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i ha vegades en que els
deus, el dlsti, l'atzar o els
astres es confabulen per
aconseguirque la suma de
llocs comuns tengui com
a résultat I'orlginalitat o
que Ingredients vulgars es
pastin degudament per aconseguir una
obra mestra. Cosa d'aixô hi ha a Sed de
mal (Touch o f Evil, 1957), la pelliculaamb
que Orson Welles intenta, un cop mes,
congraciar-se amb Hollywood gracies al
contracte amb un dels grans estudis i el
projecte del quai pareix obéir a un film
policiac rapid, predicament una série B,
si no fos pel repartiment, destinât als cinemes de barri i les sessions dobles. Pero
Pexcepcional és la norma quan ens referim a Orson Welles: un director que es va
fer a si mateix, al marge de la indûstria
del cinema, triomfador absolut amb la
primera pellicula—Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941)— quan només tenia
vint-i-cinc anys, autor d'una filmografia
mes aviat breu, perô amb algunes obres
mestres I nombrosos projectes i fiims ina-

cabats, ador alimentari de tot tipus de
pel-licules, creador la Personalität del
qual s'imposa en tot quant toca, grandiloquent personatge desitjós de jugar
amb la seva caseta de pepes teatral o cinematográfica..., en f¡, el cineasta mes
inconformista, capritxós i europeu que
ha donat el cinema nord-americá. Un deis
pocs casos en qué es pot emprar sense
hipérboles la paraula g e n i perqué, només sent ungit pels déus, és possible tanta creativitat desbordant.
Com és sabut, la Universal proposa a
Charlton Heston protagonitzar una
pel-lícula amb Orson Welles basada en
la novel-la Badge o f Evil, que firmen,
amb el pseudönim Whit Masterson, els
escriptors Robert Wade i Bill Miller. Hl
ha un malentés i Heston creu que la pel-lícula seria dirigida per Orson Welles; la
seva resposta va ser: "Treballaré en qualsevol pel-lícula dirigida per Orson Welles." La Universal no desfá el malentés
i proposa a Welles la direcció, cosa que
aquest accepta amb la condició d'escriure'n el guió. Tanmateix, no pareix

molt plausible que només un equívoc
permetés a Welles situar-se de nou darrere d'una camera; altres versions parlen que el seu nom és suggerit per Heston. En tot cas, encara que tenia mala
premsa en el negoci del cinema, Welles
va tenir el suport dels professionals hi
havien treballat a El extraño (The Stranger, 1946) i, per descomptat, pel productor de la Universal, Albert Zugsmith.
AlbertZugsmith tenia a les seves mans
un guió escrit per Paul Monash, a partir
de I'esmentada novel-la, que Orson Welles rescriu suprimint i afegint al seu gust,
duent la historia al terreny que li agradava. Welles diu: "No vaig llegir la novel-la. Només el guió de la Universal. La
novella podia tenir un sentit, pero el
guió era ridlcul. Tot succeia a San Diego
i no a la frontera mexicana, cosa que canviava completament la situado. La rao
que em va dur a fer de Vargas un mexicá
és de tipus politic, ja que volia mostrar
com Tijuana i les ciutats frontereres estan corrompudes per tota casta de tripijocs mes o menys publicitaris sobre les re-

L'estètica de la pel-licula s'inscriu en el cinema negre, ben entès que amb la
vistò d'un realitzador

lacions amerlcanes; aquesta és l'unica
raó." (a Bergala i altres, Orson
Welles.
Paris, Cahiers du Cinéma. Ed. De l'Etoile,
1986, pàg. 46-47). Avul sabem que, deliberadament o no, mentía, ja que hi ha
a la pel-licula fragments que corresponen a la novella, i no al guió de Monash.
Lestransformacions més significatives de
l'adaptació són el canvi d'escenarl de Tacciò a un Hoc de frontera, el canvi de l'inspector d'estupefaents nord-america pel
mexicà Vargas, major protagonlsme de
la banda de Grandi I secundarls nous com
Tanya i el conserge del motel.
El rodatge, a penes sis setmanes,
transcorre sensé Incidents ressenyables,
encara que Welles necessita treure's de
sobre els envlats de Testudi, cosa que,
segons conten les cròniques, fa rodant
onze pagines de guió el primer dia I treize el segon. Una vegada guanyada la
conflança de Testudi—que li ¡mpedeix
rodar a Tljuana, com era el seu deslg—
se'n va a la clutat de Venlce, on recrea
l'espai fronterer en qué transcorre Tacciò. La presencia de Marlene Dietrich per

com Orson Welles, tan dificil d'enquadrar

en la seva fèrtil

al personatge de Tanya va ser improvisada: Welles la crida la vigilia de la seva actuado ¡ndlcant-li que dugui el vestuari que correspon a una tiradora de
cartes; la seva presencia sorprèn els executius de la productora, que n'lgnoraven la participado i el migrât sou que
se II va pagar. Acabat el primer muntatge segons les indicadons del director, els executius de la Universal exigeixen algunesescenesaddlclonals, que roda Harry Keller, I major claredat narrativa. La versió estrenada el 1958 durava
93 minuts I, pareix esser, era preferida
per Welles enfront de la versló amb 15
minuts més que es va descobrlr anys després —que és la que s'ha distribuii en
vídeo— I que conté les seqüéndes addicionals. Però el director lamenta que
en el primer muntatge se suprlmesquin
els trets més humorístlcs o ironies de la
historia i escriu un memorándum de dnquanta-vuit pagines fent suggerlments
per mlllorar aquesta primera versló.
Recordem breument l'argument. A
la part mexicana de Los Robles, una ciu-

particular
personalitat

tat fronterera amb els Estats Unlts, un
desconegut instal-la una bomba en el
maleter del cotxe d'un milionari. El vehlcle amb els seus dos ocupants passa la
frontera i explota en el costai nord-america, just al costat de Mike Vargas, un
policía mexicà d'estupefaents que es
troba en el Hoc perqué acaba de casarse amb una clutadana nord-americana.
Vargas participa com a observador en
una Investigado comandada pel capita
Hank Qulnlan, un policía gras i desagradable, que basa les seves acusadons
en la pura ¡ntui'ció. Vargas i la seva dona reben amenaces de Joe Grandi, un
maflós el germà del qual ha estat empresonat per Vargas. Quinlan ha detengut Manolo Sánchez, un jove que
està enamorat de Marcia Llnnekar, la filia del milionari assassinai. Com que no
té proves, Qulnlan les fabrica, però Vargas se'n tem de les seves maniobres i
tracta d'impedir-li-ho. Arriba a demostrar que Qulnlan va col-locar dos cartutxos de dinamita a Tapartament de
Marcia i estudia altres casos en els quals

Mencio a parí mereix el pia sequència inicial, de més de tres minuts de durada, amb l'estimulant
Mancini, en la quals'hi

enllacen de manera eficac la collocato

de la bomba a l'automòbil

música de Henry

de Llnnekar, elseu vlatge cap

a la frontera, l'Itinerari de Vargas I la seva esposa recent casats i la confessió d'aquest, que ha detengut

un dels

Grandi...

El temps continu, a penes un día complet, transcorre entre l'entrada de nít
del primer dia ¡ el del segon; la càmera
se situa en interiors (motel, club Rancho
Grande, apartament de Marcia) en les
hores diurnes, per la qual cosa la major
part dels fotogrames tenen tons obscurs
0 molt contrastais. Però, paradoxalment, aquest temps continu no ofereix
una narració fluida de l'accio, sino que,
al contrari, hi ha una certa fragmentado de les seqüéncies i els diàlegs que
fan pensar a Pespectador que se li oculten dades, una forma entretallada de
narrar, un sentit obert del relat, queconverteixen Sed de mal en un dels titols
més modems del director. Encara que,
per altra banda, almenys des d'E/ sueño

eterno

(The Big Sleep,

Howard

Hawks, 1946), en les histories—novel-les

el policía també va fabricar proves. Però
Quinlan contraataca i arriba a un pacte
amb el mafiós Joe Grandi per segrestar
Susie, la dona de Vargas, i fer-la passar
per consumidora de marihuana. Susie
apareix drogada en l'habitació d'un hotel vora el cadáver de Grandi, que Quinlan ha estrangulat amb una calca. Vargas sap que tot és un muntatge i per
descobrir la verltat aconsegueix l'ajut
del sergent Menzies, un lacai de Quinlan, que ara creu que el seu cap ha anat
massa lluny. Amb un micròfon ocult, enregistra un testimoni definitiu, però
Quinlan, al llarg de Passetjament, té encara temps de matar Menzies.
L'estètica de la pel-lícula s'inscriu en
el cinema negre, ben entes que amb la
particular visió d'un realitzador com Orson Welles, tan difícil d'enquadrar en la
seva fértil personalità! Lluny de ser un
gènere alié al director, en la seva breu

filmografia hi ha obres centráis del mateíx gènere, com La dama de Shangai
(The Lady

from

Shangai,

1948) i

Mister

A r k a d i n (1955), fins ¡ tot El extraño en
té no pocs ingredients, i la seva presencia i estil han marcat un títol tan decisiu
com El tercer

hombre

(The Third

Man,

Oliver Reed, 1949). Es diria que a Sed de
mal, Welles agafa un argument propi
d'aquest gènere per transformar-lo en
un tragèdia shakespeariana, en qué el
nudi central està constituit per la reflexló sobre el poder, que en vertebra tota la filmografia. La ciutat fronterera
amb l'activitat mafiosa de tràfic ¡I-legal
de sers humans o mercaderies, els cabarets i prostíbuls, l'entorn polsós, els pous
de petroli, els aiguamolls... és un espai
humà apropiat com a mare d'una tragèdia; encara que noméssigui perqué, com
diu Vargas, "totes les clutats frontereres
arrepleguen el pitjor de cada país."

1 pellicules— de cinema negre importa
més la descripció d'ambients Í personatges, els diàlegs i les atmosferes, que
no la mecánica del suspens o la coherencia de la intriga policial.
Mencio a part mereix el pia sequència inicial, de més de tres minuts
de durada, amb l'estimulant música de
Henry Mancini, en la qual s'hi enllacen
de manera eficaç la collocació de la
bomba a l'automòbil de Línnekar, el
seu viatge cap a la frontera, l'itinerari
de Vargas i la seva esposa recent casats
i la confessió d'aquest, que ha detengut un dels Grandi; tot aixó en un espai social de frontera i tràfec de tota
casta de persones que sera fonamental per comprendre la intriga criminal.
En aquell moment, era una proesa tècnica, que Welles s'encaparra a rodar,
perqué té la nécessitât de demostrar
del que és capaç. I també per la temptació barroca de tot el seu cinema, en
el qual abunden els enquadraments recercáis, contrapicats, salts d'eix, moviments de grúa, imatges en desnivell o
composlcions amb profunditat de
camp, perqué li agrada experimentar
amb les possibilitats de la càmera i de
la gramática de l'audiovisual, sense que
—i aquí s'hí troba la seva genialitat—
aixó signifiquí un ús gratuit o incohérent de la posada en escena, com s'aprecia en la sequència final, amb Vargas seguint Quinlan i Menzies en les
estructures industriáis del camp pétrolier. En qualsevol cas, hem d'estard'acord amb Truffaut quan escriu que:

És el millor Welles liberal, clutadà compromès
l'inrevés l'estereotip
dels personatges

de nord-america

amb la democracia

igual a civllltzat enfront de mexicà igual a subdesenvolupat

de Quintan i Vargas o que destaca els prejudice

"Cada pia d'aquesta pel-llcula revela
l'amor al cinema I el plaer de rodar."
Encara que el repartiment estigui encapçalat per Charlton Heston, no hi ha
dubte que el personatge del policia mexicà Mike (Miguel) Vargas, en la seva
condicio d'impecable professional i
espòs, resulta infinltament menys intéressant que el tèrbol Hank Quinlan, el
cinic nord-america, capita de policia, alcohòllc, Incapaç de superar la mort de
la seva dona, la presentano del qual ja
provoca la desconflança en l'espectador; a Vargas li etzlba, corn a primer salut: "Podeu apostar-hi la vida, que no
tendreu cap problema amb mi."
Per damunt de la trama, els espais o
la posada en escena, de Sed de mal sempre s'ha destacat aquesta figura, un estrany policia que menysprea els mlssers
perquè "l'unie que els Importa és la Ilei."
Per exemple, Patrick Brlon {Les films
noirs, Glnebra, Liber, 1995, pàg. 112) ressalta que "com Charles Foster Kane, com
Macbeth, com Arkadin, com Falstaff,
Hank Quinlan és aigu a qui es pot subornar de dalt a balx, ja que és un home fora del comu, un d'aquests herois
shakespearians als quais la desmesura fa
escapar de les normes classiques I elsconverteix, a pesar de tot, en fascinants."
Per la seva banda, François Truffaut recull el testimoni del seu mentor i crltlc
André Bazin, qui defineix el personatge
de Quinlan amb unes paraules que ben
bé podrlen aplicar-se a Falstaff: "Veli alcohòlic que xucla bombons per resistlr
la temptació del whisky, lleig, gras,
l'arcàngel no és més que un pobre diable I el seu geni ridicul s'aplica a la menys
noble de les tasques." (dins el volum
collectiu Orson Wellesja esmentats).
A l'entorn de Quinlan trobam alguns
diàlegs que posseelxen aquest caràcter
sentenciós, tallant i, sovint, cinic, propis
del cinema negre. Quan Quinlan li dlu,
a la seva amiga Tanya: "Endevlna'm el
futur", ella li contesta: "Ja no en tens,
de futur." En un altre moment, Quinlan
rebutja Vargas dlent-ll que: "Acabareu
com acaben tots els Idéalistes. ¿Sabeu
quin és el verdader problema d'aquest
món? Són pltjors que els crlminals, amb
aquests es pot fer qualque cosa."
En el dlsseny del seu revulslu personatge, Orson Welles va anar ben alerta
a evitar el maniqueisme, cosa que fa
amb dos personatges que apreclen

avancada I els drets humans que gira a

racials de la nord-americana

Quinlan: la vident Tanya i el sergent
Menzles. La primera perqué, potser, va
tenlr-hl una relació sentimental en el
passât i, en tôt cas, davant la seva mort
dictamina que "era un home extraordinari". Menzies l¡ esta agraït perqué va
salvar-li la vida en rebre una bala que
anava dirigida a ell. Pero també és important en aquest personatge el fet que
té rao en culpar Sánchez de l'assassinat
de Linnekar. Óbviament, amb alxó Welles no vol advocar per l'eflcàcla policial
al preu de métodes crimináis d'investlgació, més aviat tracta preclsament del
contrarl, de ressaltar que la corrupció i
la crlminalitat no están justiflcades ni
tan sois quan teñen per protagonistes
représentants de les instituclons i el seu
objectlu és la detenclód'altrescriminals.
Com explica Welles en l'entrevlsta amb
André Bazin (en el volum collectiu La
política de los autores, Madrid, Ayuso,
1974, pàg. 217-218):
"Per a ml [Quinlan] és odios: no hi ha
cap amblgüitat en el seu caràcter. No és
absolut un geni; és un mestre en el seu
ofici, un mestre de provincia, pero un
home detestable. El que he posât de personal en el film és Todl envers l'abus que
la policía fa del seu poder. Alxô és évi-

a través

Susie Vargas

dent: és més Interessant parlar sobre eis
abusos del poder pollcíac amb un home
de ceti pes—no solament físic, sino també quant a Personalität—, que amb un
guàrdia vulgar i corrent. Quinlan és per
això mlllor que un guàrdia normal, fet
que no II impedelx ser odios. No h¡ ha
cap amblgüitat. Però sempre és possible
teñir simpatia per un cràpula, perqué la
simpatia és una cosa humana. D'aqui la
meva tendresa en relació a la gent cap
a la qual no dlsslmul, en absolut, la meva repugnancia. I aquest sentlment no
procedelx del fet que ells estiguln mlllor
dotats, sino que són essers humans.
Quinlan és simpatie per la seva humanltat, no per les seves idees."
És el mlllor Welles liberal, clutadà
compromès amb la democracia avanzada I els drets humans que gira a l'inrevés l'estereotip de nord-americà Igual a
elvilitzat enfront de mexicà igual a subdesenvolupat a través deis personatges
de Quinlan I Vargas o que destaca els
prejudiels racials de la nord-americana
Susle Vargas. I si algú s'equivoca sobre
el judici que II merelx Quinlan vet aquí
el pía final en qué el policía criminal
tracta de rentar ¡nútilment la sang de
les mans amb el fang del petroli, mm

