I La noia de la Sa avinguda i La reina de Llova f
rEre POIlS

ova York, tôt i trobar-se
a l'extrem oposat de
Hollywood en la geografia amerlcana, ha estât,
des de sempre, una de les
ciutats preferldes com a
rerefons de varlades
historiés clnematogràflques, pernoparlar ja de la Impossibilitat de deslligar-la
de la filmografia de Woody Allen, el director que mes, i probablement millor,
Tha sabut incloure en els seus enginyosos guions.
Anem-nos, perd, mes enrere en el
temps per recordar dues comédies ambientades a la gran metrôpoli, exponents brillants i no aïllats de Tauge que
va viure el génère del somriure als anys
30 i principis dels anys 40: The 5 t h Avenue

girl

Nothing

(La noia
sacred

de la 5a Avinguda)

{La reina

de Nova

i
York).

La mes tardana de les dues, N o t h i n g
sacred, és coneguda tant en la seva versiô castellana com en la catalana amb

un títol que la relaciona explícitament
amb la ciutat dels gratacels, res a veure amb el seu títol original, molt mes
cru i menys altisonant. Si cru és el títol,
no ho és pas en díssonáncia envers la
historia que conta, escrita per Ben
Hecht, figura amb qui la comedia americana té un deute impagable per ser
Tautor de la pega teatral The f r o n t page {Primera p l a n a ) , que dona Noca dues
pellícules fonamentals d'aquest subgénere, l'homónlma de Lewis Milestone
amb Adolphe Menjou i la de Howard
Hawks protagonitzada per Cary Grant,
que tenia com a principal novetat la
transformació del periodista Hildy Johnson en "la" periodista Hildy.
I és que no és necessari aprofundir
gaire en N o t h i n g sacred per veure que
tot gira entorn dels mateixos temes que
The front

page:

el comportament pe-

manitat. La manca d'aquests très factors
és el que tradicionalment s'ha considérât com a tret caracteristic de les societats "avançades" o "desenvolupades",
de les quais n'es paradigma la ciutat escollida per a ubicar la narraciô, Nova
York. Quan ens trobem encara satisfets
i emocionats amb Mar a d e n t r o i la crida d'atenciô d'Amenâbar sobre les postures personals, socials i juridiques davant la desafortunada situaciô de Sampedro, ens pareix encara mes agosarada una pellicula que fa anar alerta a Thora de ser compassius, generosos i humanitaris, no sigui cosa que et donin gat
per llebre. Evidentment, les dues postures no son contraposades, sinô complementàries i lloables, pero la de N o t h i n g
sacred résulta bastant mes insôlita.
William A. Wellman, director que coneixem sobretot per westerns tan no-

riodístic davant successos trágics, la hipocresía social i la fama, retratada aquesta des del punt de vista del famós pero
també des del punt de vista del públic,
que no crea la seva popularitat sino que,
paradoxalment, l'assumeix i Tengrandeix perqué així ho volen els mitjans de
comunicado (un tema que ens és molt
proper, en aquests anys de programes
televisius destinats a fer famosos personatges sense gaires mes atributs per
aconseguir-ho que, precisament, aparéixer a aquests espais per la gracia de Déu).

tables com Along

Si a The f r o n t page el punt dramátic
l'aporta la proximitat de l'execució d'un

Un dels actors secundaris de N o t h i n g
sacred, Walter Connolly (que interpréta un editor curiosamentanomenat OliverStone), gaudeixd'un paper mes destacat a Taltra comèdia novaiorquesa
que ens ocupa, 5 t h A v e n u e girl. Gregory La Cava, realitzador que uns anys
abans havia dirigit Katharine Hepburn

condemnat, a Nothing

sacred

ho fa la

contaminació de radi a qué suposadament que ha estat sotmés el personatge
interpretat per Carole Lombard, l'atractiva actriu rossa que també va protagonitzar una de les comedies mes extraordináries d'aquests inicis dels anys 40, To
be or n o t t o be {Ser o no ser), d'Ernst Lubitsch. Pero a diferencia del condemnat
a mort Earl Williams, ella no es troba realment immergida en la tragedia, ben
prest sabem que tot és una farsa, compartida amb el seu metge. Aquí hi ha un
major interés que a Taltra obra per retratar amb un cert equilibri tant els periodistes que provoquen la noticia com
el seu protagonista i, sobretot, el que
arriba a sentir davant el b o o m suscltat.
La duresa i valentía del plantejament
está en la crítica exercida a Topiníó pública i els seus manlpuladors, en relació
a la compassió, la generositat i la hu-

the wide
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women
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de mujeres),
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de details comics que delaten aquests
origens, s'intéressa també per reflexionar sobre els que s'aprofiten del que podriem anomenar com a "negoci de la
virtut", aquell que intenta nodrir-se no
dels vicis sinô de les bones accions personals, tant necessaries per intentar suportar millor el saber-se els afavorits
d'un mon injust i no acabar d'estar intéressât en canviar-lo.

a Stage

door

(Dames

de teatre),

li va as-

sign a r, a Connolly, el paper de milionari avorrit i cansat de tot, amb una situaciô familiar tant preocupant que
l'obliga a cantar-se a ell mateix el
"Happy birthday" el dia del seu aniversari. Decideix regalar-se la companyia d'una al-lota que troba sense res
a fer a Central Park, a qui aviat contractera perquè faci reflexionar, com
qui no vol la cosa, tots els membres de
la caotica familia fent-se passar per Tacompanyant del cap de familia a les testes. El paper d'aquesta noia del ti'tol va
recaure en una de les actrius mes populars del moment gracies als seus es-

Els dos films que he recordat, per tant, son exemples prou aconseguits
anys daurats, pero en cap cas poden ser qualificats

CHÂRtES WINNINtfR

o

"intranscendents",...

WAITER (ONHOILY

plendorosos musicals, Ginger Rogers
(permetin que confessi aquí la débilitât
que sento cap a ella).
Tot i la castedat que regna en tot
moment en la relació entre el milionari i la jove, tornem atrobar-nosamb una
comedia àcida, de diàlegs vertiginosos
tiples de les anomenades screwball
comedies. El fil principal de l'argument,
que he intentât esbossar, ja és de per si
prou provocador, corn també ho és el
que comporta: la nécessitât que té una
familia de recorrer a una espuma externa peraencendredenou l'amor mutu,unafamíliaquegaude¡xdetotmenys
de contacte humà, problema del qual
se n'adona només el pare (que és tractât ¡mmedlatament de bolg). Com a Noth i n g sacred, Nova York i els seus habitants son una metàfora de la societat
en general i de la seva "alienado", paraula que no és gens gratuita parlant
de 5th Avenue

de la comedia americana en els seus

corn a comedies "desimboltes"

girl, en qué el socialisme

i el capitalisme mal entesos son objecte
de constants sarcasmes.
La fluïdesa interpretativa que va caracteritzar sempre Rogers i Connolly es
veu afavorlda per aquests ràpids diàlegs, però també per la posada en escena de La Cava, qui confia en tot moment en els travelings (fins I tot descendants, aprofltant l'escala de la mansló) I en els plans llargs (per exemple al
diàleg al banc de Central Park), per no
interrompre la successló de répliques i
contrarèpllques.
Els dosfilms que he recordat, pertant,
son exemples prou aconseguits de la
comèdia americana en els seus anys daurats, però en cap cas poden ser qualificats com a comédies "desimboltes" o
"Intranscendents", ja que, com he intentât expressar, els seus arguments I la
seva considerano de les societats avançades com a insatisfetes permeten, entre
rialla I rialia, serloses reflexions, m
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