Dues torres, dues visions, una miopia
Joan Bover

World Trade
Center.

Q

ue la crítica sigui inherentment subjectiva no
ha d'impedir el crític d'esser capac de mantenir una certa distancia que li permeti contextualitzar
i, per.tant, entendre determinades visions. És evident que en el cas del darrer producte d'Oliver ¿tone aixó no ha estat així per part de tots els crítics.
N'hi ha que no s'han posat les ulleres de mirar de
prop. El resultat ha estat un seguit mes de prejudicis que no de valoracions. La pel-lícula bona era
United 93 i la d'Stone, com que responia a la visió
conservadora de l'assumpte, era la dolenta. Així,
hem pogut llegír en el díari d'intel-lectuals per antonomasia textos com el següent: "Es la película de
un fanático guerrero intervencionista [...]."
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Si ens p r e o c u p a m de mirar-ho a m b una altra
lent, per poc augment'que tengui, veurem que l'assumpte no és tan senzill. World Trade Center (O.
Stone, 2006) no és un bon film, pero no perqué s'hagi fet des d'una óptica conservadora, sino per-
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qué, amb uns recursos discutibles, resulta superficial i avorrit. I malgrat aíxó, no seré j o qui hi negui
una sèrie de petites virtuts.
Entre aqüestes, hi ha la valentia de fíxar-se en
dos personatges que no teñen temps de realítzar ni
la mes mínima acciò heroica, que es mostren confosos i desesperáis en ocasíons i que, sobretot gracies a la interpretado de Nicolas Cage, no ens escatimen el seu costat mes feble. A mes, el guionista
Andrea Berloff, en una mostra de coherencia molt
arriscada, manté els dos protagonistes atrapats,
sense cap possíbilitat de lluïment, durant gaírebé
t o t el metratge — un tret del guió que tendrá, com
veurem, conseqüéncíes mes avíat négatives —.
Algunes altres virtuts de la pel-lícula son la renuncia a fer de la catàstrofe un gran espectacle
d'acció, la descripcíó del caos organítzatiu que varen esser les primeres horas, el retrat força versemblant de la dona amb uns recursos psícologics limi-

temps modems núm. 127

tats a l'hora d'enfrontar-se a una situado límit (interpretada per Maggie Gyllenhaal),... ¡ no gaire més.
En canvi, a l'altre plat de la balança, els retrets hi
abunden. La pel-lícula és feixuga perqué la situació
està estancada gairebé des del primer moment. A
partir d'un cert punt, la monotonia s'instal-la a la
pantalla i l'interès es va perdent, sensé que servesquin de molt els esforços del guionista per anar alternant la peripecia deis dos policies i l'esperà de
les respectives esposes. La previsibilitat d'alguns
quasi-monòlegs tampoc no hi ajuda gaire.
Però el fracàs més estrépitos de la cinta és la seva alarmant superficialitat visual. En trobaríem
molts d'exemples, com ara la fotografia embafosament edulcorada de les dues parelles quan son a la
intimitat deis seus dormitoris. Una de les raons per
les quals la cinta no acaba d'interessar és precisament perqué el tractament visual deis personatges
ens els fa veure previsibles, monolítics, ensucrats
fins a l'avorriment. Ara bé, el premi en aquesta categoria se Tenduen els dos plans en qué Jesucrist
en persona compareix envoltat de llums psicodélics
i amb la cara submergida en el negre més absolut.
De vergonya aliena.
Un altre punt discutible i igualment superficial és
la intenció, esbombada a totes les entrevistes per
Oliver Stone, de no mostrar l'impacte deis avions
contra les torres. ¿Quin sentit té això quan després
es recrea en unes victimes amb la cara tota ensangonada, en un caramull d'imatges reals (i repetides insistentment) del sinistre i, sobretot, en un llarguíssim
pia d'una persona suïcidant-se des de les torres?
Passem, però, al pía polític. És cert que no fa ni
una sola mencio crítica envers la (manca de) reacció
del président Bush durant l'1.1 de setembre, però
està en el seu dret: United 93 tampoc no ho fa! És
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cert que el patriotisme que sorgeix en el tram final
de la cinta és tòpic i cansat. És cert que posa la religio i la familia com a pilars bàsics per a la supervivencia humana: ¿és que aqüestes creences no son
licites? ¿Bandejarem una pel-lícula pel seu missatge
conservador, patriòtic i religiös? D'altra banda, aquí
ens coneíxem tots. ¿Qué n'esperaven, eis crítics,
d'un producte així: un pamflet marxista? Tot s'ha de
situar en el seu context i en l'àmbit d'una cultura, la
nord-americana, en la qual el patriotisme i eis seus
símbols ocupen un Hoc preeminent. Per tant, ¿per
qué encara ens sorprèn que World Trade Center siguí "claramente neoconservadora? ?
¿No té dret a
esser-ho? ¿Per qué hem de criticar que sigui una
pel-lícula "agresivamente
política? ? ¿No ho son
també — i fins i tot més — alguns films de CostaGavras, Jim Sheridan o Ken Loach? Ah!, però ells
son d'esquerres...
United 93 (Paul Greengrass, 2006) és forca díferent quant al plantejament. Molt més austera que la
d'Stone, prescindeix d'alguns elements que contribueíxen a l'espectacle: no hi ha cap actor conegut,
la fotografia és més avíat grisa, no es mostra l'impacte i el seu estil visual, càmera en mà, és proper
al documental. Però no t o t és tan coherent: per comencar, opta per un format panoràmic que no quadra gaíre amb l'aparenca de la majoria deis documentáis ¡ sí amb les pel-lícules d'acció. Després es
permet alguna petita a p o r t a d o al guió amb una
clara funció dramática quan, al principi de la cinta,
eis pilots parlen deis seus plans de futur, que sabem que no s'acomplíran mai. Finalment, Tescassa
música que s'hi sent té un dar vérnís tràgic amb un
toe de terror.
El que sens dubte és el gran encert de la cinta és
el punt de vista adoptat. La historia està narrada
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basant-se no en uns personatges concrets, sino en
les operacions técniques que es varen realizar durant el segrest de l'avió, la qual cosa Ii dona una pátina de credibilitat i, per damunt de tot, d'objectivitat que la d'Stone no aconsegueix mai.
Per aprofundir en aquesta neutralitat, els autors
de l'atemptat sí que hi son présents. I de quina manera: la pel-lícula comença amb ells... resant! Una
mica mes envant, un d'ells envia un missatge amorós a la seva parella abans d'enlairar-se. Els abundants primers plans que el director els dedica els
mostren preocupáis, insegurs... i angoíxats. I és
que abans que terroristes, son persones. Aquest
enfocament, honrat i equánime, fa de la cinta de
Greengrass una pel-lícula molt mes profundament
religiosa que la parafernàlia psicodélica d'Stone.
M'agradaria que aixd quedas ben ciar: hi ha un caire religiös présent a les dues pel-lícules. Son el seu
enfocament i el seu trasllat a les imatges el que fa
decantar el nostre parer per una o l'altra i no el fet
que una sigui conservadora i l'altra progressista. ¿O
és que hem de tornar a recordar El nalxement d'una nadó?
A Phora de reflectir el neguit, el director ha optât per dos recursos que ja l¡ varen donar molt bon
résultat a Bloody Sunday: la camera en mà ¡ el muntatge nervios — algunes vegades amb canvis de
plans o d e s e n q u a d r a m e n t s gratuits — . Aquesta
factura, mantinguda durant t o t el metratge, també
arriba a resultar feixuga en alguns trams; una mica
d e contencid (que no és síndnim d e manca d e tensió) no hi hauría anat gens malament. Potser podríem parlar aquí de si és oportú o no imitar les técniques documentais en un producte de ficcid que
toca un tema tan recent i dramàtic com aquest.
D'una banda, és evident que els crítics dels quais

parlàvem abans no s'ho han volgut plantejar. De
l'altra, hem de reconèixer que el relat de Greengrass és tan honrat en altres aspectes que se fa difícil retreure-li l'opció. A mes, conscient que el tema
era complex, té la virtut de centrar el relat i no dispersar-lo cap a vessants que serien molt més opinables i, per tant, llenegadissos. De fet, per elaborar
el guió varen partir dels testimonís del personal de
les torres de control, d e les caíxes nègres i d e les
conversacions dels passatgers amb els seus familiars . Fins ¡ tot, una part del personal de la torre de
control va acceptar d'aparèixer a la pel-lícula ¡nterpretant-se a si mateixa.
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Al final, després d'haver concentrât tota l'accio
en eis darrers vint minuts (és a dir, més o manco
com degué passar a la realitat), la cinta inclou una
série de rètols molt critics amb el paper dels milítars durant el segrest. Es una ¿informado? ¿opinió?
que no farà gens feliç l'admístració Bush. Segur, en
canvi, que provocará l'admiració de molts de critics. Perd vull dir, una vegada més, q u e no son
aquests rètols els que fan d e United 93 una molt
bona pel-lícula. En cinema, no basta l'opinió per fer
una obra artística. Ni molt manco la filiado política
o ideológica. El cinema, com totes les altres arts, se
situa en un altre pia, ens agradi o no. B
(1) Minto TORREIRO a El Pais, 2 9 de setembre del 2 0 0 6 .
(2) Antonio José NAVARRO a Dirigido por..., núm. 3 5 9 , setembre del
2006.

(3) Idem.
(4) Les torres hi surten algunes vegades, però no només no es veu l'impacte, sino que tampoc no es veu com s'esbuquen ni se'n fa cap mencio. És especialment ressenyable el pia en qué un deis terroristes mira
per la finestra de l'avió i veu sobresortir la part de dalt de les torres.
(5) Curiosament, aquest és un punt en cornu amb World Trade Center,
que es basa en les experiences reals dels policies John McLoughlin i
William Jimeno i les seves esposes.
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