J a s é Tirado

rimera Plana (mA), tot i
ser un títol intéressant
dins la filmografia de
Wilder, no va gaudir de
l'exit i el reconeixement
de la resta de les seves
obres. La critica americana va arribar a considerar-la "una
pellicula vulgar, basta i vergonyosament estrident" —segons publica Variety—,
probablement perqué no estaven préparais per a assimilar un atac
tan corrosiu corn aquest.
La pellicula està basada en una
comedia teatral de Ben Hecht i Charles McArthur, ambientada al Xicago
deis anys de la Depressici i la Liei Seca. Tant el film corn l'obra mostren de

qué poden arribar a ser capacos un redactor i el seu editor per tal d'aconseguir l'exclusivitat d'una noticia:
conéixer si s'executará o no un home
acusat d'assassinar un policía. De les
quatre adaptacions cinematográfiques que s'han fet d'aquesta obra (el
1931 Lewis Milestone va fer Un g r a n
r e p o r t a j e ; el 1940 Howard Hawks roda
Luna
Primera

nueva;
Plana

el 1974 Wilder va dirigir
i, finalment, Ted Kot-

cheff va fer I n t e r f e r e n c i a s l'any 1988)
la de Wilder és, probablement, la mes
respectuosa amb el text original, tot i
que, amb la collaboració d'I.A.L. Diamond aconsegueix dotar el guió d'una comicitat acida que no teñen els altres r e m a k e s . Probablement es degui

al fet que, quan Wilder va portar la
historia a la pantalla l'any 1974, l'època de la censura ja havla acabat I va
poder fer, entre d'altres coses, que els
periodistes diguessin el que realment
pensen de la seva propia professíó.
Hildy Johnson, el personatge interprétât per Jack Lemmon, reflexiona durant el film: "El periodisme... un
treball de pobres diables, amb els colzes pelats i els pantalons plens de forats, que miren pel pany i que desperten la gent a mitjanit per preguntar-l¡ que n'opina d'en Pau, d'en
Pere i d'en Berenguera. Que roben a
les mares fotos de les seves filles violades als parcs. I per qué? Dones per
fer les delicies d'un milió de depen-
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dentes i mestresses. I, Tendemá, el seu
reportatge serveix per embolicar un
ocell mort".
Primera

Plana

fa referencia a la ru-

tina d'una professió socialment considerada fascinant, pero que, segons el
prisma wilderiá, desplega sistemáticament dispositius corruptes i il-lícits amb
l'objectiu de manipular la informado I
aconseguir el sensacionalisme que el
públlc reclama. Des del comencament
del film, Wilder ataca la manca de rigor deis periodistes, una banda de grimpaires sense escrúpols pels quals el fi
justifica

els mitjans,

pero, al cap i a la

fi, les armes brutes que els periodistes
utilitzen obeeixen a una finalitat: satisfer el desig morbos del gran públlc.
No podem oblidar, dones, que Wilder
vol envestir també contra l'espectador
ávid de sensacionalisme.
Encara mes; el film no s'ha d'entendre únlcament com un examinació del
Quart Poder, ja que Primera Plana ataca amb la mateixa furia el perlodlsme
groe com la neciesa humana, la injusticia o la manca de valors, i evidencia la
máxima hobbessiana Homo h o m i n i lupus est. Tot i així, quan el film acaba és
probable que no tinguem aquesta sen-

sació, ja que, al llarg de la cinta, el ritme frenetic de gags i elements cómics
no ens permet adonar-nos que alió que
ens resulta tan comic no és mes que un
joe despietat que consisteix en especular amb la vida d'una persona, de la
qual ni tan sols se'ns ha acudit plantejar-nos si és realment culpable o no.
En aquest sentit, la millor allusió
que es podría fer a Primera

Plana

va ser

la realizada per Antonio Kirchner:
"Nos hallamos ante una cinta admirable, porque consigue hacernos reír
mientras nuestro subconsciente queda
aterrado", im

