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Una imatge justa
A la gent
de
pau
nun magnifie article sobre Unforgiven (Sin perdân), peblicula dirigida per Clint Eastwood, el desaparegut critic José
Luis Guarner sentenciava que
très plans remataven extraordinàriament la peblicula i destacava alhora entre d'altres moments
mémorables -gairebé tot el film ho és—
la imatge de l'escena final en que un
enfurismat William Munny (el propi
Eastwood) amenaçava amb el seu retorn a Big Whiskey per assassinar tots
els seus habitants. Mentrestant, a l'esquena del protagonista, un llampec
ibluminava fugaçment una bandera
nord-americana. Recordo en aquests
instants, improvisadament, el final de
Saving private Ryan, en que Fenvellit
protagonista, referit en el tftol, s'agenollava davant la tomba del capita John
Miller, amb un ùltim acte d'agraïment
i alhora d'expiaciô personal cap als qui
perderen la vida per salvar-li. Mentrestant, Spielberg inseria, tal i com havia fet al principi, la imatge de la bandera nord-americana.
La diferèneia entre Clint Eastwood i Steven Spielberg és que el primer
és un cineasta magistral que domina

el llenguatge cinematografíe, de manera que les seves imatges sempre aporten un sentit afegit a tot el que s'expressa a través dels actes i els diálegs
dels protagonistes. En canvi, Steven
Spielberg sembla que encara estigui en
una fase d'aprenentatge; aixó sí,
avadada si tenim en compte els seus
últims films. I és que allá on Eastwood ens ofereix una imatge carregada
duna irónica ambigüitat, duna incómoda malicia, que esdevé en auténtica sinécdoque de la naturalesa histórica d'un país, Spielberg apronta per
fer que la seva imatge aporti al seu discurs certa dosi també d'ambigüitat
pero que, en aquest cas, juga amb una
actitud demagógica -alguns dirán
exultantment, i insultantment, patriótica- tan propia del cineasta. Mentre
Unforgiven usa l'esmentada imatge per
evidenciar i criticar, de manera dilapidadora, el doble sentit d'un símbol, Saving private Ryan aprofita aquest doble sentit per evitar controversies.
Vista avui dia, tenint en compte
les circumstáncies histórico-polítiques actuals i aplicant una lectura contextualitzada, Unforgiven seria el mirall en qué es reflecteix la imatge deis
Estat Units i de com aquesta s'ha anat
construint al llarg de la historia. W i lliam Munny és la decadent i fantasmagórica icona d'un genere historie

com és el western, però el seu carácter llegendari i la seva actitud esdevé,
alhora, una allegoria de la nació deis
Estat Units d'America. Sobre la
violencia mes irracional i la brutal
manca d'humanitat, William Munny
ha edificai la seva figura llegendária,
i malgrat a través de l'amor de la seva esposa, ara j a morta, ha tractat de
fugir del soroll de les bales, de l'alcohol i de la mort, la seva vida està condemnada a repetir-se, perqué no es
pot fugir del propi origen.
En una de les seves célebres sentencies, Jean-Luc Godard declarava que
"una imatge justa és just una imatge".
Segurament, podríem aplicar aquesta
máxima godardiana a la imatge esmentada a l'inici d'aquest article, ja que
Eastwood assoleix tota la dimensió del
seu diseurs. Unforgiven constata la desmitificació definitiva d'un gènere, mitjançant la historia d'un espectre, un genêt que no es retalla, ni tan sols sobre
el crepuscle, sino que es perd entre la
pluja, la foscor i les ténèbres. Per aquest
motiu, no hi ha ni la mes mínima dosi d'heroisme, ni romanticisme. Però a
mes, i lligant amb tot això, Unforgiven
és dolorosa, trista, aclaparadorament
pessimista pel que fa a la visió d'un país destinât a enarborar banderes que,
per una cara, estan impoblutes i, per
l'altra, estan tacades de sang. •

