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algrat només una
part de la seva extensa fllmografla estigui dedicada a la
realizado de films
muslcals, la figura de
Vincente Mlnnelli
sempre estará associada a pel-liculesd'aquest genere, cosa que ha éclipsât el seu
talent I ha delxat corn a obres menors
la seva incursió en altres generes, en que
de vegades no ha aconseguit Tèxit merescut, a pesar d'haver fet films
excellents corn ara El hijo de la novia,
Té y simpatía

o Como

un torrente,

en

que els seus protagonistes, a desgrat de
molts, no es posaven a cantar o a bailar
en qualsevol moment de la historia, corn
tothom espera enseure'sa veureunfilm
seu.
Tanmateix, el que II ha negat el drama o la comedia li ha estât compensât
pels muslcals. Aquest génère, que en Tactualitat no gaudelx ni del suport dels
productors ni del public (a pesar dels
èxits récents de M o u l i n Rouge i de El
o t r o lado de la cama), no serla el matelx
sensé un bon grapat de pellicules creades per Mlnnelli. Cita en Sant Louis, Yolanda

y el ladrón,

Un americano

ris, Melodías de Broadway,

en PaBrigadoom,

I Gigi son avul per avul unes de les mes
bones representacions del genere musical I darrere de totes elles esta la mà encellada de Minnelli. SI llevam Tactual cinema de Hollywood, venut a Interessos
absolutament comerciáis que no respecten ni tan sols un minlm de credlbilltat en els arguments que ens proposen,
el musical és, segurament, el genere mes
Inversemblant de quants es nodreix la
historia del cinema. Reaiment no és molt
habitual trobar-nos pel carrer gent que
vagi marcant-se uns passos de claqué o
cantant les delicies d'estar enamorat o
les tristors per Tamor perdut. Perô és preclsament allô que 11 Neva versemblança
al génère, allô que constituer la base
sobre la quai se suporta el seu èxlt. Deixantara Minnelli decostat, ¿quls'hatrobat mai un tlpus ballant i cantant alegrement sota una pluja Intensa? Nlngú,
segurament nlngú. O qui ha vlst mai que
qualcú es posi a bailar dins una habitado i els seus peus es moguln ¡ndistlntament pen terra, per les parets o pel sôtil... Perô, ¡gualment, el musical no serla
el que és sense aquelles ¡noblldables es-
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Rouge / rie El otro lado de la cama), no séria el matelx sense un bon grapat de pellicules

cenes interpretades per Gene Kelly en
Cantando bajo la lluvia 1 per Fred Astalre en Bodas Reales ambdues dirlgldes
per Stanley Donen.

El pirata,

génère,

The pirate

(1948)

Aplega El pirata un bon grapat dels
tôplcs mes habituais del musical en particular i de Hollywood en general. La senzillesa de l'argument esta dulta a uns extrems tan exageráis que fa que el film
no s'acabl de prendre de manera serlosa. Tanmatelx aixó no suposa cap problema, ja que tampoc está entre les ¡ntencions dels autors generar cap tipus de
reflexió. El p i r a t a és pur cinema d'entretenlment.allunyatdemés compllcacions.
Créât com a vehicle per a Texhlblcló de
lesduesestrelles protagonistes: JudyGarland (Mercedes, en el film) ¡ Gene Kelly
(que interpreta Tespanyol Serafín) la
pellícula els situa en Texótica ambientado d'un país del Carlb. Allá víu la jove
Mercedes, en el sí d'una familia que ha
anat perdent les seves rlqueses, que somlaamb Tambada del temible pirata Macaco, per enamorar-lo i partir amb ell a
conèixer mon a través dels mars. Pero els
plans de la seva tía son ben dlferents.
Pretén casar-la amb el batle de la clutat,
gens atractiu perô molt rlc i educat. La
disciplinada Mercedes no gosa contradi
els desigs de la seva tía, pero... Compareixerà el cômic Serafín, arríbat d'Europa, d'Espanya per ser exactes, mes jove,
mes atractiu i mes aventurer que el seu
promès. Com és d'esperar, Tamorfarà acte de presencia i, en tractar-se d'un musical, els autors del guió sabrán trobar la
solucló adíent que no fací mal a níngú ¡
que permetí la victoria de Tamor. L'esquematlsme de l'argument es trasllada
també ais decorats, on Tus d'un cromatisme ¡ntens i d'uns materíals no massa
treballats fan pensar que els autors no
han Intentât en cap moment fer creure
Tespectador que es rodava en paratges
naturals. Com déíem, els tópics poblen
el film: Tespanyol Serafín és negre de cabells... i quasi també de pell; les allotes
del poblat caríbeny, com a Matines que
son, totes elles son morenes de cabells
llargs i fins i tot, quan bailen, fan un pareil de movlments de bailaoras de flamenc; el promès, Don Pedro, úníc per-

creades per Minnelli

dedor del film, resultará tan beneít, tan
dolent ¡ tan xlmple que és impossible no
alegrar-se que les coses no l¡ surtin bé...
No estam davant un dels mlllors films de
Vincente Mlnnelli, perqué fins I tot les
escenes de ball no assoleixen una gran
lluentor (semblen estar en consonancia
amb Tesquematlsme que caracteriza el
film) i són, a mes, escasses, comparât amb
el que sol ser habitual en films de gènere musical. La mùsica és de Cole Porter I
la coreografia de Gene Kelly I Robert Alton, però per damunt de les seves grandeses sobresurt la veu sempre intensa I
genial de Judy Garland.

Melodías
The band

de
Broadway,
wagon
(1953)

Melodías de Broadway

és un musical

ambientat en el món del musical. El protagonista és un actor veterà anomenat
Tony Hunter (Fred Astaire) que en un altre temps havla gaudi d'una glòria com
a intèrpret d'obres de teatre muslcals,
d'obres de revista. Però el pes de Broadway en \'star system ha anat perdent
pes front les noves estrelles de cinema.
La condicio d'estrella relegada de Tony
Hunter està sensaclonalment presentada a Tinicl del film, quan la seva arribada a Nova York en tren es veu totalment
eclipsada per la presencia en el mateix
tren d'una gran diva del cinema, Ava
Gadner, front a qui Tony Hunter, malgrat l'afectuosa salutano de la Gadner,
no pot fer res, són altres temps, I Hunter forma ja pari del passat. Tanmatelx,
unaparellad'escrlptorsd'obresmusicals,
vells amics de Hunter, han escrit una nova obra pensada perqué ell la Interpreti. El problema és el seu flnancament, ja
que la presencia de Toblidada estrella
no és garantía per cap productor. Sortosament, la parella d'escriptors també
és amiga de Jeffrey Cordova, una espècie de monstre del teatre que escrlu, produelx I Interpreta les seves obres, sempre verslons de textos clàssics, pels quals
sent una especial devocló. Cordova és un
veli admirador de Hunter. Es mostra entusiasmai amb el projecte, perqué II donará la possibiliat de traballar amb Tactor que admira I perqué el text de Tobra
II sembla una versló contemporánia de
Faust. Només demana introdulr una sé-

El pirata és pur cinema d'entreteniment,

allunyat de mes complicacions.

per a I'exhibido

de les dues estrelles protagonistes:

(que Interpreta

l'espanyol Serafín) la pellicula

ríe de canvis en el text, que finalment
acabaran per destrossar Tobra original.
El film mostra tots els preparatius de
Tobra, amb especial atenció a Telecció
de Tactriu que ha de donar la réplica a
Tony Hunter. L'escollida és Gabrielle Gerard (Cyd Charisse), una bailarina de ballet clássic, que té certes reticéncies en
participar en una obra d'un genere considerat menor. La topada entre la parella protagonista és totalment desastrosa, cosa que ajuda poc a aixecar un projecte en qué només confia el productor.
L'obra s'estrena i, evidentment, no funciona. Llavors tots els actors decideixen
prendre de bell nou el text original, sense les modificacions introduídes per Cordova i fer un muntatge alegre i senzill,
simple fins i tot, titulat The band vagón.
En definitiva, el de sempre... Evidentment tot plegat funcionará meravellosament, i per suposat el rebuig recíproc
que senten els protagonistes es convertirá en el mes slncer deis amors. Quina
altra cosa podria passar? Estam davant
un musical deis anys 50... El que importa és el ball, la resta és només superflu.
Tres son les peces músicaIs a destacar. La
primera un solo que es marca Fred Astaire en un Broadway canviat, davant un

Créât com a vehicle

Judy Garland (Mercedes, en el film) i Gene Kelly

els situa en I'exotica ambientado

local de maquines recreatives. El segon,
el ball romantic i nocturn que fa la parella després d'una agradable passejada
per un pare ¡mmaeulat que acaba en un
encara mes romantic passeig en un carro tirat per cavalls. I el darrer, és tal vegada, el que ha quedat com a record emblematic de la pellicula en les ments de
tothom, que és aquell en qué la parella,
acompanyada de Cordova (que també
intervé a Tobra) fan disfressats d'infants
petitons. Tot plegat, una delicia. Una
auténtica delicia.

Un extraño en el
paraíso,
Kismet (1955)
La realització d'aquest film és compartida entre Mlnnelli i l'altre gran realizador de peilícules musicals, Stanley
Donen, i está basada en una obra musical d'Edward Knoblock i inspirada en
Tatmosfera de Les m i l i una nits. Novament Tamblentació exótica acompanya
uns actors que es mouen entre amors i
passions turbulentes. El sumptuós món
deis califes de Bagdad es barreja amb la
vida mes humil deis habitants anónims

d'un pais del Carib

de la ciutat, gracies ais interessos del califa en conéixer de primera mà corn és
la vida deis seus súbdits, cosa per a la
quai decideix sortir de palau vestit com
si es tractas de qualsevol del seus servents i barrejar-seamb la població. Aviat
s'enamorará d'una jove de qui evidentment el separará un gran abisme. En el
film també hi ha Hoc per a les intrigues
¡nteressades de qui cerquen beneficis
que engrandeixln les seves fortunes,
com Wazir, que ha d'aconseguir que el
califa es casi amb tres princeses d'Ababu, si vol aconseguir un emirat. Evidentment Tamor que sent el califa per
la jove Marsinah será un bon entrebanc
per a les intencions de Wazir. Interpretada per Dolores Gray, en Un extraño
en el paraíso trobam coses ja vistes a El
Pirata, com ara el gust pels ambients
exotics o per la caracterització tópica i
banal deis personatges, pero l'argument (en la redacció del guió participa
Tautor del text en qué se basa el film)
está molt mes élaborât. També hi ha mes
elaboració en els números musicals son
molt visuals i on s'aprecia un major esforç en la coreografía, encara que no
assoleixin la plenitud aconseguida en
Melodías de Broadway,

m

