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Robert Wise
Guillem Fiol Pons
Ultimátum a la
tierra.
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na vegada s'ha acabat la temporada estiuenca,
esper que els lectors de la nostra revista hagueu pogut recarregar les piles cinematogràfiques
i seguiu disposais a gaudir del cinema, en les sèves
moites i variades manifestacions. Una temporada
que, per cert, almenys pel que fa a les estrenes a
sales comerciáis, ens ha deixat a les sèves acaballes
productes intéressants, des de United 93 a La joven
del agua, Alatriste o la darrera del menyspreat injustament Michael Mann, Corrupción en Miami.
Per a començar el nou curs, el Centre de Cultura de Sa Nostra ha previst per a les properes setmanes un cicle dedicat al cineasta Robert Wise, mort
recentment, polifacètic com tants altres treballadors de la industria de Hollywood, que va ser capaç
de fer-se carree amb sobrada solvencia de films vinculáis al drama, el musical, la ciencia-ficció o el terror. De tota aquesta producció, Wise va quedar en
el record de molts aficionáis al cinema gracies principalment a dos dels millors musicals dels anys 60 i,
per que no, de tots els t e m p s , West Side story
(1961, dirigida en col-laboració amb el coreograf
Jerome Robbins) i Somríures i ¡lagrimes {The sound
of music, 1965). No és la finalitat d'aquest article
comentar àmpliament aquests dos films prou coneguts per la gran majoria, perô si que voldria tenir
present que per aconseguir un bon musical no és
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suficient amb disposar d'una bona partitura de base; i si no, només ens hem de remetre a les mediocritats aconseguides per Walter Lang a m b titols
com Luces de candilejas (There's no business like
show business, 1954) o El rey y yo (The king and I,
1956). Alguna cosa degué aportar Wise a dos títols
que aconseguiren un majúscul exit popular i de crítica, t o t i que un té la sensació que aquesta sempre
ha considerat millor el film ambíentat a Nova York
que el de la familia Trapp, potser per la mania de
sempre creure que té mes interés el tragic que l'afable (espero algún dia saber per qué, però de moment desconec la rao). Sigui com sígui, centrem la
nostra atenció sobre tres de les pel-lícules que es
projectaran al cíele: Ultimátum a la Tierra (The day
the Earth stood stili, 1951), Apuesta contra el mañana (Odds against tomorrow, 1959) ¡ The haunting:
La mansión encantada (The haunting, 1963).
Ultimátum a la Tierra és considerat t o t un classic
de la ciéncia-fíccíó, un dels nombrosos que díns
aquest gènere va produir el Hollywood deis anys
50, tan propens a veure amenaces díns i fora del
país (citem també en aquest sentít La invasión de
los ladrones de cuerpos [Invasion of body snatchers, 1956], dirigida per un altre director prou polífacétic, Don Síegel). Narra la arribada d'un "platillo v o l a n t e " al bell mig de Washington, i cito la
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nomenclatura castellana tradicional pels OVNIS
perqué, si s'hi fixen, la ñau ve a ser corn un plat gegant posât a l'inrevés; de la ñau surten un home i
un letal robot que ja de t o t d'una se les tindran amb
el desconfiat exèrcit nord-americà. L'argument tindrà molt a veure amb el pànie justificat al mal ús de
l'energia atòmica, un conflicte que hem de recordar
que seguim tenint en els nostres dies, tot i les expériences passades que de res serveixen a aquest
animal anomenat home. En el fons, Ultimatum a la
Tierra és, corn era fréquent aleshores, un film de
ciència-ficció que desprèn advertèneies sobre situacions conflictives contemporànies i que va molt
mes enllà de presentar naus espaciáis i robots, el
disseny del quai, tot sigui dit, és probablement el
punt on el film ha notât mes els efectes de l'envelliment, résultant avui molt poc creíble la presencia
d'un actor enfundat en una disfressa d'aparença
metàllica. És Túnic punt fose d'un film que interessa des del primer moment i que el mateíx caire polifacètic de Wise que ja he citât li permet arrossegar
en déterminais moments des de la ciència-ficció al
cinema d'intriga. És curiosa l'empremta deixada
per aquest film en la cultura visual posterior, que va
des de la plasmado de plans aïllats de drferents i
i d e n t i f i a b l e s régions del mon (Londres, Moscou,
París) per demostrar que, t o t Í que el nudi de Tacciò passi ais Estats Units, el conflicte afecta t o t el
pianeta, el que ens fa recordar la mateixa solució
adoptada a pellicules catastrofistes com la nefasta
Armageddon (Michael Bay, 1998). Com a curiositat
final, voldria recordar també l'empremta deixada
sobre els seguidors del gènere, com va ser una bona mostra el programa que va dedicar fa uns anys
Alex Gorina a la cíéncia-fíccíó i el cinema fantàstic a
Televísió de Catalunya, titulat
Klaatu-Barada-Nikto,
tres paraules de gran transcendencia en el desenllaç de Ultimátum a la Tierra.
El segon deis films a comentar és Apuesta contra el mañana, que cree recordar que no va conéixer estrena comercial a les sales del nostre censurât país d'aleshores. Desvinculat de qualsevol gran
estudi, es tracta d'una producció del mateix Robert Wise relativament independent. Díc "relatívam e n t " perqué sóc molt cautelós a Thora d'utílitzar
en plenitud aquest terme tan ambigu de "cinema
i n d e p e n d e n t " i no p o d e m oblídar que la p e l l í c u la en qüestíó té un repartiment format per Harry
Belafonte, Robert Ryan, Shelley Wínters i Gloria
Graham, cap d'ells estrelles de primer nivell, però
sí actors molt populars i présents a altres p e l l i c u les de gran qualitat totalment controlades per alguna de les " m a j o r s " . En aquesta ocasió, Wise
afronta el repte de realitzar una obra que pertany
a aquell subgènere que anomenaríem "d'atracaments perfectes", amb un rerafons molt compromès a m b la realítat social de l'America del m o m e n t . Robert Ryan, un deis grans actors d e
l'època i sempre molt c ò m o d e en papers foscos,
és un individu que té antécédents violents, que no
suporta les persones de raça negra (i li toca traballar amb Belafonte) i que víu en parella amb el per-
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sonatge de Shelley Winters, que mes que la seva
amant sembla en molts moments la seva mare,
per la manera com el tracta i algunes converses
que mantenen. Pel seu costat, el personatge de
Belafonte es troba séparât de la seva dona i té
greus problèmes amb la màfia local, el que l'obliga a acceptar el robatori proposât per Burke, un
antic policia diabòlicament interprétât per Ed Begley. La història ofereix un retrat m o l t c o m p l e x
dels personatges principals, les accions dels quais
transcorren a la ciutat de Nova York i els seus voltants; paradoxalment, moites d e les escenes on
apareixen personatges tèrbols tenen Hoc a un lluminós Central Park, bellament fotografiat (no caiguem en Terror de pensar que només el gran W o o d y Allen ha sabut treure profit dels escenaris
aportats per la polièdrica ciutat dels gratacels). La
direcció de Wise és molt dura (per exemple, Tescena final), deixa molt poc espai per a la dolçor,
que es limita pràcticament a les escenes que Belafonte comparteix amb la seva filla; fins i t o t està
absent en escenes de caire întim, com la que Ryan
mante amb Helen, la seva véina casada, q u e , t o t i
la sensualitat d e Gloria Grahame, desprèn mes
dramatisme que altra cosa. A mes, Wise també es
permet el luxe d'oferir algun simbol premonitori

La mansión
encantada.
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