung, a Bruno Bettelheim i, fora ja
de la psicoanàlisi, també a Vladimir
Propp. No podem oblidar que la novebla de Davis Grubb és tota una
reflexiô sobre les pors i les soledats
infantils, una meditaciô sobre els
somnis i sobre els contes i un pénétrant estudi sobre la psicologia de la
infància a través de l'exploraciô dels
seus racons mes obscurs. I, a tot això,
Charles Laughton hi afegeix un reflexiô sobre la naturalesa - i gairebé
en podriem dir també Y ontologiadel mateix cinema.
Com els vells contes de la fradi-

cio oral, La nit del caçador conta també bàsicament una història que tracta del combat d'un infant amb els
seus fantasmes interns; una història
d'expiació, de maduració i de superació psicològica, expressada en
aquest viatge iniciatori a través del
bosc, de la nit i del jaç d'un riu. Un
bosc, una nit i un riu que, com ens
ha ensenyat la psicologia profunda,
són els espais simbòlics de les mutations i de les maduracions psiquiques; un bosc, una nit i un riu que
són part essencial dels paisatges més

ocults de la psique humana i de la
geografía interior de l'ánima de la infantesa.
A les darreres pagines de la novebla, Davis Grubb posa en la ment
de Rachel Cooper aquests pensaments sobre la soledat i les pors de
la infancia que expressen l'esséncia
de la novebla i l'esséncia del film de
Charles Laughton:
" Que elSenyorguardi els infants!
Perqué a tot infant nascut de dona
h arriba el moment de correr per un
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Com els vells contes de la tradiciô oral La nit del caçador conta també bàsicament una histbria que
tracta del combat d'un infant amb els seus fantasmes interns; una bistària d'expiaciâ, de maduraciô i de
superaciôpskologica, expressada en aquest viatge iniciatori a través del bosc, de la nit i del jaç d'un riu.

Hoc ombrili, un carrero sense portes,
perseguii per un cacador, les potades
del qua/ ressonen intensament sobre
el t cespo/. Perquè tot infant, rie o pobre, per be' que l'hagi afavori t la fortuna, per moli acollidora i segura
que sigili la seva cambra, li arriba
el moment que escolta l'eco de les passes i se sent tot sol, i ningú no li fa
cas, i les falles seques que lleneguen
arremolinades pel carree es converteixen en un murmuri paorós, i el
tic-tac de la velia casa e's com aquel!
renou que fa en posarse barres al-

tes el rifle del cacador. (...) Isi,i l'ombrìi d'una branca so/a la /luna un
mu ven un tigre, les persones majors li dìiien: No libi ha cap, de tigre! Au, ve's-te'n a dormir! 1 no obstant, el sen somni es nu soniiii de tigres, i la nit es una nit de tigres, i
el tigre llanca el sen alé sobre el crista// de la mi/janit. Que el senyor els
guardi, els infants! Perqué lois teñen el sea Predicador que els persegueix pel riu ombriti de la por i la
iinpossibilita t d'expressa reique sen ten i les portes limeades. Lots son

nuits i es troben sols, perqué no hi ha
páranles per expressar la por d'un
/liti, ni ore/les que les prestili alen
ció, i, si n'bi bagues, lanma/eix ningú no les en tendría, tot i que les arribassin a sentir".
V e u r c m a continuado 1.a mi del
cacador. Algú d'aquí d i n s p o t s e t p e r
p r i m e r a vegada; a b r e s , ni
saben
q u a n t e s v e g a d e s l ' h e n i v i s t a ja. N o la
res.

La nil del caçador

cula que, a c a d a visio

vela n o u s

é s u n a pel'lí*

reiterada,

i apassionanls seerels.

mateìx, per molles

des
l'an

vegades que I

haguem vista, m a i no acabarem de
\ c u r e - l a del t o t .
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