High noon
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M o l rOnS

olt s'ha discutit la paternitat de Solo ante el peligro
(1952), a repartir en tot
cas entre el seu director,
Fred Zinnemann, el seu
productor, Stanley Kramer (també destacat realitzador, per altra banda), i el seu guio
nista-productor, Cari Foreman. E n
relació directa amb l'atribució de Fau
toría hi ha el context de la caga de
bruixes que va patir Hollywood en
aquells anys, que va afectar Foreman
mateix. Evidentment, quan el film va
anar adquirint el grau de mitificació
que el caracteritza, els mateixos res
ponsables no varen ajudar gens a aclarir-ho, ja que tothom es va anar penjant les medalles successivament. Personalment, m'inclino a compartir Fopinió de Javier Coma, en el sentit que
la peHícula va acabar sent producte
de diverses circumstáncies i actituds
personáis. He de reconéixer, a mes,
que com a espectador em sentó mes
identificat amb unes altres declara1

cions de Zinnemann, qui atribuía a
Fobra un carácter abstráete, que no té
per qué assimilar-se a uns fets deter
mináis que tingueren lloc durant la
producció. Es a dir, m'agrada veure
High noon com un film que reflecteix
les virtuts d'un heroi i les miséries mo
ráis de les persones, cosa que, evi
dentment, no lleva que es pugui ex
trapolar sense dificultáis a la caga de
McCarthy, pero també a tantes i tantes situacions quotidianes. Aquest po
blé anomenat Hadleyville era el
Hollywood deis anys 50, segons les
idees de Foreman; per a Zinnemann,
era la societat humana deis anys que
fos. Segurament cada un de nosaltres
el pot identificar també amb un lloc
concret i amb la humanitat en gene
ral. Es el carácter d'obra oberta, del
qual tant hem sentit parlar des d'Eco. Els espectadors tenim aquí la facultat legítima d'atribuir-li les connotacions que mes ens atreguin, igual
que les persones que la varen realitzar. Cari Foreman va arribar a dir que
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s'havia identificat plenament amb el
personatge de Will Kane (Gary C o 
oper). Potser a la resta, per desgracia
nostra, ens costa més veure Kane com
la nostra imatge reflectida en el mirall-pantalla, que veure'l com aquell
que ens agradaría ser, i odiant la majoria d'habitants del poblé que li do
nen l'esquena. Aquests no son només
els personatges que fan la vida im
possible al bo (per diverses motiva
tions o desmotivacions), com si fossin simples bandits, o tirans, o assas
sins, que són fàcils d'odiar precisament pel que són. Els habitants de
Hadleyville són miralls que ens mostren el que som, no el que voldríem
ser. Potser per aixó els odiem tant, i
per aixó admirem tant Kane. •
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