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om en les seves pel-licules
més indiscutibles, l'inici de
Shock Corridorés modèlle;

en la primiera seqùència
s'expllca tot, s'Insinua tot
I encara sobra temps per
definir el protagonista.
Fuller va immergir dins el cinema negre personatges que podrien haver-se
desimbolt tant en el drama com en la
tragèdia; va dibuixar els personatges
amb una descripció seca, sense adjectius, precisa, sense concessions deutores
d'una moral complaent, donant flns i
tot una visió de la violència que, per a
alguns, podria ser preocupant.
A Shock

Corridor

[El corredor

sense

retorn), Fuller despla^a un periodata a
l'interior d'un manicomi en el qual els
interns pareixen un reflex dels tabùs de
la Nord-amèrlca de l'època: nimfòmanes, homosexuals, racistes, sudistes en-

callats en derrotes idealltzades, administradors corruptes...
Situar en un manicomi l'escenarl en
què el protagonista ha de trobar la veritat d'un crlm és com traslladar el cinema negre a un territori que no frequenta, I, a més, imposar-se un disciplina de posada en escena claustrofobia,
de la qual en surf airós, sense apellar a
recursos narratius complaents.
Mister Barret fluctúa entre la seva
ambició meditada i l'opressió de l'ambient que ha escolllt per aconseguir el
Pullitzer, el premi que es perseguelx és
el motor que el dura a dllulr-se finalmenten l'ambient "social" que acabará
engolint-lo, com molt bé Insinua el director en les frases d'EurípIdes que apareixen a la pellícula: "Qui els deus voi
vencer, abans que res el tornen boig."
És d'agrair que Fuller no ens endoss¡ un tractat sobre la follia ni s'entre-

tengul en denunciar la sltuaciô d'aquest
tipus d'instltucions i ens estalviï un sentimentalisme impropi que séria més proper a un altre tlpus de cinéma. La localitzaciô serveix simplement per sltuar els
personatges en un univers tancat, on
poder manejar-los sense dlstraccions
que ens allunyin del diseurs central del
protagonlsta i del seu projecte vital.
Fuller ja ens va obseqular amb una de
les mostres més importants de cinéma nègre de l'època, convenant Richard Wichmark en un hàbil carterista que es movia
en els escenaris més comuns de l'ambient
nègre, en què hl trobava una companyia
femenlna —Jean Peters— poc corrent per
a la moral dominant. Perô a Shock Corridor pareix voler delxar clar que podria renunciaroprescindirdel'ambientsenseque
aixô mlnvàs el seu talent per construir personatges i la seva habilitât per mantenir
el fil narratlu sense descansos. f i

