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n el declivi de l'actlvltat de
la HUAC o Comité d'ActivItats Antlamerlcanes, Elia
Kazan va envestir un projette que ràpldament es va
Identificar com una maniobra autojustificadora
de les sèves activitats en els pitjors moments de la "caca de brulxes"; encara
que, tot d'una, s'ha de dir que, amb la
La ley del silencio

{On the

Waterfront,

1954), va aconseguir un delsseus mlllors
films i una peça clau en la historia del
cinema america. L'altre temps líder de
l'esquerranós Group Théâtre; colaborador de la mítica Frontier Films; introductor a Broadway del teatre de Tennesse Williams i d'Arthur Miller; i artífex, juntament amb Lee Strasberg, de
TActor's Studios, en qué s'hi va formar
Marion Brando, gegantesc protagonista del film, va desenvolupar, a La ley del
silencio, una proposta molt més complexa i ambigua que en títols anticomunlstes anteriors com Pánico en las calles {Panie

in the Streets,

vos del terror

rojo

1950) i

(Man on a Tight

FugitiRo-

pe, 1953), o, fins i tot, més subtil que en
la revisltació revolucionarla de ¡Viva Zapata!

(Viva Zapata¡,

1952).

La historia que va recolllr Kazan estava Inspirada en fets reals, narrats en
una série d'articles publicáis per Malcom
Johnson en el New York Sun, pels quals
va obtenir el premi Pulltzerde 19491 que
varen ser recopllats en el llibre Crime on
the Labor

Front.

En la peHícula, Kazan

ens presenta Terry Malloy (M. Brando),
ara estibador, després d'haver estât un
modest boxejador, al servel dels plnxos
que controlen el sindleat portuari de Nova York, gracies a la intervenció del seu
germa Charlle, corrupte advocat del
gàngster Johnny "Friendly". La compllcitat de Malloy creix en silenciar l'assassinat d'un altre estibador disposât a declarar davant del Comité Anticrim, però,
alhora, la labor del rector del barri (K.
Malden), qui té un relació amorosa amb
Eddie (E. Marie-Saint), germana del mort,
van sembrant de dubtes Malloy, mentre
que un altre estibador és assassinat en
un fais accident laboral. La Insistencia
d'Eddie, convençuda de qui son els assassins del seu germa, es contraposa a la
pressló de Charlle, enviât pel sindleat per
reafirmar el seu sllenci I oferir-li un Hoc
de teina com a capatàs. Terry no accep-

ta i quan descobrelx que han assassinat
el seu germa acut a declarar contra el slndicat, encara que alxò li reporta una brutal pallissa, assumlda com a expiació de
les sèves faites anteriors, obrlntalxiel carni per al trlomf dels obrers honests disposats a enfrontar-se amb el sindicat.
És Intéressant comparar aquest desenvolupament de La leydelsilencio

amb

el llibre Waterfront,
escrit pel gulonista
del film —Budd Schulberg— a partir de
les sèves propies Investlgacions: aqui
Johnny Friendly és a la preso una breu
temporada abans de retornar al front
del sindleat; Terry Malloy desaparelx per
un temps fins que reapareix a l'interior
d'un barrii de ciment en un pantà de
New Jersey... tal com va passar-li a Peter
Panto, l'estibador assassinat que va Inspirar el personatge de Terry i abans una
obrateatral d'Arthur Miller, The B o t t o m
ofthe

River /The Hook.

Per la seva ban-

da, el pare Barry estava basât en el pare John Carrigan, veterà anticomunista
de la Xavier Labor School de Nueva York,
mentre que els trets de Johnny Friendly
recorden els de Michael J. Skelly, cap de

la ILA, sécelo 968, que tornarla a ser inculpât el 1979, juntament amb un altre
membre de la "familia" de Vito Genovese, per intentar "controlar I Influir de
forma corrupta sobre la indùstria dels
molls del port de Nova York."
A la vista del context soclopolltlc i la
trajectòrla recent de Kazan no ha d'estranyar que La ley del silencio fos entesa
per l'esquerra liberal com una apologia I
justificado de la delació. Una "lectura"
sens dubte sensata, ja que amb el seu
magnificembolcall cinematografie, esdonavenles condicionsidònles perqué la delació pogués aparèlxer com un acte alllberador, sensé entrar mal en les causes
de la corrupcló I infiltrado gangsteril en
els sindlcats. Però, a pesar d'aquest carácter de coartada, els problèmes plantejats
per La ley del silencio no eren aliens a
l'actualitat deis EEUU del moment. Allò
quetampocnlngùnodlscutiràés la potencia i conviccló del treball de Kazan, la Idoneïtat del repartiment selecclonat, i, sobretot, la impressionant figura de Brando en la seva eristica encarnado del rude
obrer Malloy. i l

