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Plan oculto
Guiljem Rol Pons

D

esprés d'una trentena d'anys de carrera, el director nord-america Spike Lee sembla que va
efectuar un gir, suposo que momentani, en la seva controvertida carrera per a realitzar Plan oculto
[Inside man, 2006), en la qual va saber connectar
amb un public que podríem qualificar de "massiu",
aconseguint un cert grau de popularitat que se li
resistía des de Malcolm X (1992), segurament el
seu titol més conegut fins a dia d'avui, fruit de la
polèmica suscitada habitualment per moites de les
anomenades biopícs o pelTícules que relaten amb
major o menor veracitat la biografia de personatges reals, subgènere al qual pertanyia una obra
atractiva en alguns m o m e n t s , però g l o b a l m e n t
força tediosa per les seves ansies reivindicadores
i alliçonadores.
Plan oculto està, sortosament, molt allunyada
d'aquestes pretensions i d e qualsevol tipus d e
transcendentalisme, i això es veu tant bon punt
comença la pel-lícula. En els títols de crédit, no
ápareix l'habituai " A Spike Lee f i l m " , sino " A Spike
Lee j o i n t " , és a dir, no l'habituai "Una pel-lícula de
Spike Lee", sino "Una articulado de Spike Lee" o
"Un nus d e Spike Lee", identificant-se el director
com la persona que ha portât a t e r m e una unió
d'elements, com una barreja d'ingrédients, que han
conformat el "nus" que será la historia que se'ns
contará. Aquí ja es veu com Lee es declara amb
llicéncía per a jugar, amb una certa ironia, amb el
que té entre mans, tal i com havía fet un altre famós
"jugador" cinematografie, Robert Rodríguez, a El
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mexicano (Once upon a time in México, 2003), qu¡
tampoc havía identificat la pel-lícula ais títols de
crédit com " A Robert Rodríguez f i l m " , sino com "A
Robert Rodríguez flick", utilítzant així un qualíficatiu
més popular ¡ desenfadat.
D'aquesta manera, Plan oculto fou un projecte integral dins el subgénere del cinema d'atracaments,
que inclou títols tan diversos i separats en el temps
com Atraco perfecto (The killing, Stanley Kubrick,
1955) o Tarde de perros (Dog day afternoon, Sidney
Lumet, 1975), a la qual es fa una referencia directa a
la pel-lícula, per citar només dos deis exemples més
clássics. Per definido, el cinema de genere ofereíx a
l'autor unes pautes que ha de seguir per tal que la
seva obra se'n pugui qualificar com a tal ¡, de retruc,
ofereíx a l'espectador uns fonaments característics
que li permeten saber qué es trabará a la pel-lícula,
fet que segurament va teñir alguna cosa a veure en
el seu éxít de taquilla (que va fer que actualment
Lee estíguí preparant, segons diuen, una segona
part, encara sense títol oficial). I és que per tots
aquells que ens declarem seguidors del cinema de
genere, i que estem cansats de sentir alió d e "vista una, vistes totes", Plan oculto torna a demostrar
la falsedat d'aquesta expressió, pronunciada molt
sovint per espectadors que confonen el seguiment
d'uns inherents trets genérics amb la simplícitat i la
manca d'ohgínalitat.
Aquesta adscripció al cinema de genere no implica que Lee no segueixi introduint en la seva pellícula alguns elements relacionats amb la proble33
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Owen) en flashback. No trigarem en adonar-nos que
el punt de vista de l'espectador es correspondra, la
major part del temps, a m b el del detectiu Frazier qui, igual que nosaltres, intentará esbrinar qué
amaguen les estranyes circumstàncies que envolten
l'atracament amb hostatges. És cert que en alguns
moments Taccíó estará centrada en altres personatges, com els del banquer Case (Chrístopher
Plummer) i la "negociadora" White; en t ô t cas, les
seves escenes es caracteritzen igualment per veritats a mitges i tractes sota la taula, és a dir, mes
aportacions al joc del desconcert general, com ho
és la decísió deis atracadors de vestir els hostatges
amb el mateix uniforme de pintors ¡ mascares que
porten ells o els ¡nterrogatoris deis ostatges, que,
a mes de fer una mica mes complexa restructura
del relat, son l'expressió máxima del desconcert, ja
que l'espectador s'acaba adonant que els suposats
ostatges están essent interrogats no tant com a testímonis directes del succeït, sínó com a hipotétíes
crimináis, una sensació de desconcert extrem a la
qual contríbueíx estéticament la fotografía gaírebé
sobreexposada i la textura d'aquestes escenes.
Certament, la dírecció de Lee sap aportar el just
ais objectius pretesos per la pel-lícula en conjunt,
dosificant perfectament la informado que s'aporta
a l'espectador, les preguntes que aquest s'esta fent
pero que no convé respondre encara, com s'es comprava per exemple en el tràveling de les finestres de
l'autobús en qué hi ha els hostatges que han sortit
del banc, un tràveling en qué l'espectador espera veure en qualsevol moment Tatracador assegut
amb cara de triomf, pero no el traba. A vegades,
Taportació de la dírecció es fa de manera força subtil pero molt efectiva, sobretot en els breus instants
en qué, oferint imatges de l'interíor del banc, el so
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correspon al que s'esta parlant al centre de comandament deis policies: Lee sap que l'espectador, que
en aquests moments encara no sap de l'existència
del transmissor hàbilment col-locat pels atracadors, ho relacionará amb el recurs cinematografíe
de mantenir el so d'una escena previa quan ja se
n'esta mostrant una altra. Pero és que l'habilitât de
Lee va mes enllà encara, ja que precisament aquest
recurs cinematografíe que acabem d'esmentar el fa
servir ell mateix en una escena hipotética, no real:
quan els policies están comentant el pía d'entrada a
l'édifia, la posada en práctica d'aquestja apareixen
imatge, pero els policies rectifiquen fínalment el pía
i, per tant, aíxó que acabem de veure no ha passât
ni passarà així, tot i la superposicíó de so i ¡matge.
S'ha de dir, no obstant, que algunes eleccions
de guió no son tan encertades (i potser Lee hagués
p o g u t fer-hi alguna cosa mes des de la dírecció
per a solucionar-les) ¡, sí no, que algú m'expliqui
com Frazier, després d'haver col-locat d'amagat
els micrófons a les pízzes, posa el que están dient
els atracadors pels altaveus de les camionetes que
hi ha al carrer del costat per intentar trabar algú
d'entre els curiosos que reconegui l'idioma. És que
els atracadors no ho sentirien també? Igualment
discutible em sembla l'estrany pía que fa Lee del
detectiu just després de "l'execucíó" d'un ostatge,
mentre Frazier es dirígeix corrents cap a la porta del
banc, una especie de tràveling amb trampa visual
molt fora de lloc i totalment superflu,
Potser es tracta de peatges a pagar per un film
mes que notable d'un cineasta habitualment excessiu, un preu en tot cas ínfim a canvi del que ofereix globalment a l'espectador, un divertiment de
primera línía. I és que, senyores ¡ senyors, "That's
entertainmentí".
•
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