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Presentació

Cinema Comparat/ive Cinema és una publicació 
semestral fundada a Barcelona l’any 2012. Editada 
pel Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans 
Audiovisuals (CINEMA) de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la revista està especialitzada en l’estudi 
del cinema comparat i la recepció i la interpretació 
cinematogràfica en els diferents contextos socials 
i polítics. Per tant, els articles de cada número 
investiguen les relacions conceptuals i formals entre 
pel·lícules, i entre els films, els processos materials i les 
pràctiques de producció i d’exhibició, o la història de 
les idees i de la crítica cinematogràfica.

Cinema Comparat/ive Cinema es proposa cobrir 
una àrea original de recerca, desenvolupant i establint 
una sèrie de metodologies d’estudi comparatiu del 
cinema. Amb aquest fi, també s’explora la relació entre 
el cinema i les tradicions de la literatura comparada, 
o amb altres arts contemporanis com la pintura, 
la fotografia, la música i la dansa i els mitjans de 
comunicació audiovisual.

Cinema Comparat/ive Cinema s’edita en tres 
versions: català, castellà i anglès. La revista és semestral 
i els números es publiquen a l’estiu i a l’hivern. Els 
articles publicats seran originals en un percentatge 
no menor del 50%, i almenys el 50% dels textos 
editats procedirà d’autors externs a l’entitat editora. 
La publicació empra controls interns i avaluadors 
externs en el seu sistema d’arbitratge de parells cecs 
(peer review).

Finalment, i de forma complementària a cada 
número,  al web de la revista també es publicaran 
materials documentals i textos que facilitin i 
enriqueixin l’estudi dels temes abordats a cada volum, 
establint vincles entre els projectes de recerca i els 
temes monogràfics al llarg del seu procés. 

Cinema Comparat/ive Cinema is a biannual 
publication founded in 2012. It is edited by Colectivo 
de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales 
(CINEMA) at the Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), and focuses on comparative cinema and the 
reception and interpretation of film in different social 
and political contexts. Each issue investigates the 
conceptual and formal relationships between films, 
material processes and production and exhibition 
practices, the history of ideas and film criticism.

Cinema Comparat/ive Cinema addresses an 
original area of research, developing a series of 
methodologies for a comparative study of cinema. 
With this aim, it also explores the relationship between 
cinema and comparative literature as well as other 
contemporary arts such as painting, photography, 
music or dance, and audio-visual media.

Cinema Comparat/ive Cinema is published in 
three languages: Catalan, Spanish and English. The 
journal is biannual and the numbers are published 
in summer and winter. At least half of the articles 
included in the journal are original texts, of which 
at least 50% are written by authors external to the 
publishing organisation. The journal is peer-reviewed 
and uses internal and external evaluation committees.

Finally, each issue of the journal is complemented 
by documentary materials and texts published online, 
which facilitate and enrich the topics studied in 
each volume, thus establishing links between longer 
research projects and monographic focuses throughout 
this process.





Sumari

Editorial per Gonzalo de Lucas / 7

FILMS EN DISCUSSIÓ. ENTREVISTES

La llei del quadre per Jean-Pierre Gorin i Kent Jones / 9

DOCUMENTS. 4 ARTICLES DE FARBER

El Gimp per Manny Farber / 23
Les pel·lícules de Ozu per Manny Farber / 31
Rainer Werner Fassbinder per Manny Farber i Patricia Patterson / 33
Agee, més a prop de tu, el meu vell amic (1965) per Manny Farber / 39

DOCUMENTS. INTRODUCCIONS A L’OBRA DE MANNY FARBER

Presentació d’‘Arte Termita contra Arte Elefante Blanco y otros escritos sobre cine’ per José Luis Guarner / 42
El tèrmit l’encerta. La crítica subterrània de Manny Farber per Jim Hoberman / 44
Prefaci a ‘Espai Negatiu’ per Robert Walsh / 48
Altres carreteres, altres vies per Robert Polito / 52
L’espai fílmic segons Farber per Patrice Rollet / 69

ARTICLES

Híbrid: les nostres vides junts per Robert Walsh / 74
La dramatúrgia de la presència per Albert Serra / 93
El mentider amable. Algunes qüestions sobre la crítica de cinema a partir del cas Farber/Agee/Schefer per 

Murielle Joudet / 97
Els tèrmits de Farber: la imatge sobre els límits de la tècnica per Carolina Sourdis / 101
Crispetes i Godard: la crítica cinematogràfica de Manny Farber per Andrew Dickos / 107

RESSENYES

Coral Cruz. Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine per Clara Roquet / 
112





Manny Farber: sistemes de moviment

Les idees crítiques no són encerts del judici 
ni concerneixen al bon gust. La inclinació 
principal i fins i tot única de molts crítics de 
cinema, malgrat això, és procurar quedar bé en 
l’exposició del seu gust, d’aquí la previsibilitat o 
redundància entre textos.

Les idees de Farber sorgeixen de la visió 
i moviment entre llenguatge i imatge, allí on 
es reflecteixen les contradiccions artístiques 
i també les contradiccions de les valoracions 
provisionals que ens fem sobre elles: l’ull com 
una placa sensible que no fixa, sinó que sempre 
es mou, canviant emocionalment segons la 
reacció química al lloc -la sala en què es veu el 
film- o del propi cos -segons l’ànim, l’època que 
s’estigui passant, etc.-. D’aquest procés de revelat 
sorgeixen les idees visuals que, per produir-les 
i sostenir-les per escrit, exigeixen el treball de 
no jerarquitzar entre l’observació del centre i la 
perifèria de l’enquadrament, entre l’aparentment 
gran o important i el petit o banal.

L’escriptura de Farber regala llavors una 
sensibilització davant cada instant del cinema «en 
què el Director (i els intèrprets, per descomptat) 
hagi encertat a suprimir-se personalment el més 
possible, i en comptes de fer que la pel·lícula 
serveixi a una intenció o missatge (o seu o dels 
Diners), s’hagi deixat arrossegar per alguna ocasió 
que se li oferia per tal que el joc mateix de la 

“escriptura del moviment” digués alguna cosa que 
fes palpitar els cors i ajudés a la raó a penetrar en 
la impossibilitat del Temps» (GARCÍA CALVO, 
1995: 105).

En la lectura de Farber observem que, de 
la mateixa manera que Bresson oposava el seu 
Cinematògraf al Cinema, la seva escriptura 
posseïa una altra matèria a la de la crítica, era un 
altre ofici. Els articles de Farber són processos 
creatius, igual que les seves pintures: alguna cosa 
que troba aquí, misteriosament, la seva forma més 
justa i exacta possible, el seu ritme intraduïble.

 
Els seus escrits parteixen dels processos del 

cinema per apuntar una meditació sobre els ritmes 
del llenguatge. L’última frase de l’últim article que 
va escriure, al costat de Patricia Patterson, està 
dedicat a Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) i 
comença: «Watching the luminously magical 
space of a washing-smoothing-cooking-slicing-
kneading near-peasant….» (FARBER, 2009: 
769). Tot el muntatge de les tasques domèstiques 
i de l’espai de Jeanne Dielman, que Akerman 
mostra al llarg de tres hores, és remuntat en una 
sola frase, com si el temps dilatat i sostingut del 
film hagués esclatat, a través del ritme verbal, en 
una arrencada de sobtada velocitat que alhora 
comprimeix la durada expressiva original: misteri, 
impossibilitat del temps. •

Gonzalo de Lucas
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Per a José Luis Guarner, 1937-1993

Sempre m’he considerat un individu polític perquè presento
sense parar un programa contra o a favor d’alguna cosa.

Manny Farber  (FARBER, 1998: 354)
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La llei del quadre
The Law of the Frame

Jean-Pierre Gorin i Kent Jones

RESUM

En aquesta conversa, Jean-Pierre Gorin i Kent Jones 
evoquen i comenten els mètodes de treball i algunes idees 
principals en l’obra de Manny Farber, i el seu contrast 
amb els mètodes habituals en la crítica de cinema. En 
la seva escriptura, hi ha una acceptació de les pròpies 
contradiccions, defugint la categorització i classificació 
agressiva, i evitant partir de la sinopsi: Farber va buscar 
en les pel·lícules l’ADN de la seva època, va concebre el 
treball cinematogràfic com una acció, les imatges com a 
plurals, centrant moltes de les seves observacions en el cos 
de l’actor, el set o la musicalitat del film.

PARAULES CLAU

Treball cinematogràfic, estil i funció de l’escriptura, ADN 
del temps, el cos de l’actor, pensament crític americà, 
James Agee, pluralitat de les imatges, procediments 
creatius, pintura.

ABSTRACT

In this conversation, Jean Pierre Gorin and Kent Jones 
evoke and comment on the working methods and some of 
the main ideas of Manny Farber’s work, in contrast with 
the usual methods of film criticism: Farber’s writing accepts 
its own contradiction, staying away from categorization 
and aggressive classification, avoiding to depart form the 
synopsis. Farber searched for the DNA of his time in the 
movies, he conceived the cinematographic work as action, 
the images as plural, to focus most of his observations on 
the body of the actor, the set or the musicality of the film.

KEYWORDS

Cinematographic work, style and function of the writing, 
ADN of the time, the body of the actor, American critical 
thinking, James Agee, plurality of the images, creative 
procedures, painting.
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LA LLEI DEL QUADRE

Kent Jones: Comencem per parlar d’en 
Manny en un context contemporani. Estic pensant 
en l’entrevista de Cahiers du Cinéma a principis 
dels 80, amb en Daney, l’Olivier i en Bill Krohn, 
on va dir: «No estic interessat en el que El hombre 
que mató a Liberty Valance (The Man Who Shot 
Liberty Valance, John Ford, 1962) va significar 
per a l’Andrew Sarris el 1962, m’interessa el que 
significa en termes contemporanis». Així que fem 
la mateixa pregunta en relació a l’escriptura d’en 
Manny. No vull saber com un se sentia al llegir-lo 
el 1970 quan va publicar Espacio negativo, sinó: 
què significa ara? I, d’altra banda, quina relació té 
amb les pintures?

Jean-Pierre Gorin: Bé, una forma de 
començar és mitjançant l’etiqueta que va rebre 
tota la seva vida: el “crític de cinema” que va 
abandonar la crítica i es va convertir en pintor. 
Recordo com l’irritava, i que solia dir enfadat: 
«Creus que sóc un crític de cinema? Sóc un 
escriptor!».

KJ: És interessant que ho hagi articulat 
d’aquesta manera.

JPG: I deia que l’estil de l’escriptura, la 
seva funció, no consistia simplement en intentar 
fixar el film, de la manera com en Sarris o en 
Kael o tots aquells ho feien. Constantment 
afirmava que havia estat pintor abans que crític 
de cinema. Però crec que aquesta lògica de 
l’abans i el després, en els termes d’en Manny 
i de la seva obra, interpreta erròniament el que 
en realitat està en joc, és a dir, aquella mena de 
manera de pensament en diagonal o transversal. 
Era un tipus amb un coneixement fluït de tot 
tipus d’idiomes, i constantment contaminava 
un amb un altre. Així que, efectivament, quan 
diu: «No estic interessat en el que El hombre que 
mató a Liberty Valance significa per a l’Andrew 
Sarris», amb la seva exigència de trobar un 
lloc d’ancoratge… no està tan interessat en 
Toonerville Trolley com ho està en la velocitat 
de la mà o la línia, i li interessa posar això en 
relació amb certs tipus d’escriptura o certs tipus 
de música. No sabria com anomenar-ho. 

KJ: En les notes de les seves classes, escriu 
que està interessat en el que un obra d’art conté 
de l’ADN del seu temps.

JPG: Sí, així és. 

KJ: La qual cosa que va en contra del corrent 
dominant de la crítica de cinema, que sempre 
tracta de la persona que està darrere de la càmera 
i dels seus temes, i de com organitza la llum i 
l’espai. El que Farber està dient és que hi ha això, 
però que els artistes també són un transmissor del 
que està passant al voltant i més enllà d’ells, d’allò 
impersonal, d’allò inexpressable.

JPG: Sí, a tot els nivells i cada vegada que 
observa alguna cosa. És el tipus que veu Ojo 
por ojo (Big Business, James W.Horne y Leo 
McCarey, 1929), Hal Roach, i Laurel i Hardy, 
i comença a parlar-me d’«aquell mànec de la 
porta» o «aquella planta» que era «tan comuna 
en aquell moment, i que era un signe de riquesa 
o accés a la classe mitjana». I part del poder 
d’aquesta pel·lícula està en aquests gestos 
sacrílegs. Així que sempre hi ha aquest esforç 
per veure on estan les línies de fissura, sent 
aquestes la definició de l’ADN. En les seves 
crítiques realitza molta datació per carboni. El 
que, d’alguna manera, és bastant estrany, ja que 
generalment els crítics no ho fan. 

KJ: De fet, fan el contrari. Extreuen del seu 
temps el film en discussió, ja que fer-ho d’una 
altra manera suposaria enterbolir la qüestió d’un 
cos coherent de treball. 

JPG: Sí, i quan el film està arrelat al seu 
temps és per establir generalment una relació de 
causa i efecte. És molt il·lustratiu: «Això és igual a 
allò i allò està allà per això».

KJ: També hi ha el costat psicoanalític 
d’en Manny. Quan penso en el que va escriure 
sobre Hawks, em sembla que es veu clarament 
que és germà de dos psicoanalistes. Està pintant 
un retrat d’aquest tipus i del perquè de les seves 
eleccions, anomenant-lo un tipus gallina lloca 
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d’una banda o un general clavant xinxetes en un 
mapa per l’altra. Això està a infinita distància del 
que s’escriu normalment sobre Hawks. 

JPG: Ho porta fins a l’originalitat. Però 
quan penses en el seu llinatge, sí que hi ha una 
mica d’això, encara que…

KJ: No volia dir que fos una conseqüència 
estricta, com: «Oh! El meu germà és un 
psicoanalista, llavors jo escriuré com a tal». És una 
cosa més temperamental.

JPG: Crec que aquesta espècie de lectura 
transversal, aquest establiment de ponts entre 
diversos elements de la baixa i l’alta cultura és 
propi de Warshow o Otis Ferguson. Hi ha un cert 
tipus d’escriptura americana i de pensament crític 
americà que tracta d’això.

KJ: Bé, són tots aquests tipus, la gent 
d’esquerra trotskista anticomunista, la mescla 
de pintors i escriptors – Isaac Rosenfeld, David 
Bazelon, els coneguts germans Poster, Milton 
Klopstein, Seymour Krim, Weldon Kees per 
un temps, Alfred Kazin, Bob De Niro, Sr. i 
Virginia Admiral, amb els quals en Manny va 
tenir el seu moment. Tots els escriptors estaven 
concentrats en múltiples àrees, però d’una 
manera molt més despreocupada que Warshow, 
que sembla molt rígid. 

JPG: L’escriptura d’en Manny és 
completament compacta, i alhora ràpida i solta. 
Mai he sabut exactament com determinar el seu 
valor. Penso que el problema amb un assaig com 
Arte Termita contra Arte Elefante Blanco, quan ho 
llegeixo ara, és el “contra”. En certes èpoques, és 
normal ser elefant blanc. El problema està quan et 
quedes aquí i no et converteixes en tèrmit. Quan 
l’escena o qualsevol element donat del film no es 
presenta a si mateix com un problema que veus 
que ha de ser resolt. I el que és bastant modern 
en la seva escriptura—i no només en termes 
d’escriptura, sinó de pensament sobre cinema—
és aquesta idea de portar-te fins a aquell punt on 
et mostra molt clarament per què l’escena no pot 

funcionar, i no obstant això per què aquest director 
en particular la va fer funcionar. Chihuahua està 
renyant a en Wyatt Earp a Pasión de los fuertes 
(My Darling Clementine, John Ford, 1946): és 
un escena horrible, on ella interpreta a partir de 
cada clixé de les dones mexicanes apassionades 
i les prostitutes de cor d’or. Tot es reduiria a un 
soroll sord, però no ho fa gràcies a l’estrany ball 
que el camallarg Sr. Fonda (Wyatt Earp) efectua 
contra un pal. Així que en Manny té cert tipus 
de sensitivitat cap al gest boig redemptor. Crec 
que és la mateixa sensibilitat que té com a pintor, 
i el seu menyspreu per qualsevol cosa que tracti 
d’encasellar-se a si mateixa dins de la percepció. 

KJ: Crec que hi ha dues facetes en aquest 
assumpte. Un dels primers articles que va escriure 
és una resposta a algun tractat idiota de l’Elmer 
Rice. El vell va veure que el cinema no podia ser un 
art perquè és una creació de producció en massa 
que no deixa espai per a l’originalitat, etc., etc. I 
en Manny diu que, per descomptat, el cinema té 
les seves fronteres i els seus límits, tal com totes 
les altres formes d’art, i que aquí és exactament 
on comença l’emoció, quan les persones es posen 
a prova a si mateixes en contra d’aquests límits. 
Sobre això és el que estem parlant aquí. En aquest 
cas particular, sobre els límits de la producció 
d’estudi i el melodrama.

JPG: Sí. Posar-te entre l’espasa i la paret, i 
després sortir d’aquí, removent els clixés, amb 
intel·ligència, agilitat, i un acostament temerari 
al problema. Crec que part del seu amor per en 
Preston Sturges té a veure amb això. «D’acord, 
tinc dos herois— els personatges d’en Rudy Vallee 
i en Joel McCrea, més les dues dones interpretades 
per la Claudette Colbert i la Mary Astor— que 
són igual d’empàtics, llavors, com surto d’aquí? 
Bé, m’invento una parella de bessons i tothom 
es casa». Aquest cas en particular és especialment 
excèntric, però crec que conté un sentit molt fort 
sobre com s’entén el moment quan alguna cosa 
pot anar malament i veure com se salva d’una 
manera emocionant. El que és interessant és que 
no analitza realment aquestes coses, sinó que les 
reprodueix en un altre nivell, i el que resulta d’això 

JEAN-PIERRE GORIN I KENT JONES
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és aquesta mena de plaer per escriure. L’escriptura 
d’en Manny era una màquina de guerra en contra 
de l’escriptura crítica. No pots llegir a en Manny 
sense arrencar a riure a cadascuna o dues línies. 

KJ: Del que estem parlant aquí, en una 
espècie de corol·lari entre l’escriptura i els 
films que observava, és que abordava el treball 
cinematogràfic com una acció, en lloc d’abordar-
lo com a materialització d’un pla o un tema. El 
mateix succeeix amb la seva escriptura i la seva 
pintura, on tot passa per preservar l’acció, el 
moviment, i mai per arribar a una destinació 
final. O, per ser mes precisos, per crear la sensació 
de fer-ho així. Però també voldria mirar la qüestió 
de l’elefant blanc contra/i l’art tèrmit des d’un 
altre angle. Penso que aquí es va ficar en una 
carreró, perquè és un posició molt seductora des 
de la qual operar: el tipus petit contra el tipus 
gran poderós, David contra Goliath, etc. Crec 
que en els 70 es va fer una mica un embolic amb 
les seves peces sobre Taxi Driver (Martin Scorsese, 
1975), Herzog, Fassbinder. Una vegada li va dir 
a la Leah Ollmann que quan era un nen sempre 
que podia es posava en el lloc més avantatjós de 
l’aula: prop de la part de darrere, al costat d’un 
amic, on podia casualment observar l’aula i 
guanyar punts. És gairebé la manera exacta com 
descriu a en John Wayne a El hombre que mató 
a Liberty Valance. Crec que aquest desig reflexiu 
d’allunyar-se sempre del centre, tal com ho veig 
ara en algunes d’aquelles peces, no sempre resulta 
tan bé. En el cas de la peça de Taxi Driver, té a 
veure amb cert moralisme, amb insinuar les coses 
en termes polítics i morals. 

JPG: És interessant perquè aquests són els 
articles de l’etapa de la revista City.

KJ: I de Film Comment.

JPG: Cert. En Manny estava en el seu millor 
moment quan no estava lligat a les exigències de 
respondre a alguna cosa nova. Per descomptat, 
tots aquests primers escrits estan en aquest rang, 
però tendeix a posar-se nerviós o a irritar-se quan 
té l’obligació de parlar sobre alguna cosa. D’alguna 

manera, aquests articles el posen en una posició 
poc natural…per a ell. Què creus que la Patricia i 
ell es van perdre de Taxi Driver?

KJ: Bé, tu i jo parlàvem l’altre dia, i tots dos 
vam estar d’acord que, tornant-la a veure, Taxi 
Driver és una gran pel·lícula.

JPG: Sí.

KJ: Solia veure la pel·lícula quan llegia la 
peça. Ara no. Almenys no la veig tan vívidament 
com veig Només els àngels tenen ales (Only Angels 
Have Wings, 1939) en les peces sobre Hawks. 
Crec que es tornen reductives amb Taxi Driver. La 
redueixen a una sèrie de moviments oportunistes.

JPG: La seva simpatia per en Marty en el 
moment de Malas calles (Mean Streets, 1973)…
entre els esbossos de Delacroix i les seves grans 
pintures, en Manny sempre preferirà els seus 
esbossos. Hi ha alguna cosa en ell que el fa tan 
profundament interessat en allò incipient, en 
el principi d’un gest, allò que sobta, l’erupció 
d’això, que d’alguna manera es ressent davant 
cert grau d’acabat. És una posició estranya: està 
apuntant cap a una energia, i acusa al producte 
derivat d’haver perdut una part d’ella. 

KJ: La Pauline Kael ho ha fet també.

JPG: Tot el camí de Godard està replet de 
persones a qui els va agradar més la pel·lícula 
anterior a la última (riures). Saps? «Si només 
haguessis…» Obliden que havien destruït 
el film anterior. «Si hagués continuat sent el 
mateix que ens va donar El Desprecio (Le Mépris, 
1963) o Pierrot el Boig (Pierrot, le fou, 1965), 
etc., encara l’estimaríem». Passa una mica el 
mateix amb en Manny.

KJ: És alguna cosa sentimental, saps?

JPG: Crec que és el sentimentalisme del 
radicalisme. Hi ha alguna cosa romàntica per en 
Manny en el fet d’anar a contra corrent. Però és 
una de les coses que el va conduir a través d’un 
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període de temps tan llarg. Si et fixes en l’arc 
històric de la vida d’en Manny, en realitat, estem 
parlant del segle Americà.

KJ: Ho sé, és increïble.

JPG: I quan ell avança, l’energia comença 
a decréixer. Retrospectivament, els 70 són un 
període gloriós comparat als 80 o els 90, i més 
enllà. Però en Manny sempre està en aquesta 
espècie de moment “per casualitat-no-podria-
ser”… per casualitat no podria ser així de radical, 
o més radical.

KJ: Això és. Però després, hi ha tants aspectes 
increïbles en aquestes peces posteriors. 

JPG: El que m’encanta en la crítica d’en 
Manny, i que realment segueix vigent, és 
l’acceptació de les seves pròpies contradiccions. 
Primer, quan llegeixes les seves crítiques mai saps 
si alguna cosa li va agradar o no li va agradar. 
Realitzar riffs enèrgics sobre alguna cosa és 
interessant i eficient per a ell. De sobte farà un gir 
i dirà: “Podríem dir el contrari” o “Quin idiota 
que sóc”, i hi ha una espècie de menyspreu absolut 
davant la idea d’haver de prendre una posició. 

KJ: El que d’altra banda és bastant estrany 
en la crítica de cinema, és la idea de que «el que 
estàs llegint és la manera com em sento ara, i demà 
pot ser que obtinguis alguna cosa diferent. Estic 
recordant la meva experiència de la pel·lícula, la 
meva percepció d’ella, tan intensament com puc».

JPG: A en Manny li haurien hagut 
d’atorgar el títol de Primer Deleuzià de França: 
escriptura rizomàtica, pintura rizomàtica, 
sempre un enfocament concentrat en l’energia, 
una negació de la territorialitat dels gèneres. 
I no hi ha una sola peça crítica d’en Manny, a 
partir de cert punt, en la qual hi hagi una frase 
que es proposi tornar a explicar la història. 
D’una manera o un altre, és l’únic crític que 
conec que no rendeix tribut a la sinopsi.   

KJ: Perquè assumeix que ja la saps.

JPG: Sí, i «no molestaré amb això, però 
vaig a explicar com rima, i si estàs interessat en 
la música del film hauries de fer-li un cop d’ull: 
potser no l’escoltes, però això és el que jo escolto». 

KJ: També em sorprèn quan escriu que 
l’«aire mort» a Operació tro (Thunderball, 
Terence Young, 1965) és com el d’una pel·lícula 
d’en Richard Lester. Això no té a veure amb 
cap judici de valor, ni realment té a veure amb 
l’estètica. Més aviat està entenent alguna cosa: 
que un efecte especial practicat habitualment 
en aquella època—en aquest cas, el procés de 
vapor de sodi—té la seva pròpia emoció poètica, 
voluntària o no. En un altre ordre, la manera en 
què els cineastes de principis dels trenta seguien 
tornant als mateixos llocs i estils de vida: els 
edificis, els petits apartaments, les escales. O 
en altres paraules, el que el film captura del 
temps, que també està en l’expressió corporal 
i l’estil del vestuari. Així que està cartografiant 
com la gent desitja o s’habitua a veure la seva 
vida quotidiana i a si mateixa retratada en la 
pantalla de cinema. És diferent al que estava 
fent tothom, incloent a la Barbara Deming 
amb els seus estudis sociològics.

JPG: És l’únic crític que conec que va 
parlar tan extensament sobre el disseny del set, 
els ambients, els plans de l’espai. La seva estima 
pel que està fora del cinema americà procedeix 
d’aquí, per exemple la seva encertada visió d’Ozu. 
I també posa aquest èmfasi extraordinari en una 
àrea sobre la qual molt pocs crítics de cinema 
desitgen reflexionar: què és un actor? No com una 
expressió sobre la lluenta profunditat de l’ànima 
humana, sinó preguntant-se què fa una actor en 
la constitució d’una narrativa. I la relació entre 
la descripció del disseny del set i la manera en 
què funcionen els cossos, i el que et dóna això 
de l’ADN, del sabor, de la valència política de 
l’època. Això és en Manny. Per aquesta raó es 
troba tan còmode quan tracta dels anys 30. Aquest 
és el seu camp. Les seves genials classes sobre la 
dècada de 1930 partien de la seva extraordinària 
percepció d’aquella època, de les contradiccions i 
complexitats d’aquest temps. 
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KJ: Quan es tracta l’actuació, molts crítics 
es renten les mans orgullosos i diuen: «No sé 
res d’actuació, l’única cosa que m’importa és la 
posada en escena». El que significa: el cinema 
no consisteix en l’actuació, i qualsevol veritable 
director pot treure una bona pel·lícula d’una guia 
telefònica i utilitzar figuretes de plastilina tal com 
usa als actors. D’altra banda, també hi ha persones 
que diuen estar parlant d’actuació quan realment 
del que estan parlant és d’iconografia. O molta 
gent, i això és extremadament comú, parla sobre 
actuació com si estigués aquí mentre la pròpia 
pel·lícula es troba lluny, a un oceà de distància. 
Amb en Manny tot això està integrat.

JPG: Quan ell parla i escriu sobre actors, és 
com Daumier. És un artista d’esbossos en miniatura 
que escull una línia per definir un tipus. Va parlar 
de les coses extraordinàries que produïen els actors 
americans durant un llarg temps, que estava lligat 
a la interpretació continguda. En aquest nivell, ell 
és un gran cineasta. Aquesta és una de les coses de 
les quals la crítica d’avui dia manca per complet, 
i falta perquè tampoc està en les pel·lícules. Hi ha 
una espècie de centralització massiva de la figura: 
veus a la gent des d’una única distància, i ocupen 
el centre de la pantalla, i la pantalla és una espècie 
de matriu de distorsions. No veus el cos de l’actor 
com el veies en les pel·lícules dels 30. Recordo 
que en Manny em deia que, com a adolescent, 
s’havia entrenat assajant a Spencer Tracy enfront 
del mirall. 

KJ: Volia ser actor. Quan era més jove era 
una veritable ambició seva. 

JPG: Podies notar-ho, i posava moltíssima 
energia en els seus gestos.

KJ: Qualsevol que el conegués bé, el 
recordarà assegut a la taula amb el seu uniforme 
negre, bé fos la samarreta amb la butxaca o la 
camisa negra de botons, i la seva nina descansant 
damunt de l’escriptori, els seus dits en posició, i 
que a mesura que parlava els usava per gesticular, 
per emfatitzar un punt o contrapunt del que algú 
més estava dient, amb un efecte hipnòtic.

JPG: Sí, aquestes coses les va prendre de 
gent com Cary Grant. En Manny era capaç de 
ser prismàtic de la manera més extraordinària. Va 
portar això també a un profund enteniment dels 
mecanismes del treball cinematogràfic. 

KJ: També feia el gest de la mà darrere del 
cap, la preocupació…

JPG: La mà damunt del cap dient “Brutal…”, 
la manera com inclinava el cap, la manera com 
copejava a l’aire…

KJ: Així és, els gestos emfàtics.

JPG: Sí. I era alt, no tant com tu, però sí 
comparat amb mi, un nan d’extracció francesa. 
Aquestes coses són tan completament originals. 
I per a algú que fa pel·lícules, resulta completa 
i infinitament pràctic. És molt diferent a 
l’escriptura durant el gran període de Cahiers du 
Cinéma, on t’era donat el substrat filosòfic del 
gest del cineasta. El treball del cinema era redimit 
amb gran pompa i circumstància metafísica. En 
comparació, en Manny és un puta mecànic. Jo 
li vaig mostrar les meves pel·lícules. La pel·lícula 
de les bessones, Poto and Cabengo (1979), no 
hagués estat el que és si no fos per ell. Venia 
religiosament, i la mirava una vegada i una altra, 
i un dia em va dir: «No seria meravellós que fos 
com una cinta?». Vaig pensar… què? Però la 
meva relació amb ell era tal que vaig dir: «Val, 
fem-ho així». Així que les lletres van començar 
a córrer en la part inferior del quadre, com si 
estiguessis a Times Square mirant la pantalla. Ell 
tenia aquest tipus sentit pràctic. Hi ha alguna 
cosa que obtens de l’escriptura, que no obtens 
de cap altre lloc. Tota l’escriptura dels crítics 
ara està, d’una manera o una altra, confosa per 
una idea antiquada de narrativa, un rebot de la 
sinopsi, arruïnada pels adjectius…

 
KJ: I pels adverbis.

JPG: I pels adverbis a l’enèsima potència. 
Amb els escrits d’en Manny, tot es tracta d’energia. 
És silvestre. 

LA LLEI DEL QUADRE

14 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Nº 4 · Tardor 2014



KJ: En aquesta peça de City sobre Nou 
Cinema Americà, quan amb la Patricia estan 
parlant de Males terres (Badlands, Terrence Malick, 
1973) i Malas calles, i diuen que els directors 
dels 70 són «Prousts impacients» formats en els 
50, l’època més apagada de l’espècie humana 
on el gran color era el gris carbó… Qui més es 
va  assabentar d’això? O el fet que les escenes a 
l’habitació de De Niro a Taxi Driver van ser fetes 
per persones que sabien el que era ser pobre… 
ningú més s’estava ni tan sols apropant a aquest 
terreny de la pel·lícula. Tota la resta era sobre el 
neó, el malson del cinema negre, Vietnam, la 
virtuositat de Marty i De Niro, etc.

JPG: Passa el mateix amb el que van escriure 
sobre Bresson. Van entendre la immediatesa i la 
centralitat de Bresson, la seva habilitat per fer 
alguna cosa present. 

KJ: La cambrera de Mouchette (1967) 
subjectant el seu davantal…

JPG: O alineant cinc bols buits i servint el 
cafè per als membres de la seva miserable família, 
cada dia. És un tipus d’escriptura que està 
obsessionada amb el decorat, amb l’ambient, la 
moda, tot com a signe de l’ADN històric. I està 
obsessionada amb allò petit. El problema és que 
quan diu “contra”, invalida el rol productiu d’allò 
gran en la creació del petit. Fa creure a la gent 
alguna cosa en el que, en realitat, ell mateix no 
creia. Per això odiava aquest article. 

KJ: I és per això que és tan meravellós que 
en Robert Polito hagi compilat els escrits sobre 
cinema. Espacio negativo és en Manny refractat 
en una era particular. Quan veus els escrits en 
tota la seva envergadura, veus alguna cosa bastant 
diferent, menys interessada a seguir el corrent. 
Per exemple, la seva reacció inicial davant Els 
millors anys de la nostra vida (The Best Years of 
Our Lives, William Wyler, 1946), on es commou 
extremadament per la pel·lícula, i es concentra 
en l’exactitud del decorat i la representació de 
la insatisfacció de la classe mitjana per part d’en 
Federich March. Després, treu la línia Warshaw 

sobre el film: «una carrossa arriada per cavalls, 
carregada de sensibleria liberal». Aquest va 
ser el tipus de coses que el singularitzaven i el 
categoritzaven com el detractor que va desinflar 
a Kazan, Georges Stevens i Orson Welles, en 
l’obituari de Times. Mentrestant, no puc ni tan sols 
comptar el nombre de vegades que vaig escoltar a 
tanta gent dir: «Per què a en Manny no li agrada 
Welles? Què té en contra seu?». S’obliden que va 
dedicar unes tres o quatre pàgines a Sed de mal 
(Touch of Evil, 1958) en la introducció d’Espacio 
negativo. Només diuen: «es va carregar Els 
magnífics Amberson (The Magnificent Ambersons, 
1942)». Però el fet és que algunes vegades aborda 
a algú o alguna cosa des d’un punt de vista negatiu 
i altres vegades positiu, però gairebé sempre arriba 
a alguna cosa diferent a un judici de valor, i no 
importa el que calgui desmuntar per arribar-hi. 
A la crítica d’Els magnífics Amberson, després 
d’haver-la rebutjat, de sobte canvia de parer, i 
parla sobre l’agudesa psicològica del film, i sobre 
el fet que ningú, excepte Welles, estava anant en 
aquella direcció. El mateix amb la seva crítica a 
Río Bravo (1958), que acaba amb aquella bella 
evocació del sentit de Hawks sobre el moviment 
fluït dels actors.

 
JPG: Sí, el que m’interessa és que penses 

que t’està portant cap a algun tipus de judici 
completament abastador, i després, de sobte, 
succeeix alguna cosa que copeja a l’objecte en 
qüestió des d’un angle completament diferent.

KJ: Sí, penses que estàs en un viatge en tren 
sense bitllet de tornada, però de sobte et trobes en 
una avioneta amb vista aèries. 

JPG: Molt d’això està també a les seves 
pintures. Aquesta mena de canvis de perspectives i 
direccions de la mirada dins de la mateixa pintura 
o el mateix objecte.

KJ: De fet, tot en la composició sembla tenir 
la seva pròpia perspectiva.

JPG: Així es llegeix la seva escriptura, una 
espècie de tauler amb tota classe d’objectes vists 
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des de perspectives molt diferents. Al final, la 
idea no és completar un film críticament, sinó 
multiplicar-ho, de dir: «això és fantàstic perquè té 
almenys aquesta quantitat d’entrades i sortides». I 
sempre implícit: «estic segur que si torno a veure’l 
demà trobaré més». Hi ha el reconeixement que 
el gran treball posseeix una espècie de pluralitat.

KJ: Sí. Dir que l’escriptura és anti-conclusiva 
en una entrevista és una cosa. El fet real de 
l’escriptura és, de nou, una altra cosa. Realment 
no la pots determinar per anomenar-la anti-
conclusiva. Tot tracta de l’acció i la pràctica de 
l’escriptura.

JPG: Crec que alguna cosa va passar en la 
seva lectura del cinema, que va tenir efecte en la 
pràctica de la seva pintura. 

KJ: I viceversa. 

JPG: I viceversa. Hi ha la idea que no 
és encertat pensar en una imatge com una 
construcció pura: totes les imatges són plurals.

KJ: Cert, cap imatge existeix per si mateixa, 
cada imatge existeix en relació a altres imatges. 

JPG: Exacte, i són plurals en si, i per si 
mateixes. La seva valència, els seus encreuaments 
de camins… pots veure’ls, i pots crear converses. 
És un gran conversador en les seves pintures, on 
una cosa sempre està responent a una altra. Crec 
que passa el mateix amb la seva aproximació a les 
pel·lícules. Vull dir, és un assagista, i una espècie 
molt particular de crític. És graciós. Hi ha una 
espècie de to d’informe de posició en la seva crítica. 
Hi ha una destrucció de qualsevol posició, i al 
mateix temps hi ha una preocupació per formular, 
no una teoria estètica, sinó una preocupació 
estètica major. Això és extremadament rar, i per 
això quan parla d’una pel·lícula al mateix temps 
pot parlar d’una pintura, d’un fragment escrit en 
una novel·la, o d’un diari. En altres crítics hi ha 
un camí recte cap a la significació, la importància, 
o el cosa sigui. En Manny és un tipus que situa 
un forat negre al centre de la crítica. Hi ha alguna 

cosa allà que té tanta energia concentrada que 
per aproximar-te has de girar lluny d’això, per 
construir una metàfora que et permeti començar 
a parlar d’això.

KJ: És la idea que precisar alguna cosa i arribar 
a un judici final és una violació del treball. Una 
violació del que és l’art. D’altra banda, es podria 
dir que en l’acte d’escriure cal decidir-se per algun 
tipus de forma i judici final perquè així és la vida, 
veritat? Aquesta és la consciència. El mateix passa 
amb la pintura. Però aquesta pressió d’arribar a 
una classificació definitiva en la crítica de cinema, 
els nervis, l’ansietat… és com si l’escriptor estigués 
fent el test SAT per a la universitat el 1967. Saps?, 
venç el rellotge. «Quina és la meva interpretació? 
Haig de pujar la meva puntuació! Haig de definir 
la meva posició sobre aquest film abans que arribi 
el meu supervisor i em tregui el paper i el llapis!». 
Hi ha un autoritarisme aguaitant molts dels 
escrits, incloent els de certs crítics que escriuen 
per a certes suposades majors publicacions.

 
JPG: Al mateix temps, amb en Manny hi ha 

una extraordinària reivindicació del seu estatus 
d’autoria. Imposa el seu gest, és únic. De nou, en 
això és un escriptor.

KJ: Has llegit aquella segona peça amb 
el títol Agee, más de cerca de ti, mi viejo amigo? 
La primera està a Espacio negativo, però aquesta 
segona versió és veritablement commovedora 
i increïblement àcida. És un atac a l’Andrew 
Sarris i la Susan Sontag. Diu que han arribat per 
convertir la crítica de cinema en una qüestió de 
fanfarroneria, categories, classificacions, amb prou 
feines una aproximació al film en qüestió, i que 
en el procés han marginat als crítics de la dècada 
de 1940, afirmant que eren massa magnànims i 
que tenien una orientació sociològica. Per crítics 
dels 40 es refereix a Agee, Warshow, Ferguson 
i, implícitament, a si mateix. Els crítics dels 40 
estaven extraient i tamisant per trobar les veritats 
sobre l’home americà en les pel·lícules—per 
exemple, March a Els millors anys de la nostra 
vida—, i llavors assenyala que aquest procés 
d’extracció i tamisat, que té a veure amb la vida 
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fora de la pel·lícula i l’aspecte documental del 
cinema, ha estat marginat i desplaçat per aquesta 
categorització i classificació agressiva. Tot el que 
defensaven ell, els seus amics i els seus camarades 
ha estat oblidat i tirat a les escombraries. Això 
em sembla interessant. Torna a la qüestió de 
l’ADN. Què és el que captura la pel·lícula? Què 
de nosaltres mateixos ens retorna, que no podem 
denominar? Recordo quan ell i jo caminàvem 
junts pel museu mirant la seva retrospectiva 
l’últim dia de l’exposició —he explicat moltes 
vegades aquesta història—i em va dir: «Intento 
deslligar-me el màxim possible, perquè l’objecte 
en si tingui una mena d’esglaiament religiós». 
Passa el mateix amb la seva escriptura. 

JPG: A causa de la seva lectura de les 
energies, és capaç de transmetre els gèneres de 
moda i és més favorable amb la baixa cultura, 
les obres experimentals o les europees. El seu 
article sobre Godard és sorprenent: aquesta 
idea de fer-lo com si fos el bestiari de Godard, 
començant amb la sospita que l’estètica de 
Godard és, d’una banda, Matisse, i per l’altra, 
té l’efecte de belles papallones fixades contra 
un fons monocrom. Ningú a França s’hagués 
atrevit a fer alguna cosa així.

KJ: Sembla que tampoc se li va ocórrer a 
ningú a Amèrica.

JPG: Llegeixes a altres crítics i hi ha molt 
ego. Amb en Manny és el ‘ello’ treballant. 

KJ: Bé, també hi ha una mica d’ego, però és 
un ego que es manifesta d’una manera inusual. 
Sontag està dient, de tantes formes, una vegada i 
una altra: «no pareu atenció a això, pareu atenció 
a això altre perquè aquí és on està l’art en aquests 
moments, i si voleu estar al corrent del que passa 
en cultura heu a veure Einstein on the Beach ». 
Amb en Manny és l’ego de l’artista, que és una 
altra cosa.

JPG: Sí, i activa una sèrie d’operacions que 
aconsegueixen que el ‘ello’ del moment s’expressi. 
Si en Manny estava convençut d’alguna cosa, era 

que Amèrica no és una road movie, sinó un encant 
de garatge. La imaginació sobre això l’anima en la 
seva escriptura i en la seva pintura: «això ha estat 
usat, ho estem venent de nou, t’ho deixo per un 
dòlar» (riures).

KJ: És veritat, res en safata de plata o amb 
marc daurat. Recordes el que Jonathan Crary 
va assenyalar en el tribut que vas organitzar? 
Va dir que les pintures d’en Manny evocaven 
l’espectre de la ruïna a petita escala traient el nas, 
la qual cosa està, per descomptat, relacionada 
amb el creixement durant la Gran Depressió. 
Però va acabar dient que totes aquestes coses, la 
superfície plena d’objectes, el desordre, suggerien 
la possibilitat d’«uns altres i tal vegada millors 
mons». M’ho crec. 

JPG: Saps, el títol Routine Pleasures (Jean-
Pierre Gorin, 1986) ve d’en Johathan Crary. Ell 
me’l va suggerir.

KJ: De debò?

JPG: Sí. I està completament en la línia de 
Manny. D’una banda, el punt de partida en el 
treball i els seus rituals, i després estan els petits 
desviaments, l’energia que inclous per no morir-
te de l’avorriment.

KJ: Aquesta és la part que certs 
admiradors de Manny es perden per complet. 

JPG: Per complet. Això no ho saben. Era 
molt bo en els procediments de la seva pintura i 
la seva escriptura: preparar el terreny, i després un 
procediment que li permetés treballar en aquest 
terreny.

KJ: Per això sempre volia estar treballant amb 
algú, rebotant de tu a la Patricia, a Willy Poster… 

JPG: Un altre que fa això és Raymond 
Carver. El que efectua Manny té cert aire als 
contes curts de Carver. No està necessàriament 
interessat en l’home corrent, però sí en gent 
que es troba en situacions on s’ha de treballar 
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per guanyar-se les garrofes. En els films dels 30, 
per exemple, observa a gent que està definida 
pel seu treball.

KJ: «Jo sóc el meu treball». És un de les 
anotacions dels 30.

JPG: I el treball defineix a l’individu, la qual 
cosa significa que el treball ha de ser descrit i que 
el treball té un món propi, ja sigui el món dels 
enginyers de tren a Mujeres enamoradas (Other 
Men’s Women, William A.Wellman, 1931) o el 
món de l’aviació a Només els àngels tenen ales. 
D’alguna manera, li va costar entendre un cinema 
on la idea del treball hagués desaparegut.

KJ: Crec que tens raó. Però no és tant el 
treball el que va desaparèixer de les pel·lícules, 
sinó la importància del treball. Es va esfumar, 
d’alguna manera.

JPG: La gent existeix i el film es desplega en 
un espai d’oci, fins i tot si és un oci angoixat. Però 
no aconsegueixes veure com es guanya aquest oci.

KJ: El que implica que els treballs són només 
una distracció del que realment és important en 
l’existència.

JPG: Exacte. I això és un canvi diametral 
per a ell, que veia Amèrica com una terra de 
treballadors rasos. I posseeix una mica més: un 
profund sentit de la necessària reivindicació 
estilística de la pobresa. La forma com es vesteix 
la gent, la necessitat d’afirmar una distinció 
estilística. No alguna cosa que ve des de fora. És la 
individualitat estètica del gest, i el gest és la relació 
de la mà amb el vestit que embolica la nina.

KJ: Aquesta és una de les coses més 
agredolces i belles de les anotacions dels 30. Està 
dient: «En els 30, tot consisteix en aconseguir 
grans projectes». Les fotografies de Russell Lee, 
l’inici d’El ruido y la furia, Toni (Jean Renoir, 
1934), Mujeres enamoradas. I dins d’aquestes 
grans fites, estava «el meu cos bé o malament» 
i «jo sóc el meu treball i el meu treball sóc jo». 

Hi ha l’estil de visualització de l’acció de Dick 
Tracy, com a Night Nurse. Hi ha l’alcohol, doncs 
era una època en què es bevia molt. Hi ha el 
fet que tothom anava amb roba ampla, molt 
còmode, i tens a George Bancroft a Blood Money 
(Rowland Brown, 1933) que sembla un nap, a 
Toni que sembla un dumpling, i a un Spencer 
Tracy rodanxó a Fueros humanos (Man’s Castle, 
Frank Borzage, 1933). Tots es creuen déus. I tot 
això d’alguna manera prepara el terreny, en el 
seu camp, perquè les coses es tornin amargues, 
famèliques, crítiques, en els 40. D’una banda, el 
mal i la desconfiança aguaitant per les vores de 
La regla del juego (La règle du jeu, Jean Renoir, 
1939), Navidades en julio (Christmas in July, 
Preston Sturges, 1940) o Medianoche (Midnight, 
Mitchell Leisen, 1939).  I després —i això té a 
veure amb el teu comentari sobre el gest— està 
el vestuari. De sobte, tothom està encotillat, la 
vestimenta de les dones sembla una armadura, 
tothom sembla igual, maquillat, com si tots 
tinguessin el mateix cos. Així que, d’alguna 
manera, el que està fent és acomiadar-se del seu 
propi temps. Descriu com es va esfumar, com es 
va dissoldre. 

JPG: O com es va estandarditzar, tal com 
dicta la indústria. En Manny realment no era 
algú apropiat per escriure sobre moments eròtics, 
però és el que fa quan parla dels cossos dels anys 
30, de les seves distincions, les seves diferències, 
què forma l’atracció d’un sexe amb l’altre, a través 
de les diferències en comptes de la conformitat. 
Doncs… tot això. Suposo que la qüestió no és per 
a què serveix la crítica d’en Manny avui dia, sinó 
què és el que va descriure.

KJ: Per a mi, ara mateix, la seva escriptura 
sembla…escriptura. No crítica, sinó escriptura. 
Això ho pots dir de molt pocs crítics de cinema. 
Pots dir-ho de Bazin i Godard, però eren molt 
diferents com a escriptors.

JPG: És escriptura però també és un tipus 
de… no és nostàlgia, però sí una composició 
d’allò que les pel·lícules han deixat del món. Tens 
la sensació de que en Manny és un escalador 
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que va trobant tots els racons i les esquerdes per 
enfilar-se al cim: l’ara del moment en què es va 
generar la pel·lícula, o la pintura o el llibre en 
qüestió, que d’alguna manera ha marxat.

KJ: Està cartografiant com ha canviat el món 
i com ell mateix ha canviant en relació al món. Jo, 
en aquest moment, no em sento tan a gust com 
em sentia en els 70, perquè vaig néixer el 1960 i 
aquesta és la naturalesa d’un ésser humà. Quan 
llegia la història del cinema de Deleuze, pensava, 
“en Manny va fer el mateix”. Em refereixo a la 
ruptura entre la imatge-moviment i la imatge-
temps. Només que ho va fer en temps real, a 
cada crítica. Quan llegeixes El Gimp o Blame 
the Audience o Ugly Spotting, aquestes peces de 
finals dels 40 i principis dels 50, pots dir que 
són negatives, però en un altre nivell molt més 
important, estava descrivint i cartografiant el que 
veia. Ell ha de treballar des de la posició d’estar en 
contra de tot, però registra un canvi en la sintaxi, i 
en la relació entre la figura humana i les emocions 
que són representades. 

JPG: És un gran cartògraf i sismògraf. No 
estic segur que algú més pugui escriure com en 
Manny. 

KJ: Bé, alguns ho han intentat. No ho 
aconsello. No és un manual a seguir.

JPG: No, no ho és. És un tipus d’escriptura 
que indueix absolutament a la relectura. I en 
aquestes relectures, sempre trobes alguna cosa 
estratègicament diferent.

KJ: De quants crítics pots dir això?

JPG: De cap. I d’alguna manera és com les 
seves pintures. Són com estranys sistemes de les 
màquines de pinball, dels quals no pots sortir.

KJ: Quan penso en les seves pintures, sempre 
penso en Ingenious Zeus, una de les més tardanes. 
En aquella època, la Patricia escollia el color del 
fons, en aquest cas un blau vibrant, i després ell 
prenia plantes del seu jardí i les posava sobre la 

taula, treia la seva espàtula i feia les seves coses. 
Llavors, en aquesta pintura hi ha un patró visual 
que sembla l’ull d’un huracà, però quan intentes 
seguir-lo amb els ulls i determinar la forma visual 
definitiva, no pots. No funciona. Els teus ulls 
són conduïts en aquesta direcció, aquest és el 
ritme, però quan intentes seguir-lo fins al final, 
completar-lo, acabes on has començat.

JPG: Llegir el seu textos és una experiència 
pedagògica increïble per als estudiants. Han llegit 
tants escrits que van directes cap a un sol lloc i en 
una sola direcció, i que d’alguna manera inclouen 
el seu propi resum. I de sobte estan llegint a aquest 
tipus que no pot ser resumit, aquest tipus que els 
diu: «Sóc tot mètode, i vostès hauran de trobar un 
altre tipus de discurs per parlar de mi».

KJ: Sí. Encara que és peculiarment incapaç 
de sostenir la part del suposat “elefant blanc” de les 
pel·lícules, és a dir, la narrativa, el tema, l’ambició 
estètica. Aquest és el seu límit en particular. 
Tothom en té un. Una vegada va escriure que totes 
les formes d’art tenien els seus punts límits, i així 
doncs, també els artistes. Temperamentalment, 
no podia ocupar-se d’això.

JPG: Això em fa pensar… en Jean-Luc solia 
dir-me en aquella època: «estàs obsessionat amb 
la producció, i no tens ni idea de la importància 
de la distribució». Crec que, d’alguna forma, en 
Manny és així. Va haver-hi en tota la seva vida 
una espècie d’amargor o ràbia per no haver estat 
reconegut pel que era, i pel que havia aportat. 

KJ: Això és veritat. Fins al punt en què era 
còmic. Per a ell.

JPG: Sí, per a ell. I encara era absoluta 
i radicalment incapaç de fer el gest que hagués 
pogut… ja saps, retre el tribut a l’elefant blanc 
que li hagués permès a la gent veure el tèrmit. 
Com va dir una vegada: «no hi ha una sola galeria 
que jo no hagi tancat». 

KJ: Sí, però és que el món de les galeries és 
fotudament brutal.
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JPG: També el món de la crítica de cinema.

KJ: Pot ser, però en una escala més petita. 
Estava escoltant la ràdio aquest matí, i estava 
parlant en Jeff Koons. El Whitney tancarà amb 
una retrospectiva seva abans del trasllat al centre, 
i acaba de vendre el seu Inflatable Puppy per 54 
milions de dòlars. I, de debò, el comentador va 
dir que en Jeff és bàsicament un tipus centrat, que 
sempre arriba a acords amb tothom. Què té a veure 
això amb la pintura d’en Manny? Em recorda a 
la vegada que en Richard Price li va presentar en 
Julian Schnabel, el qual va intentar donar-li alguns 
consells, i en Manny el va contestar que s’anés a la 
merda. “D’on véns a dir-me com pintar?”. Són de 
dos planetes diferents.

JPG: Bé…tots dos el trobem a faltar 
enormement.

KJ: Ja han passat sis anys, veritat?

JPG: Ja han passat sis anys. Per a mi, és tan 
inclassificable avui dia com ho era llavors. Sé que 
si no l’hagués conegut no m’hauria quedat per 
aquí tant temps. Va tenir un efecte molt, molt 
profund en la manera com filmo, com escric, 
com penso. Per descomptat, això també m’ha 
portat al punt en què en comptes de fer cent 
pel·lícules, n’he fet potser dues i mitja. El que 
has abordat aquí, que és una mica complicat, són 
les anotacions. Les anotacions són realment en 
Manny en la cresta de l’onada. Ho són visual i 
intel·lectualment… és impossible organitzar-les 
en una continuïtat acceptable. I encara veus la 
quantitat de treball, la quantitat d’atenció, veus 
les sorprenents connexions, veus la reescriptura, 
veus les ratllades, els espais entre les coses. Veus 
les classes. Eren fantàstiques. A l’aula, tenia una 
mena de qualitat màgica d’estar per casa. Les 
diapositives, que no estaven del tot bé, posar una 
bobina de pel·lícula per fer-la córrer cap enrere, 
incloure l’última bobina de La identificació (The 
Lineup, 1958) de Don Siegel a la meitat d’una 
pel·lícula de Michael Snow, i després posar-la a la 
meitat d’una pel·lícula de Bresson. Aquest tipus 
de barreja, gens correcta, sense cap ordre.

  KJ: I va arruïnar diverses dotzenes de 
bobines de pel·lícula en aquest procés. 

JPG: Recordo que li vaig deixar tot un 
recopilatori de Mingus, i després de dos o tres 
mesos li vaig dir: «Manny, crec que m’agradaria 
que em retornessis aquells CD». Llavors em 
va portar els Mingus completament esquitxats 
de pintura. Els vaig mirar i vaig dir: «els puc 
emmarcar?» Però, saps, l’escriptura té una mena 
de sensació esmunyedissa respecte a això. 

KJ: Les anotacions o els escrits?

JPG: Tots dos. Amb les anotacions, primer 
has d’aprendre a desxifrar-les. És com la pedra de 
Rosetta.

KJ: Has d’endevinar la lletra. Si has llegit 
prou la seva escriptura, llavors saps on està i 
probablement quina direcció agafarà.

JPG: Sí, sempre està jugant a les dames 
xineses. Sempre està escrivint una paraula i 
després entens que es relaciona amb una altra 
paraula. Sempre em deia: «Escrius, fas el primer, 
i després afegeixes paraules per la sonoritat». Però 
no és només això. És molt semblant a com treballa 
un fuster. 

KJ: Sí, perquè algunes vegades hi ha 
repeticions en la prosa, “errors” com els 
anomenava ell, però no tenen cap importància 
perquè està compactament construïda. Si mires 
atentament qualsevol film, qualsevol obra d’art, 
començaràs a veure les imperfeccions, i les 
imperfeccions es van a revelar com a accions, i les 
accions es revelaran com a respostes del moment 
de realització de l’art, de dotació de sentit al 
món, del fer alguna cosa. Prens la teva espàtula 
i la teva mà es magnetitzarà amb la superfície, i 
acabaràs fent alguna cosa immediata amb això. 
Si mires amb suficient atenció qualsevol cosa, 
sempre serà imperfecte i sempre serà emocionant. 
Té el seu costat emersonià, és a dir, que tota obra 
d’art es quedarà curta i existirà en l’ombra del que 
està intentant reproduir de la naturalesa. Però 
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en Manny completa aquest pensament insistint 
en la realitat de l’acció mateixa i l’artista. Per 
descomptat, no és que estigui sol, sinó que està 
tan emotivament encarnat en la seva escriptura i 
la seva pintura. 

JPG: El que està assenyalant és que existeix 
la pràctica i existeix el treball, que es consolida 
com a treball per raons internes i externes. Algú et 
crida i et diu, “Sr. Jones necessitem 2000 paraules 
per demà”. Hi ha els elements que fan que allò 
qualli internament, però allò important és la 
pràctica, que és molt més dispersa i rizomàtica. 
I penso que la modernitat i la contemporaneïtat 
d’en Manny és justament això: la idea de la 
primacia de la pràctica. És l’artista en el seu estudi 
oposat a la construcció del Partenó. Així que les 
anotacions són extraordinàries, no perquè siguin 
anotacions, artefactes secundaris, sinó perquè són 
l’encarnació de les anotacions de la imaginació 
en el treball. En lloc de vendre’ls a Stanford per 
un dineral i guardar-los en un arxiu perquè els 
acadèmics els consultin, ho deixa tot allà, com el 
Pompidou amb la infraestructura per fora. Passés 
el que passés, fos celebrat o no –i Déu sap que 
volia ser celebrat – mai pararia. Sempre estava 
prenent anotacions. Recordo que durant l’última 
setmana de la seva vida, ja no estava pintant però 
estava en el jardí, fent aquella sèrie de dibuixos 
que semblaven composicions d’Anthony Mann.

KJ: Amb els retoladors…

JPG: Sí. És la idea de la imaginació i l’estètica 
de prendre anotacions.

KJ: Si estigués per aquí ara, reaccionant 
al que passa… Oblidem el món de l’art, però 
en el cinema gairebé s’ha complert el que va 
dir Coppola: les eines del cinema s’han tornat 
més o menys tan accessibles com els llenços, les 
brotxes, les pintures, les agendes i els bolígrafs. 
Les excepcions són el disseny de producció i la 
qüestió del temps. La resta ha succeït. Però, per 
descomptat, el desavantatge és que això ha generat 
una altíssima producció de films immediats. 
Em recorda al que en Manny va escriure sobre 

Pollock en els 40: «Mira mama, sense mans!». 
Ara, a tot arreu on vas et trobes amb gent que 
diu: «He fet una pel·lícula, t’enviaré el link». I 
resulta que no han fet una pel·lícula, han ajuntat 
algunes imatges i sons en una espècie de patró 
acceptable. Em recorda a una història que en 
Marty em va explicar sobre el Dalai Lama parlant 
a Los Angeles. Estava rebent preguntes, algú va 
alçar la mà i va preguntar: «quin és el camí més 
ràpid cap a la il·luminació?». El Dalai Lama va 
romandre en silenci, i després els seus ulls es van 
omplir de llàgrimes i va marxar de l’escenari. Això 
pràcticament ho resumeix. Si en Manny encara 
estigués per aquí, estaria concentrat en la il·lusió 
de la drecera. Encara que més probablement 
estaria pensant en alguna cosa que ni tu ni jo 
podem predir. Sempre em sorprenia. 

JPG: Sempre era extremadament actual. 
Sempre es mantenia al corrent d’una o una 
altra forma.

KJ: Exacte. I la posició de partida era: estic 
en contra. Però tots tenim configuracions per 
defecte, realment. I el veritable pensament va 
començar més enllà d’això.

JPG: Tens raó sobre la configuració per 
defecte. Però no era tant “Estic en contra” sinó 
“Temo no estar d’acord”. Tenia molt de boxejador. 
Si li llançaves un cop de puny, te’l retornaria d’una 
manera que mai haguessis anticipat, i aterraries en 
un lloc on mai vas pensar que estaries.

KJ: És graciós, perquè he pensant molt en 
això: Quin tant necessites d’això per pensar, per 
existir? Quant necessites per reaccionar en contra 
d’alguna cosa?

JPG: Crec que és la llei del quadre. Has de 
rebotar en els seus marges. •
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Algú em va explicar una vegada, sens dubte 
amb inexactitud, que les dames que practicaven 
el golf en l’època victoriana feien ús d’un artifici 
que es va donar a conèixer com a «Gimp». Es 
tractava d’un cordó rígid que anava de l’extrem 
de la faldilla a la cintura; quan s’havia de copejar 
la bola, es donava un copet al cordó amb el dit 
i s’alçava la vora de la faldilla. Així, d’improvís, 
per un breu instant, s’oferien a la vista seductores 
sabates d’alta empenya botonada, i part de la 
gespa, però la resta quedava acuradament oculta 
sota metres de batista repuntada. A Hollywood 
comença a emprar-se ara un artifici semblant a 
aquest. Quan el cineasta modern nota que la seva 
pel·lícula ha pres un rumb massa convencional 
i s’està oblidant de l’art, li és suficient amb 
donar un copet al Gimp i —admirin-se!— 
imatges, curioses, exòtiques i a més «psíquiques» 
centellegen davant el públic, animant les coses 
al moment crucial, inspirant-li pensaments com 
«l’Heroi té un complex matern» o «ha pegat a 
la noia en un accés de ràbia ambivalent davant 
la seva imatge paternal de la qual, com diu, està 
més que fart» o «mossega furiosament cigarrets 
sense encendre per mostrar que ve d’una família 
puritana i posseeix una voluntat de ferro».

En els dos últims anys, pel·lícula rere pel·lícula 
ens han ofert il·luminacions apagades, perspectives 
més aviat planes, pantomimes excèntriques, accions 

ominosament cronometrades i veus que sonen a 
buit. Tot aquest arsenal d’efectes falsament estudiats, 
sostrets de totes i cadascuna de les pel·lícules, les 
pintures i les novel·les highbrow, ha anat a parar 
a unes pel·lícules ultraserioses que expressen un 
descontentament davant la societat capitalista 
suficient com per complaure a tot progressista. 
En aquestes epopeies freudomarxistes bellament 
construïdes, les úniques coses que realment 
funcionen són els trucs i els símbols utilitzats per 
fer-nos exclamar : «Déu meu, quina sensibilitat!».

D’una manera o una altra, la naturalesa 
d’aquesta nova titulació de l’amanerament ha 
estat mal interpretada pels crítics, tant pels bons 
com pels publicistes conscienciosos. Amb els 
seus prejudicis, el seu ennui i les seves respostes 
formularies als estímuls, els crítics segueixen el 
seu camí satisfets (o disgustats) i proclamen que 
les pel·lícules són millors (o pitjors) que mai, 
però sense adonar-se mai que les pel·lícules ja 
no són tals pel·lícules. No fa molt temps, més 
enllà de les seves simplificacions o distorsions, les 
pel·lícules es recolzaven en el supòsit que la seva 
funció era presentar una certa imatge intel·ligible 
i estructurada de la realitat; en el seu més simple 
nivell, explicar una història, entretenir i, en un 
nivell de major abast, ampliar l’experiència 
significant de l’espectador, oferir-li una finestra al 
món real. Però ara què són? 



EL GIMP

Bé, una espècie d’icebergs, amb una desena 
part d’imatge, acció i argument, i nou desenes 
parts submergides d’«intuïcions» populars à la 
Freud o Jung, Marx o Lerner, Sartre o Saroyan, 
Frost, Dewey, Auden, Mann o qualsevol altre que 
el productor estigués llegint. O són pintures de 
Dalí, fires surrealistes amb portes infinites que 
condueixen a l’espectador a una «consciència» i 
inhibició internes molt allunyades de la simple 
butaca de noranta centaus en una humil mansió 
d’art i diversió per a les hores lliures. O són 
escopetades expressionistes que assaonen el cervell 
d’aquests vilipendiats «escapistes» amb milers 
d’igualment importants però completament 
desmanegats missatges com a perdigons, missatges 
sobre la personalitat humana i la seva relació amb 
la política, l’antropologia, el mobiliari, l’èxit, 
la Mama, etc. El truc consisteix en agafar coses 
que no tenen res a veure entre si, carregar-les 
de recòndits significats i després unir-les en 
una incòmoda juxtaposició que ha d’arrossegar 
l’espectador a un estat d’esperit ben greixat, on 
se l’obliga a pensar seriosament sobre les falses 
implicacions del que està veient.

Molts lectors recordaran aquesta calculada 
escena d’El crepúsculo de los dioses (Sunset 
Boulevard, Billy Wilder, 1950), el gigoló en una 
luxosa botiga de roba per a homes, avergonyit de 
comprar-se un abric de vicunya amb els diners 
de la ex-estrella. Fins a un determinat moment, 
l’escena ve exposada a través d’una línia recta 
narrativa, i llavors el Director Billy Wilder tira del 
Gimp. La càmera avança fins a un primeríssim 
pla, l’atmosfera es fa molecular i casi morbosa, i 
un dependent afalagador murmura al preocupat 
gigoló: «Després de tot, ja que paga la senyora...» 
D’aquesta manera Wilder registra el malestar 
espiritual i la corrupció del món del comerç en 
un pla gratuït que posseeix tota la novetat d’un 
pegat de pneumàtic, per proposar un ingenu 
sermó moral que cap adult en el seu sa judici 
gosaria formular. Aquest pla indirecte, amb la seva 
plúmbia i exagerada mímica que ens retrotreu més 
enllà de Theda Bara, ofereix un exemple clàssic del 
que el Gimp pot aportar a un director, ajudant-
lo a evitar la monotonia (en saltar del narratiu 

a una «pseudoacció» simbòlica), explicant els 
continguts ocults i afirmant la seva posició com a 
artista valerós i intransigent. 

Una de les pel·lícules més desconcertants 
de tots els temps, Murmullos en la ciudad (People 
Will Talk, Joseph L.Mankiewicz, 1951), versa 
sobre un ginecòleg incansablement cortès, un 
metge d’esperit liberal, que guareix als pacients 
amb cordialitat, juga amb trens elèctrics, es 
burla dels plans de racionament i dels aliments 
en conserva, es comporta en general com un 
il·lustrat professor d’universitat vist per Lubitsch. 
Una escena el mostra fent epigrames dubtosos 
i mirant per sobre l’espatlla als alumnes massa 
conscienciosos que prenen notes en una classe 
d’anatomia. Evidentment, tal afabilitat requereix 
una mica de moviment, i el Director Joseph L. 
Mankiewicz prem el Gimp per proporcionar a 
aquest ben analitzat professor un estrany truc que 
no tornarà a veure’s en una pel·lícula. El metge 
aixeca el llençol que cobreix a un cadàver i —oh, 
sorpresa!— una bruna noia nua s’ofereix als 
nostres ulls, no només la persona més atractiva 
de la pel·lícula sinó la més blanca i amb menys 
aspecte de morta. Mentre el metge parla de les 
persones insensibles i juga graciosament amb els 
bucles a lo Lady Godiva del cadàver, l’espectador 
queda tan impressionat per la bellesa i aparent 
vida del seu cos que comença a pensar tota sort de 
coses sobre com la societat maltracta a l’individu, 
fins i tot fins a la mort. (Visualment, en la millor 
tradició Gimp, aquesta escena apareix encantada 
per la seva pura excepcionalitat: l’elegant joc 
eròtic de Cary Grant amb el cadàver fa pensar en 
una mescla de mal, noves categories de sexe i una 
enorme harmonia).

El Gimp és la tècnica, en efecte, de realçar 
l’ordinari amb una dimensió diferent, sensacional 
i, tanmateix, aparentment creïble. Les posicions 
de càmera, els petits recursos, les frases («Ja no fan 
més cares així»), es veuen en l’obligació de dir més 
del compte. A cada instant d’una pel·lícula se li 
proveeix d’un comentari sobre la societat americana. 
Es busquen personatges «originals», s’augmenta 
la quantitat de material il·lògic i no plausible, 
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fins al punt que les pel·lícules que intenten ser 
semidocumentals resulten, de fet, més estranyes 
que les fantasies tipus Tarzán-Drácula-King Kong.  

Ens amenacen personatges com el responsable 
dels avortaments a Brigada 21 (Detective Story, 
William Wyler, 1951), un holandès silenciós 
vestit com el dependent respectable i mal pagat 
d’un dels primers contes de Sinclair Lewis sobre la 
vida en els magatzems del Mitjà Oest. Per donar-
li un aspecte d’haver sortit de les entranyes de la 
vida quotidiana d’Amèrica, se l’ha proveït d’una 
pal·lidesa demacrada i mortal i una personalitat 
malaltissa que amb prou feines el permet respirar, 
i molt menys parlar. La intenció aparent era la de 
presentar-nos un americà significativament vulgar, 
veraç, arrelat i definitivament desagradable; el 
resultat és una criatura surrealista que sembla 
disposada a vomitar en qualsevol moment. Gràcies 
a la sagaç caracterització de George Macready, 
possiblement el més intel·ligent actor secundari 
de Hollywood, aquesta silueta agra proporciona a 
la pel·lícula els seus únics moments feliços. 

Dues pel·lícules recents han fet un ús 
particularment hàbil i implacable del Gimp. 
A Un lugar en el sol (A Place in the Sun, 1951), 
el Director George Stevens, no content amb 
permetre que un clímax de violència submergeixi 
el que ja de per si mateix és un inevitable 
encadenament de successos, ens amenaça 
constantment amb macabres enfosquiments del 
paisatge, crits d’un cabussó que es repeteixen amb 
regularitat de metrònom, i mitja dotzena d’altres 
efectes melodramàtics que empesten a significació 
transcendent. La història se centra en un arribista 
no gaire brillant, i Stevens ho sepulta sota tones 
de símbols concernents als diners, el poder i el 
sexe perquè fins a l’últim dels espectadors es vegi 
embolicat en el dubtós sentit de les quimeres del 
nostre heroi. Per onsevulla que vagi, sorgeixen el 
sexe i l’opulència —en general tots dos alhora—, 
destacats en grans caràcters perquè ningú deixi 
de percebre-ho: panells publicitaris amb noies 
atractives, aristòcrates lànguids i sofisticats, una 
cançó d’amor a lo Gus Kahn que emet una ràdio 
minúscula. I, per descomptat, la seva sòrdida 

habitació en un barri depriment té una finestra 
que dóna a l’enorme rètol lluminós d’una fàbrica 
que pregona èxit i benestar. En un perllongat 
exemple d’artificialitat, una deliciosa criatura passa 
com un llampec en el seu Cadillac pel costat del 
nostre heroi, que fa autoestop en alguna espaiosa 
carretera, fins que un xerricant i atrotinat camió, 
directament sortit d’El raïm de la ira (The Grapes 
of Wrath, John Ford, 1940) arriba per recollir al 
frustrat autoestopista. Immediatament, el públic 
dedueix una o totes les següents coses: «Això tracta 
sobre la desigualtat de la distribució de la riquesa 
als Estats Units», o «El pobre està demanant 
alegria, descans i amor», o «Té un complex 
perquè ha crescut en un ambient pobre, injust i 
discriminat». Quan algun símbol delectable creua 
la línia de visió, el nostre heroi es petrifica amb 
dedicació, refusa actuar, en fi, durant minuts ni 
contesta les preguntes mentre les seves fràgils 
espatlles gairebé tremolen però no del tot, i una 
paraula inaudible surt ocasionalment dels seus 
llavis contrets. Hi ha diverses escenes pintoresques 
en les quals el noi es topa amb un comissari i 
amb un barquer recelós, els quals —gràcies a 
un estil d’interpretació que probablement els va 
ser derivat d’Emily Brontë, i per uns angles de 
càmera que exageren la seva alçada però eliminen 
tota noció referent a la seva amplitud— semblen 
ominosos personatges del Segle de la Foscor i ens 
permeten veure a la Societat intimidant al Pària, 
i a la Societat Americana condemnant a l’Home 
Comú al patíbul.

Els símbols van a deu centaus la dotzena 
a Hollywood, i Stevens va comprar totes les 
existències: sirenes de policia, xiulets de tren, 
imatges superposades d’una cara juvenil i d’un petó 
que es recorda, la cama deformada del sàdic fiscal 
del districte (i que el fa encara més terrible), una 
ombra creua un rostre per indicar un pensament 
maligne. Aquests detalls poden semblar trets de 
la vida real, però de fet són els productes d’una 
imaginació medieval capaç de captar trets vívids 
de la vida contemporània només per la senda del 
tòpic. Aquests creadors s’han atrinxerat en un 
cercle viciós de decadència: després de contribuir 
a crear i sostenir un món d’opulència inquietant, 
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amor romàntic i Gran Ciutat fascinant, expressen 
ara la desesperació i el caos exagerant els mateixos 
símbols ridículs que van inventar al principi.

 
Sempre va ser evident que la càmera no 

només reflecteix la realitat, sinó que també la 
interpreta. Aquest fet s’emprava per significar 
l’aprofundiment i l’enriquiment d’una estructura 
intel·ligible de temes i personatges. Però ara 
ocorre que la realitat desapareix completament 
en les boires de la interpretació: el significat 
«subterrani» de cada pla desplaça al veritable 
contingut, i l’espectador ha d’enfrontar-se amb 
tota una multitud d’indefinits «significats» 
simbòlics que suren en absoluta llibertat. Quan 
la càmera s’aproxima a un gra de la cara d’un 
actor, es produeix automàticament una imatge 
d’importància immensa: significarà alguna cosa, 
és igual saber exactament quina, tampoc importa 
si amb això es fa impossible explicar la història. 
De la mateixa manera que els còmics d’avui 
manufacturen el seu humor a partir d’un enorme 
arxiu d’acudits, els directors es submergeixen en 
el seu arxiu mental de fragments desmanegats de 
significació social, psiquiatria amateur i efectisme 
visual.

A Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named 
Desire, 1951), Elia Kazan tira del Gimp d’una 
manera tan despietada que mai es posa al nostre 
abast un personatge o una situació clars, sinó un 
immens manyoc dels més complicats problemes 
sociològics. Per exemple, el protagonista, un astut 
mecànic polonès, expressa la seva gran passió 
quequejant les primeres síl·labes de les seves 
frases i mussitant la resta com si tingués la boca 
plena de puré de patates, artifici que naturalment 
impulsa a l’espectador a l’especulació sociològica: 
fastiguejat pel fet que el protagonista s’hagi criat 
aparentment en una cort de porcs, l’espectador 
es veu obligat a pensar en la relació del medi 
ambient amb el desenvolupament individual. 
L’heroi de Tennessee Williams tira endavant en la 
vida, és un amant marit, posseeix un geni sexual 
que provoca «aquelles llums acolorides», i posseeix 
una exquisida sensibilitat moral. Però tots aquests 
atributs burgesos han d’aparellar-se amb els seus 

oposats perquè la diversió no decaigui, per la 
qual cosa Kazan tira del Gimp perquè admirem 
com el polonès baveja, es llepa les potes, udola 
com un troglodita, pega a la seva dona amb tal 
força que l’envia a la clínica de maternitat, juga 
al pòquer com un quadrumà, i traspua una 
atmosfera de crits salvatges, violació, porcellana 
trencada i embriaguesa. I per cerciorar-se que 
fins i tot els nens de dos anys comprendran lo 
dolenta que és la vida en aquesta barraca de conte 
de Grimm, Kazan martelleja decidit l’acció amb 
llums incessantment sinistres, ombres que ballen 
i llacors gasoses.

Amb les seves interpretacions extravagants, 
els seus escenaris de malson i el seu ritme 
fantasmal, Un tranvía llamado deseo pot semblar 
que està dins de la línia «poètica» tradicional de 
Hollywood, però vista més de prop resulta molt 
diferent de les pel·lícules del passat, i del mateix 
i calculat estil d’Un lugar en el sol, People Will 
Talk, etcètera. Entre altres coses, el drama es 
desenvolupa enterament en primer terme. No hi 
ha res en les perspectives planes, en les siluetes 
que es miren a miralls la superfície dels quals besa 
pràcticament la càmera, o en els íntims primers 
plans que dilaten els trets facials i escodrinyen 
els porus de la pell, la textura dels vestits, de les 
samarretes suades. Però sí hi ha alguna cosa nova 
en el fet que una pel·lícula s’ofereixi a nosaltres 
en una dimensió plana. Posades així les coses, 
amb l’actor donant-se pràcticament de nassos 
amb l’espectador, qualsevol moviment espacial 
extrem conduiria a un caos visual absolut, per la 
qual cosa els personatges, la càmera i l’argument 
es mantenen en posició de descans, i l’acció 
afecta només a petits detalls: per exemple, 
Stanley gratant-se l’esquena o els gestos sensuals 
de la seva esposa amb els ulls i els llavis. A la 
pantalla, aquests posats inflexiblement controlats 
apareixen colossals, cridaners, excèntrics i casi 
sinistres. Una vegada més, res té de nou el rodar 
amb llums incandescents i tenebres nebuloses, 
però alguna cosa sí ho té l’enterbolir cada pla amb 
escuma platejada, fum negre i formes escamoses 
per expressar decadència i abjecció. Mai s’havia 
fet un ús tan massiu de les tenebres com en les 
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pel·lícules d’ara (almenys des de les pel·lícules 
russes, que probablement no disposaven de 
focus). I tot això per camuflar un pseudodrama 
durant el qual res passa en la pantalla excepte 
diàleg, durant el qual podem veure dos 
rostres que parlen, després un primer pla de 
l’interlocutor de la dreta que pregunta, després 
un primer pla de l’interlocutor de l’esquerra que 
respon, després una altra imatge de tots dos, etc. 
L’espectador és conscient que li expliquen una 
història, però en general se sent atrapat enmig 
d’un combat psicològic amb totes les forces.   

Encara que mai hagi existit una tan massiva 
concentració de tècnica com en elles, resulta que 
aquestes pel·lícules no aconsegueixen realment 
explotar les possibilitats del mitjà en un sentit 
estricte. Kazan, Stevens i els seus col·legues estan 
empetitint el cinema fins a un nivell infantil, 
en caracterització i en situacions. Distret en 
moviments de càmera endormiscats, accions 
lentes com un ballet, insistents primers plans de 
rostres enigmàtics envoltats de foscor, i diàlegs 
sense rumb que semblen sortir de les parets, a 
Stevens només li queda temps a Un lugar en el sol 
per presentar en termes grandiosos un petó, una 
seducció i una dona que s’ofega, els quals hauria 
enllestit en menys de cinc minuts de seguir la 
directa tècnica narrativa que va emprar a Serenata 
nostàlgica (Penny Serenade, George Stevens, 1935) 
i Somnis de joventut (Alice Adams, George Stevens, 
1941), pel·lícules molt anteriors. En quant a l’acció 
dramàtica, Un tranvía llamado deseo mostra un 
únic personatge principal —una neuròtica noia 
del Sud a només un pas del manicomi—en una 
única situació principal: parlar, parlar i parlar amb 
una parella desinhibida en un apartament de dues 
habitacions. La reina d’Àfrica (The African Queen, 
John Huston, 1952) es va rodar enterament en 
el Congo belga, però els personatges no fan res 
que no poguessin fer en un decorat d’estudi amb 
l’ajuda d’uns quants plans d’arxiu. Rares vegades, 
o potser mai, les pel·lícules han estat tan físicament 
despòtiques en el seu efecte. Els guions s’escriuen 
de manera que l’argument pugui desenvolupar-se 
amb un petit repartiment, escassa acció, i uns 
quants decorats. La càmera s’aferra als actors amb 

una proximitat tan obsessiva que cada moment 
adquireix una importància crucial i amenaça 
amb desvetllar alguna veritat aterridora, ja sigui 
psíquica o emotiva. L’efecte es fa encara més fort i 
singular quan els actors es mouen ocasionalment 
per l’escenari i l’ull omnipresent de l’objectiu 
amb prou feines es mou per mantenir-los a focus, 
com en una altra pel·lícula de Stevens, Una razón 
para vivir (Something to Live For, George Stevens, 
1952), quan un preocupat as de la publicitat es 
passeja amunt i avall pel seu despatx, mentre 
la càmera no sembla avançar ni retrocedir més 
que una fracció de centímetre. S’experimenta la 
sensació de que ja res té importància com no sigui 
l’amplificació de rostre, gest i vestuari, i que això 
ens dirà tot el que necessitem saber sobre la vida 
del nostre temps.

Tot això sembla haver començat amb una 
excitant, si ben histriònica, pel·lícula de 1941, 
titulada Ciutadà Kane (Citizen Kane). Aquest 
còctel sinistre de drama de misteri i necrològica 
resumida, on la majoria dels fets superficials 
tenen el seu paral·lel en la carrera de William 
Randolph Hearst, combina l’estrepitosa tramoia 
teatral d’Orson Welles amb l’ús temerari de 
fotografia fosca i angles estranys a causa d’un 
expert operador anomenat Gregg Toland. Toland 
va ficar en aquesta pel·lícula tots els artificis 
ressenyats en el manual del perfecte operador, 
tots, des del pas de maneta (per donar vida als 
personatges dels inserits «documentals») fins als 
moviments de grua, plans dobles, contrapicats, 
i el seu efecte de perspectiva preferit, en el qual 
les siluetes àmpliament separades i que es mouen 
al llarg d’inacabables habitacions es veuen amb 
la mateixa nitidesa de focus que els personatges 
més propers a l’espectador. Aquest repertori va 
contribuir a conformar una pel·lícula excitant, 
encara que malmesa per evidents elements 
d’inspiració dispersa: angles de càmera que havien 
estat explotats a fons pel cinema experimental, i la 
tòpica caracterització de Kane com un solitari que 
esperava amor del món sense obtenir-lo perquè 
ell mateix no tenia cap amor que oferir. Aquesta 
desmitificació d’un magnat va ser clarament 
l’operació més iconoclasta perpetrada en un gran 
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estudi des dels dies en què D. W. Griffith i el seu 
operador, Billy Bitzer, van alliberar a les pel·lícules 
de la imitació de l’escena. L’agosarada barreja de 
tècniques del teatre, de la ràdio i del cinema dut a 
terme per Orson Welles, va conduir inevitablement 
a una obra afortunada i escandalosa, que es va 
anticipar a tot el que després s’ha posat de moda 
en les pel·lícules americanes.

Fet curiós, aquesta pel·lícula que va tenir la 
major publicitat cultural abans d’estrenar-se des 
de la pel·lícula que Eisenstein va rodar a Mèxic, va 
causar poca impressió al seu moment als veterans 
de Hollywood. Fins als anys cinquanta, el fantasma 
de Ciutadà Kane no va començar a obsessionar a 
totes les produccions importants de Hollywood. 
Abans de l’adveniment d’Orson Welles, el més 
important de la tècnica cinematogràfica era la 
història, la concepció, espaiament i disposició 
de plans en una línia argumental que passés 
amb facilitat d’una cosa a una altra. Welles, 
més interessat a exhibir el seu insolent sentit de 
l’espectacle i les seves idees profundes sobre la 
malversació, els trusts, el periodisme groc, l’amor, 
l’odi i demés, va trencar la seva història al llarg de 
la línia principal, fins a convertir la seva pel·lícula 
en una cadena interminable d’efectes portentosos. 
A cada moment, el client era convidat a detenir-
se davant algun decorat kublakahnesc, algun 
contrapicat d’un actor admirablement il·luminat, 
o algun símbol (la bola de cristall a l’interior de 
la qual cau la neu, l’ocell que piula en escapar-se), 
i pensar sobre quant es diu sobre com un editor 
duu a terme una cerca immoral d’amor-poder-
respecte. La trama era bastant senzilla: un home 
famós diu alguna cosa («Rosebud») just abans de 
morir al seu castell en una muntanya, i la «Marxa 
del Temps» envia a un periodista perquè escrigui 
un article sobre això. Finalment, descobrim les 
respostes, però no a través dels records en flashback 
dels entrevistats —el més vell amic de Kane, el 
gerent del seu diari, l’esposa, el majordom del 
castell— sinó gràcies a un últim pla que ataca els 
nervis, que queda entre el director i el públic, del 
trineu «Rosebud» de la perduda i estèril infància 
de Kane. La història es presentava d’una manera 
tan complicada i se li conferia tal solemnitat a 

través de les ombres de significació que aportaven 
cent símbols, que podia interpretar-se tant com 
un volgués, incloent el que Welles havia pretès. 
Calia destacar alguns grans moments dramàtics, 
com el visionat a la sala de projecció de la «Marxa 
del Temps», el nen vist a través de la finestra en 
l’escena del testament, l’esgarrifosa presentació 
d’un candidat a les eleccions. Però entre ells existia 
una gran quantitat de xerrameca, acció molt més 
escassa i història gairebé imperceptible.

Welles va llegar a un Hollywood que havia 
adquirit pes i fama gràcies al seu dinàmic cinema 
d’acció, una pel·lícula que es desintegrava en una 
successió de fragments, cadascun d’ells carregat 
de tècnica agressiva i d’una sorollosa i deliberada 
deformació dels components de la vida real. Va 
explicar la seva història anant cap a enrere —fet 
gens nou— i la va fer encara més lenta esbocinant-
la en quatre situacions que no confluïen sinó que 
encaixaven rígida i ambiguament en una espècie 
de construcció paral·lela. De la mateixa manera va 
complicar i va immobilitzar cada pla amb efectes 
brillants i desparions que mai s’havien vist abans 
a Hollywod. Per exemple, la ominosa silueta 
de Kane es retallava en la foscor al costat d’una 
estàtua pseudogrega intensament il·luminada i 
d’un immens trencaclosques sense acabar que 
l’operador havia disposat amb astúcia de manera 
que semblés escampat sobre un pis de marbre. 
L’espectador es veia forçat a ordenar aquests 
elements discordes en un tot visual convincent, 
mentre el seu cervell havia de llançar-se a tota sort 
de cogitacions sobre l’avarícia, la monomania, i 
altres coaccions. Fins i tot els artificis per donar 
mobilitat a la història actuaven com a agents 
de complicació i interrupció: una vegada i una 
altra, es passava de la primera part d’una frase 
pronunciada en un cert temps i lloc a l’última 
part d’aquesta frase pronunciada anys més tard. 
Amb això l’espectador es feia menys conscient 
del pas del temps que d’un director que deté el 
temps per jugar artificialment amb la realitat.   

Welles va ensenyar també als artesans 
de Hollywood com injectar filosofia trivial, 
«liberalisme», psicoanàlisi, etc., en la mateixa 
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mecànica de realització de pel·lícules, de manera 
que l’espectador no només veiés en la pantalla 
a un actor gros i fictici xisclant per una escala, 
sinó també la visió exòticament expressada, 
que d’ell té tot l’equip des de l’intèrpret fins 
al decorador. La pel·lícula s’obria i es tancava 
amb el reixat de ferro que envolta el castell de 
Kane. Entre aquesta imatge cíclica, que significa 
la solitud i el caràcter aristocràtic d’un magnat, 
se succeïen imatges similarment significatives: 
Kane al seu castell envoltat per l’embalada 
acumulació de les seves pertinences; l’innocent 
i rialler Kane gesticulant davant un enorme 
cartell electoral que el revela com un sinistre 
demagog. I sempre, pràcticament damunt de 
l’operador, la seva silueta irreal que fa pensar en 
una inflada bola de billar amb els trets facials de 
Fu-Manchú, sense res dins, excepte un record 
freudià que dansa burlescament en els vapors 
projectats per les idees de Welles sobre com 
fracassa un prohom americà.

Els significats ocults i la narració fragmentada 
eren les dues innovacions més òbvies d’aquesta 
pel·lícula. La càmera de Toland va ser la tercera, 
justament la que calia esperar d’una pel·lícula 
en la qual, segons la publicitat, s’emprava una 
càmera desencadenada. La principal aportació 
de Toland va consistir en un concepte pla de 
l’espai cinematogràfic. La seva càmera s’extasiava 
amb les grues i els contrapicats, però contreia 
l’aspecte tridimensional en fer les figures distants 
tan nítides per a l’espectador com les del primer 
terme. Per aconseguir això, Toland havia de 
col·locar als actors en formacions paral·leles, 
àmpliament separades, d’una part a una altra de la 
pantalla. Calia també immobilitzar-los i separar-
los de l’enfosquiment natural del decorat i de 
l’atmosfera. Els seus poderosos objectius van fer la 
resta. A l’espectador se li oferia llavors una imatge 
que exagerava la importància de les figures que 
mostrava fins al punt que l’espai que les separava 
semblava anul·lat. L’efecte visual més important 
era l’expressió vista com en un microscopi, una 
expressió en la qual es pot llegir gairebé qualsevol 
cosa. Gairebé igualment important resultava 
l’agrupació estàtica de les figures, equivalent 

a una revocació de tot el que Hollywood havia 
aconseguit anteriorment en la creació de conjunts 
fluïts en un espai il·limitat. 

Ciutadà Kane i els seus efectes van ser, en 
general, presos en broma per les ments highbrow 
de dins i fora de Hollywood. Opinaven sobre 
aquesta pel·lícula que era massa obertament 
teatral i exhibicionista com per encaixar amb el 
gran corrent periodístic del cinema. Però durant 
els anys de la guerra, a mesura que Hollywood 
anava produint dotzenes de pel·lícules d’acció 
cada vegada més realistes —de l’Oest, de guerra, 
de detectius—, es tenia la sensació que existia un 
cert interès cap a allò que Welles havia aportat a 
l’enriquiment simbòlic d’una pel·lícula per mitjà 
de florits amaneraments. Els directors i els actors 
de Hollywood no van poder oblidar que Ciutadà 
Kane era insensatament tridimensional en la línia 
d’una sessió d’una hora amb el psicoanalista, i 
que feia pensar en tot moment en els ambigus 
impulsos ocults darrere de cada personatge. 
Ciutadà Kane sembla un trauma refugiat en el 
subconscient Hollywood fins que els Wyler i els 
Huston van tornar de les seves destinacions en 
els serveis cinematogràfics del govern; llavors va 
esclatar amb tota la seva força.

En les pel·lícules més aplaudides dels primers 
anys de la postguerra (Días sin huella (The Lost 
Weekend, Billy Wilder, 1945),  Els millors anys de 
la nostra vida (The Best Years of Our Lives, William 
Wyler, 1946), El tresor de Sierra Madre (The 
Treasure of Sierra Madre, John Huston, 1947), 
El ídolo de barro (Champion, Mark Robson, 
1949)), comencen a apreciar-se les innovacions 
teatrals de Welles eficaçment incorporades a 
certes pel·lícules que, d’altra banda, intenten 
semblar un reflex fidel de la realitat. Va ser 
necessària una llarga pràctica de les tècniques 
que s’han fet dir «semidocumentals» (pel·lícules 
rodades en carrers autèntics, amb maquillatge 
corrent, llum natural, mímica espontània) abans 
que Hollywood aconseguís conjuminar el florit 
simbolisme de Welles amb la realitat, o aparença 
d’ella suficient com per fer-ho raonablement 
acceptable. Però ara s’ha après la lliçó, i l’espectre 
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de Ciutadà Kane aguaita una pantalla plena de 
formes monstruoses. Tota l’estructura física de 
les pel·lícules s’ha fet més lenta, més simple, més 
propera al pla frontal de la pantalla per a que es 
puguin experimentar amb profunditat aquests 
efectes excèntrics. Hollywood ha desenvolupat un 
nou mitjà que recorre a trucs estranys amb l’espai 
i el comportament humà amb la finalitat de 
projectar un contingut de «penetració» popular 
sota una escarransida superfície.

D’aquesta manera s’ha produït una 
revolució a Hollywood, probablement sense 
que s’adonessin els mateixos homes —directors, 
actors i crítics— que l’han provocat. Si s’entén 
el que el Nou Cinema significa, és possible que 
Hollywood mai torni a ser el que va ser. Tot intent 
de ressuscitar la vella i fluïda pel·lícula naturalista 
que es desenvolupa lògicament i té lloc en un 
espai «raonable» sembla condemnat a semblar 
tan passat de moda com un mirinyac. Per bé o 
per malament, ens aferrem pel que sembla a una 
creació pretensiosa, absurdament reprimida, i 
summament amanerada, que s’alimenta de tot 
l’art modern fins a engolir-lo, de manera que el 
que veiem no està en realitat en la pantalla, sinó 
part en la nostra pròpia ment, part en la pantalla 
i part darrere d’ella. Cal llegir aquestes pel·lícules 
d’una manera completament diferent al que 
estàvem acostumats. Ja no existeixen literalment 
les històries o les pel·lícules, sinó una successió 
de jeroglífics estàtics en els quals variats graus de 
significació han substituït, tant en interès com en 
intenció, al que abans es valorava quant a narració, 
personatges i acció per si mateixos. Aquestes 
pel·lícules no han de veure’s literalment, sinó com 

a rajos X de la pluralista ment moderna. Però les 
idees populars deliberadament semienterrades en 
elles emeten el so fort i tosc de les eines de l’edat 
de pedra, encara que moltes d’elles provinguin de 
la psicoanàlisi i de les peces didàctiques com les 
del Front Popular de la depressió. Els cineastes 
actuals de major ambició van tenir la seva millor, i 
més elevada, educació en el Nova York dels últims 
anys trenta i mai han perdut l’obsessiva necessitat 
de «millorar» el món per mitjà de l’art. Ara estan 
massa sofisticats o avorrits per creure realment que 
tal voluntat assorteixi algun efecte, però les restes de 
la consciència, l’enyorança, la culpa i la frustració 
es conjuren perquè les seves pel·lícules projectin 
una nova imatge de l’Ansietat. Han perdut l’esperit 
i les conviccions dels radicals anys trenta, però 
l’atmosfera característica d’aquests anys perdura 
vagament a través d’una misantropia glacial, 
severa, capritxosa i essencialment insubstancial: 
la consciència social es va tornar agra. No cal dir 
res en contra de la misantropia com a punt de 
vista pràctic, però quan, com en Un lugar en el 
sol, pren el seu concepte dels obrers, dels magnats 
i de les nenes bé d’un món d’idees fantàsticament 
allunyat de la conjuntura americana actual, no és 
més que un sentimentalisme a l’inrevés. L’impacte 
emotiu d’una tècnica d’efectes elegants, calculats i 
desparions és tan modern com la pasta dentifrícia 
cloroficada, però l’esperit popular inseparable 
d’aquesta tècnica resulta gairebé tan antiquat 
i provincià com el de Damaged Goods (Harry 
Pollard, 1914) i El secreto de estado (A Fool There 
Was, Frank Powell, 1914). •

 
Trad. José Luis Guarner
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Les pel·lícules d’Ozu1

Ozu’s Films
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1. Aquest article fou publicat originalment a Artforum, 
Juny de 1975 (com “Ozu”) i recopilat a: FARBER, Manny 
(2009). Farber on Film. The Complete Film Writings of 
Manny Farber. POLITO, Robert (Ed.). New York. The 
Library of America. Amb la finalitat de preservar el text 

original no hem modificat els criteris tipogràfics per 
adaptar-los als d’aquesta publicació. Copyright © 2009 by 
The Estate of Manny Farber. Agraïm a Patricia Patterson 
l’autorització per a reproduir i traduir aquest article.

Una de les imatges més fortes d’El otoño de 
la familia Kohayagawa (Kohayagawa-ke no aki, 
1961), d’Ozu, és la xemeneia del crematori en el 
cim d’un paisatge insuls i inexpressiu, simbolitzant 
la fi d’un vell vividor, que un dia es va esmunyir 
amb la seva amant a les carreres de bicicletes i va 
morir de sobreexposició. El vell musculós i fort 
(Ganjiro Nakamura, que s’assembla a Picasso 
amb la seva fatxenderia i el seu vigor de forçut 
d’or) és l’únic membre inquiet en una família 
molt continguda i responsable – la invariable 
pedra angular entorn de la qual Ozu construeix 
els seus perfectes drames domèstics de formes 
simples. La tàctica de la llarga introducció al pla 
del crematori (a més de la xemeneia apuntant 
al cel, alguns paisatges igualment equilibrats i 
adormits, filmats gairebé des del nivell de la sorra, 
de dos camperols fent la bugada en el riu, i tres 
corbs passejant molt nerviosament, esperant la 
cremació del vell, a més d’uns pocs moments de la 
família gemegaire i molt replegada en si mateixa, 
impacientment incòmoda) deixa veure una cura 
més que evident en els més mínims detalls.

El caràcter rígidament formalitzat, casolà i 
evocador d’Ozu, una mescla de Calvin Coolidge, 
Blondie, i l’estètica neoplàstica de Mies, és com 
entrar en una llar bellament ordenada i estar 
envoltat de respectuosos modals. No aconsegueix 
del tot el pedestal de ser “completament japonès” 
o “una presentació inusualment profunda del 

personatge”. Parlar d’una linealitat simplement 
disposada probablement s’ajusti més a la realitat. 
L’ingenu guió a la Jane Austen (qui es va a casar 
amb qui) mostra una imatge de la vida japonesa 
als 50 en la qual sol haver-hi una cara insulsa i 
correcta amb una espectacular filera de lluentes 
dents blanques. La “caracterització profunda” 
sembla ser una preocupació menor del director 
comparada amb la de crear un panorama domèstic 
delicadament equilibrat i fer funcionar en el procés 
algunes de les més velles tècniques de la construcció 
cinematogràfica. Dues persones dempeus, 
assegudes, de genolls, sempre sorprenentment 
decoroses, decidint si la cerveseria familiar haurà de 
fusionar-se amb el “gran capital”; la seva conversa 
desglossada en plans de cada parlant. El cinema 
d’Ozu està molt més compost del que suggereix 
aquesta tècnica dels 30, de principis del sonor. On 
Hawks és pràctic i se situa a l’altura dels ulls dels 
parlants, Ozu filma u-dos plans hieràticament, 
amb la càmera sempre davant qui parla, mai de 
qui escolta, i autocràticament despatxa qualsevol 
aspecte (no hi ha dolly, foses, transicions) que 
tingui pinta de moviment o congestió. Ozu usa 
grans plans de naturalesa morta –els barrils en 
l’exterior la cerveseria– com a divisions de capítols 
entre les petites penes de la família Kawasuave: la 
germana Número 1 hauria de casar-se amb l’amo 
d’un molinet d’acer? Deu el pare avergonyir les 
seves tres filles renovant una vella infidelitat amb 
una hostalera?



LES PEL·LÍCULES D’OZU

Tota la història es mou cap a la mort serena i 
irònica del pare lasciu, com cap altra pel·lícula, en 
una sort de codi Morse. Veus un petit segment del 
drama familiar, llavors silenci, seguit de tres plans 
dels grans tonells de la cerveseria alineats contra 
la paret just fora de l’omnipresent portal, que és 
l’estratègia compositiva més habitual a Ozu; i 
llavors una altra peça de la soap opera de classe 
mitjana. Aquesta rutina de pont entre escena 
i silenci (de vegades una música salvatgement 
emocional és tocada contra els paisatges dividits 
en capítols) es repeteix fins a l’última de les tres 
preses dels corbs negres en una riba molt serena 
i blava, acaba l’elegant desfilada de punt-ragui, i 
deixa el missatge d’Ozu: tot és transitori, però la 
família queda. 

La sintaxi taquigràfica d’Ozu al que més 
s’assembla és a Bresson en la seva atenció a la 
bellesa del moviment limitat, les repeticions 
de ritual, l’èmfasi humana que és desesperat 
(Bresson) o assolelladament benigne (Ozu). 
Aquesta pel·lícula, la September Song per a un 
vell murri alegre, fa que qualsevol Bresson sembli 
la masmorra, el més fosca possible, de morbidesa i 
obsessió sexual. Il·luminació, actuació, tema: mai 
trobaràs una fila de dents blanques encapçalant la 
imatgeria ombrívola, de grafiti, de Bresson. 

Ozu sembla dedicat a aquesta nina de tres 
polzades el cap de la qual es bressola a dalt i a 
baix en la lluneta de l’automòbil d’un filisteu, 

però hi ha alguna cosa simpàtica, possiblement 
profunda, en aquesta gent decorosa com a nines. 
Una bondat hipnòtica desborda els limitats actors 
en composicions de parella. 

La llarga carrera d’Ozu, que va començar 
en comèdies mudes a l’estil de Snub Pollard, 
mai deixa enrere la idea de Hal Roach de que la 
imatge d’una pel·lícula havia de ser naif i havia 
de fer-te sentir bé. Des de l’inici fins al final, és 
el dia de la bondat amb una família de persones 
menudes que són menudes en qualsevol neurosi 
possible, excepte per la seva infinita capacitat 
d’asseure’s estàtiques i somriure feliçment les 
unes a les altres. Composicions gracioses: els 
dos parlants estan en paral·lel, en comptes de 
mirant-se l’u a l’altre, i encaixonats per un ordre 
vertical-horitzontal que és més emfàtic que la 
tranquil·la parella. Un se sent una mica avorrit 
mirant a aquesta família preocupant-se pel seu 
futur, però, malgrat tots els ardits lineals, l’ús de 
vistes a dalt-a baix en què es fa l’efecte d’una 
persona mirant directament al capdavant, des 
d’una posició de repòs en un tatami, la pel·lícula 
es manté lleugera, airejada i fresca pel seu 
rigorós estil abstracte. Conforme viatja al llarg 
d’un paisatge gairebé buit amb composicions 
estàtiques precisament equilibrades, el film 
no deixa dubtes d’estar en mans d’una destra 
majordoma que té al mateix temps simpatia per 
la seva família i una profunda creença en el seu 
estil de fer cinema amb codi Morse. •
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Anderson. Es va presentar en 1938 en el musical de 

Broadway Knickerbocker Holiday, i des de llavors ha estat 
interpretada en múltiples versions (N. del T.).
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1. La traducció al castellà d’aquest article va aparèixer en el 
llibre: YAÑEZ MURILLO, MANU (Ed. 2012). La mirada 
americana. Cincuenta años de Film Comment. Madrid: T&B 
Editores. Agraïm a Manu Yáñez Murillo, editor del llibre i 
traductor de l’article, que ens hagi cedit la seva traducció 
per aquesta publicació, i a Patricia Patterson el permís per 
editar l’article original, que va aparèixer originàriament a les 
revistes City i Film Comment, el 1975. 

2. Nota del traductor: Zap Comix és una publicació 
emblemàtica del còmic underground dels Estats Units, 

apareguda en el marc de la contracultura juvenil de 
finals dels anys seixant. El primer número de Zap, en 
format comic-book, va aparèixer a San Francisco a 
començaments de 1968, dedicat enterament a l’obar de 
Robert Crumb.

3. N. del t.: Clement Greenberg (1909-1994) fou un 
influent crític d’art estadounidenc molt relacionat amb 
el moviment abstracte als Estats Units. En particular, va 
promoure l’Expressionisme abstracte i va tenir relaciones 
estretes amb el pintor Jackson Pollock.

Resulta interessant que els autèntics 
hereus del primer Andy Warhol, el de Chelsea 
Girls (1966) i My Hustler (1965), estiguin a 
Munich, mentre que les noves pel·lícules de 
Warhol-Morrissey s’han desplaçat cap a l’Oest: 
per exemple, Heat (1972) és El crepúsculo de los 
dioses (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950) en 
clau Zap Comix2, mentre Flesh for Frankenstein 
(1973) és una salaç versió infantil del clàssic de 
James Whale. La idea que té Warhol d’un contra-
mainstream consisteix a revertir les convencions 
de l’alta cultura artística: renegar amb sorneguera 
alegria dels edictes de Greenberg3, anteriorment 
considerats els deu manaments: l’artista com una 
figura de superioritat moral, la integritat de la 
superfície del quadre per sobre de la il·lusió, la 
relació de l’interior de l’enquadrament amb els 
seus límits, la polaritat entre allò alt i allò kitsch.

Com la polèmica postura de Genet en 
relació a la bellesa del crim i la perversitat, 
Warhol proclama la meravella de la monotonia, la 
banalitat, l’art fabricat a màquina, l’oportunisme 
i la mobilitat entre diferents mitjans. Es desplaça 
amb gust cap a la burla i la flexibilitat: no només 
demostra el seu talent polifacètic en la seva 

dotzena de professions, sinó que a més intenta 
imprimir un aire “no-tan-exigent” a cada nou 
quadre-làmina-pel·lícula-entrevista.

Per osmosi, l’aire kinky de Warhol va deixar 
petjada a Munich, la capital bavaresa de la cervesa, 
el bratwurst, Bach i el cinema. Probablement, pocs 
muniquesos hagin vist un Warhol, però el Bike 
Boy (1967) i les Chelsea Girls són veïns sota la pell 
d’algunes pel·lícules muniqueses finançades per la 
televisió; en particular, les obres d’anti-cinema de 
Rainer Werner Fassbinder. Aquí està la mateixa 
habilitat pictòrica per conjugar colors innocents i 
insolents, utilitzant formats plans, simples, directes; 
les imatges de Warhol són més poroses, de gra 
gruixut, mentre que les de Fassbinder posseeixen 
un look sardònic, de conte de fades. L’escriptor-
director-actor de rostre tàrtar ha fet (pràcticament) 
una pel·lícula a la setmana des de 1971, un ritme 
similar al dels inicis de Warhol; i en el rerefons de les 
imatges de Fassbinder conflueixen les idees d’estafa i 
contraban amb la sensació, pròpia del primer Warhol, 
de ser capaç de controlar aquest nivell d’anarquia. El 
desencadenat món marxista de Fassbinder apareix 
comprimit i delineat; saps en quin punt comença i 
acaba cada forma, idea i seqüència narrativa.
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Un babau calçasses copeja a la seva dona en 
una habitació de tableau que roman en escena, 
sense cap moviment de càmera, fins a l’implacable 
final: el marit defallint en la seva alcohòlica 
estupor. La imatge de l’agonitzant i frustrat 
borratxo colpejant a la seva dona és una de les 
més velles del cinema; és possible rastrejar-la fins 
a Avaricia (Greed, Erich von Stroheim, 1924), 
però el seu esclat fútil i plenament il·luminat 
en una pel·lícula muniquesa de 1971 li atorga 
una mescla d’encant i ferocitat. Dirigida contra 
l’afectat gust de la classe mitjana, l’exageració 
grandiloqüent remet a Escrit en el vent (Written on 
the Wind, 1956) i a una altra pel·lícula de Douglas 
Sirk, Sólo el cielo lo sabe (All that Heaven Allows, 
1955), que és citada de forma més explícita a 
Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf, 
1974). Al mateix temps, la candidesa cool i 
molt contemporània suggereix la impavidesa de 
Warhol, pròpia d’un submón androgin.

Un exemple menor del paral·lelisme de 
Fassbinder i Warhol: la presència del gemec 
embafador i nasal de Viva en el sorprenent 
retrat que fa Irm Hermann de l’evasiva esposa 
d’un venedor ambulant a El mercader de las 
cuatro estaciones (Händler der vier Jahreszeiten, 
1971). En aquest retrat, que bascula entre un 
convencionalisme insignificant i moments 
de sensualitat i coratge, la burleta xerrameca 
lànguida de les superstars de Warhol es combina 
amb els trets d’una classe baixa d’un altre 
món. És com creuar el Soho “alliberat” amb la 
uniformitat de quincalla de J. C. Penney4. La 
mirada recelosa de Hermann després de les seves 
ulleres sense estil, el seu cos espectacularment 
prim recobert per malgirbats i estampats vestits 
de pa sucat amb oli. Fassbinder no és l’únic 
membre de la re-emergent escena del cinema 
alemany que entaula curioses congruències 

amb les recerques fílmiques de Warhol: els 
seus esplèndids hermafrodites (Schroeter), la 
seva extravagància autoimposada (Herzog), les 
llargues preses “precissionistes” en una escena 
aparentment buidada de seducció (Straub); però 
ell és amb qui anem a bregar aquí. 

Fassbinder és una mescla de enfant terrible, 
burgher5 i desvergonyit, i els seus vint-i-quatre 
llargmetratges (des de 1967) brollen d’una 
sensibilitat camp. Tots els seus apetits (per  allò 
estrafolari, vulgar i banal en qüestions de gust; 
l’ús de convencions de cinema antic; el moviment 
àgil d’un mitjà a un altre; una qualitat lúdica i 
graciosa en termes d’estil) són els del camp i/o 
Warhol. La qüestió —destronar el seriós, fer 
de l’artifici i el teatral un ideal— es fa evident 
amb una increïble vivacitat, reintroduint la 
Faula en el gènere de Hollywood i suggerint la 
imatge d’un tipus dur i superficial manipulant 
un mall de cartes. L’as en la màniga de Warhol, 
convertir a qualsevol en una superestrella 
recoberta de glamur i incandescència, és 
també el de Fassbinder. Les mateixes fèmines 
de tres cames apareixen en la majoria de les 
seves pel·lícules; Hanna Schygulla, amb un 
halo al seu al voltant en cada enquadrament, 
és la bellesa enlluernadora, el triomf i la 
carta més perdulària de les seves pel·lícules. 

El mercader de las cuatro estaciones (el declivi 
de l’ovella negra d’una família, que travessa una 
Dreiseriana6 llista d’humiliacions, i que quan 
comença a progressar com a venedor ambulant 
de fruita i verdura s’ofega metòdica i mortalment 
en alcohol) és una pel·lícula lluminosa i inventiva 
que és rotundament clara sobre els seus propòsits 
i significats. La idea bàsica —la silenciosa pressió 
de grup que porta a la gent a suportar emocions i 
comportaments convencionals, de tal manera que 
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4. N. del t.: Farber i Patterson plantegen un simil entre 
la dicotomia “convencionalitat”/“sensualitat” i el contrast 
entre l’exhuberància “alliberada” i iconoclasta del Soho 
novaiorquès i la monotonia de la cadena J. C. Penney, uns 
grans magatzems especialitzats en productes outlet.

5. N. del t.: Burgher és l’equivalent en alemany de “burgès”, 
o més generalment d’un membre de la classe mitjana urbana.

6. N. del t.: Referència al novel·lista i periodista nortamericà 
Theodore Dreiser.



cada moment queda compromès i descolorit— 
mai ha estat precisada de forma tan subtil i 
constant. No és la història lacrimògena d’un 
marit oprimit i calçasses, sinó un dur retrat dels 
rituals de la classe mitjana, circa 1972. La gent 
es pren torns per ser malvada i explotadora en 
un joc de la cadira de vencedor i víctima. Com 
en totes les seves pel·lícules, Fassbinder porta el 
melodrama fins a límits absurds per mostrar com 
les seves actituds i emocions, pur clixé, descoloren 
les situacions normals.

El mercader… és el treball d’un il·luminador 
medieval que domina l’ornamentació visual, 
suggerint el més famós dels llibres il·lustrats: Les 
molt riques hores del Duc de Berry. La seva gent 
radiant és observada de prop per la càmera, en el 
que sempre sembla un moment àlgid. L’escena 
està buidada d’ombres, la il·luminació intensa. 
Posseeix la tendresa extàtica de Fra Angèlic 
però els arquetípics personatges (la dona avara, 
la generosa germana, la innocent filla, la mare 
malvada i mesquina, un adulador cunyat) són 
interpretats per una tropa d’actors-hipsters 
vívidament dinàmics. Fassbinder s’adhereix a la 
imatge frontal, en molts sentits com si es tractés 
d’un fresc de Fra Angèlic: un home vestit amb 
una neta i emmidonada camisa blava i blanca 
comercia amb peres verdes que omplen un 
carro rectangular, una tasca humil congelada en 
una composició quieta i poc profunda. Aquest 
heroi derrotat ven només tres bosses de peres 
durant la pel·lícula.

Com un lladregot temptejant la combinació 
d’una caixa forta, Fassbinder no cessa en els 
seus intents per trobar el codi secret dels seus 
personatges, manipulant parsimoniosament 
la luxúria de l’esposa interpretada per Irm 
Hermann, o la compassió i fredor de la germana 
encarnada per Schygulla, que s’alinea amb el 
mercader en nom de la integritat i en contra 
de la seva família. La clara individualització i 
perfilat de cada personatge són emblemàtics 
del formalisme hermètic de Fassbinder, fins i 
tot quan cada personatge central es reserva un 
gir major. Una dona que fins al moment havia 

estat tota constricció s’exposa sobtadament en 
tota la seva blanca extensió, sent muntada per 
darrere per un estrany el petit somriure del qual 
se sosté fins que el seu significat queda gravat 
en el teu cervell.

La seva visió dura-tendra s’expressa 
mitjançant el ritual, sigui la pel·lícula una història 
a l’estil Muerte en Venecia —Les amargues llàgrimes 
de Petra von Kant (Die bitteren Tränen der Petra 
von Kant, 1972)— o un Babbit, de Sinclair Lewis, 
anat de l’olla —Warum läuft Herr R. Amok? 
(Why Does Herr R. Run Amok?, 1970)—. Sigui 
l’esdeveniment filmat la hipòcrita trucada de 
Petra, el pompós alliçonament de Herr R. al seu 
fill, o el ball d’Ali-Emmi que obre i tanca Todos 
nos llamamos Ali, aquests rituals serveixen per 
mantenir el món en el seu lloc; altres rituals —les 
rondes de beguda d’en Hans i els seus amics— ho 
posen tot potes enlaire.

Aquesta ritualitzada sintaxi pot esbossar-se 
de la següent manera:

1. Fassbinder inserta violència i tensió sota 
una xerrada esbalaïdorament mundana a El 
mercader…: “Vaja Hans, quin èxit tens ara”, 
o sota una sensibilitat extrema a Todos nos 
llamamos Ali: “Emmi, tu no dona vella, el 
teu cor gran”, o sota l’estil palpitant de Susan 
Hayward a Les amargues llàgrimes…: “No puc 
viure sense ella, no puc suportar-ho”, mentre 
es retorça sobre una catifa de teixit arrissat, 
abraçant una ampolla de Jack Daniels contra 
el pit. També els crida a la seva filla i la seva 
mare: “Aneu a casa, avorrides, no suporto 
tenir-vos a la vista, vull a Karin!”.

2. La interpretació a Les amargues 
llàgrimes… és ferventment singular. Com 
en el teatre Noh, és protoartificial i sempre 
aspira a allò emblemàtic, unida aquí amb 
el ric efecte d’una salsitxa rebentant el 
seu revestiment. Petra i la seva assistent 
monosil·làbica, enfundades en negres 
vestits eduardians, estan en peus de guerra 
contra les seves imatges.
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3. Del ploricó incessant de Petra, que dirigeix 
la seva carrera de modista des del seu llit, a 
l’òpera tibant i parlada de Todos nos llamamos 
Ali, impera l’eixarm  musical. “Vine a casa, 
Hans, vine a casa”, i ell llança una cadira 
contra el cos preparat de la seva dona, mig 
amagada darrere la porta del saloon. La pell 
de porcellana de Hermann, els seus llavis 
de robí, el seu pèl espessament arrissat, 
posseeixen el mateix impacte icònic que 
la seva súplica. L’equip d’actors al complet 
—el venedor ambulant de Hirschmüller, la 
modista-heroïna de Carstensen, l’Emmi de 
Brigitte Mira— utilitzen el llenguatge amb 
el mateix propòsit burleta, com en el murri 
foxtrot protagonitzat per les dues dones 
vestides de llarg a Les amargues llàgrimes de 
Petra von Kant. Ballant Oh Yes, I’m the Great 
Pretender, mai es miren l’una a l’altra, la 
qual cosa apunta de nou a un dels pilars de 
l’imaginari de Fassbinder: les lluites de poder 
com a guerres incessants.

4. Fassbinder i Kurt Raab (“el disseny és 
realitzat per a mi per Raab, el tipus que 
interpreta a Herr R. Li dic el que necessito; 
cada color és curosament meditat, cada imatge 
treballada a fons”) són extraordinaris inventors 
de decorats que suggereixen una captivitat 
—mobiliari, décor i personatges semblen 
atrapats a l’interior d’una casa de nines—. El 
factor primordial de la seva sintaxi: la tensió 
entre els personatges i el seu diminut entorn 
de casa de nines. La imatge d’esposa-fill-marit 
al voltant d’una taula menjant mortadel·la 
i formatge conforma una escena treta d’un 
llibre de Beatrix Potter7; la gent és massa gran 
per a una existència minúscula i repetitiva.
 
5. Vestit i décor: cada personatge utilitza el 
seu propi tipus de roba; en Hans vesteix a 

quadres, l’Erna vesteix com una heroïna 
de Hawks, l’assistent muda de Petra 
(interpretada per Irm Hermann com en una 
estudiada dansa lenta) va sempre de negre, 
una criatura sepulcral la increïble escena final 
de la qual (empaquetant lentament els seus 
maniquins de fusta i marxant en un silenci 
tibant i perllongat) és un magnífic exemple 
de la lluita de poder entre dos personatges-
deïtats. Fassbinder és molt eclèctic: la seva 
gent posa com a llums de nadal davant belles 
parets empaperades, barrejant estils i eres en 
un mateix tableau.

Un P. T. Barnum8 que utilitza a treballadors 
i enllustradors de botes com a animadors, 
convertint-los en objectes tan lluminosos i exòtics 
com un candeler, Fassbinder està pertot arreu 
amb el seu espoli juganer. Ha pres una sèrie de 
tàctiques del melodrama de Sirk (extravagant 
il·luminació; dissenys de vestuari i décor que 
imprimeixen indeleblement l’estrat social dels 
personatges; paciència amb uns actors entorn dels 
quals giren tots els elements de la representació; fe 
en les històries de tot a cent i en els personatges de 
telenovel·la) i ha grapat l’escabrós remolí de Sirk 
sobre un estil gairebé de cinema mut, puntuat 
amb una lacònica irascibilitat no verbalitzada. 
Trobem un bon exemple en la seca negativa d’Ali 
a la sensual proposició d’una barjaula: “Tita 
està trencada”. L’economia visual de Bresson 
(les reaccions alentides de la càmera i els actors, 
recolzats en parets, sostenint-se en el pom 
d’una porta, amb l’expressió endormiscada) és 
reconvertida en prominents rituals.

Després de tot el que s’ha dit, la veritat és 
que la intensa imatge sense ombres de Fassbinder 
no és com cap altra i les seves pel·lícules s’han 
instal·lat a l’entorn del treballador —les seves 
cases, enamoriscaments, relacions de família, el 
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7. N. del t.: Beatrix Potter (1866–1943) fou una escriptora 
i il·lustradora britànica de literatura infantil. També fou una 
activa naturalista. La seva obra més cèl·lebre és El cuento de 
Perico el conejo travieso (1902).

8. N. del t.: Phineas Taylor Barnum (1810–1891) fou 
un empresari i artista de circ americà recordat pels seus 
cèl·lebres trucs en el món de l’entreteniment i per fundar el  
“Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus”.



paper de les parets, els petits adorns, l’argot, el 
menjar i la beguda, la camaraderia— com un tema 
viable per als anys setanta. Sigui l’esdeveniment 
filmat un venedor de fruita xisclant escales avall 
per la seva difunta muller, o les feixistes trucades 
de negocis que transpiren en l’enorme llit de 
metall en el qual una dissenyadora de moda 
menja, treballa i estima (sent els únics homes a 
la vista els nus gegants del mural situat darrere 
del llit), l’escena sol resoldre’s en un únic pla, 
sense desenvolupament; amb la qual cosa la 
gruixuda9 determinació i la bel·ligerància directa 
de Fassbinder sempre copeja amb més carn de la 
qual esperes, t’esgarrapa de forma grollera.

Una veïna tafanera observa malèvolament a 
Emmi, la dona gran, i a Ali, el negre gallard, mentre 
pugen les escales que porten a l’apartament d’ella. 
En aquest típic tableau, un pla sense profunditat 
de camp —la veïna desenfocada, Emmi i Ali 
en focus—, suggereix que els tres, com totes 
les criatures de Fassbinder, estan atrapats en un 
mòbil i dolorós joc de poder entre privilegiats i 
desemparats. L’escena es troba dominada per 
agressives decisions sobre el décor i les motivacions; 
la càmera, posicionada directament després del 
negre pentinat amb forma de casc de la veïna, 
fixa als amants (Emmi-Ali) darrere d’una malla 
de ferro ornamentada que remarca la posició 
dels interlocutors: una magistrada amb mal 
gust i dos mansos transgressors. L’esdeveniment, 
metòdicament treballat, desplega la radical mescla 
d’hostilitat i ornament del cinema de Fassbinder.

Les seves estratègies indiquen sovint un 
estudi del cinema pornogràfic: com exposar una 
extensió de carn en la pantalla amb l’impacte 
més directe i el mínim metratge. Amb l’ús fred 
i serè d’efectes d’alienació brechtiana, estranys 
posicionaments i una mentalitat reductiva que va 
directa al gra, aconsegueix expedir sorprenent sexe 

kinky sense perdre el temps amb la parafernàlia 
de L’últim tango a Paris (Ultimo tango a Parigi, 
1972), de Bertolucci. L’estil ho és tot en aquests 
tableaux contundents i estàtics: demostren un 
astut coneixement de l’espai que ha d’haver-hi 
entre la càndida sexualitat i la càmera, quanta 
tonalitat virolada i artificial es necessita per dotar 
a l’acte d’una crua perversió. Fassbinder sembla 
capaç de submergir-te en els llicenciosos efectes 
d’una pel·lícula dels anys trenta i, al mateix 
temps, mantenir l’escena en els setanta gràcies a 
l’estilitzat abandó de les seves despietades fèminas 
temptadores: la plena luxúria de la llargaruda i 
esquelètica Hausfrau10 de Hermann, la mamada 
a Hans i, de forma particular, la mandrosa i 
oportunista lesbiana a la qual dóna vida Hanna 
Schygulla en Les amargues llàgrimes de Petra von 
Kant. Camina amb els seus malucs sobresortint 
en una insinuació tan arrossegada com la seva 
forma de parlar. No hi ha res més kinky que les 
escenes de sexe en les quals apareix enfundada en 
un vestit metàl·lic d’esclava.

Todos nos llamamos Ali: el matrimoni entre 
una dona de la neteja de seixanta anys, vídua 
d’un nazi, i una esplèndida columna de múscul 
marroquí es posa en perill perquè l’Emmi no 
vol cuinar cuscús per a l’Ali. Donats tots els 
problemes possibles en els quals podria incórrer 
una combinació marital com aquesta, el conflicte 
demostra la perversitat de Fassbinder, que els 
separa per culpa d’un maleït estofat de blat. 
L’Emmi, que es torna xovinista i complaent, li 
diu al seu galant que vagi a menjar el seu cuscús 
a un altre lloc. L’estructura circular evoluciona 
de manera pendular entre el Pub Asphalt, 
freqüentat per clientela marroquina i noies de 
pits grans, i l’acollidor pis de l’Emmi, on la 
parella es veu subjecta als incessants prejudicis de 
l’empleat de la tenda de comestibles, el maitre, la 
bruixa que patrulla l’escala, i el fastigós i gandul 
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9. N. del t.: A l’original, saftig, de l’alemany “sucós”. Terme 
utilitzat popularment per a descriure a algú voluptuós o 
que pateix d’un lleuger sobrepes. És un terme comú a la 
terminologia yidish.

10. N. del t.: “Mestressa de casa” en alemany.



gendre bevedor de cervesa (interpretat pel 
mateix camp-ió del grunyit: Rainer Werner F.). 
Aquesta interminable sèrie de pòrtics ocupats 
per intolerants summes sacerdots provoca que 
l’estómac d’Ali s’estripi. Fassbinder, que sembla 
un jugador de blackjack de Las Vegas, sap com 
aconseguir l’efecte que desitja: converteix aquest 
dolç sauerkraut11 en una fascinant pel·lícula de 
doble tall.

A Warum läuft Herr R. Amok?, la llum és 
demolidora, el so de la gent parlant sembla el 
d’un vell programa televisiu en la seva estridència 
granular, i la trama desenvolupa un catàleg 
precís de comentaris sobre la rutina diària. Un 
delineant, Herr R., es mou avorridament per un 
tedi compassat, fins que una nit, mentre els seus 
ulls vidriosos es posen en la televisió, i la seva 
esposa i una amigable veïna conversen al costat 
del televisor, pren un candeler d’alabastre i mata 
a esposa-fill-veïna. El matí següent, els seus dòcils 
col·legues el troben penjat d’un passador en el 
bany de l’oficina.

Escenes com la de dos col·legues parlant 
sobre cançons escolars en un petit i encantador 
sofà semblen tretes de les vinyetes d’un còmic: 
els Katzenjammers, Major Hoople12. Aquest 
col·lapse nerviós d’un petit burgès presentat 
en tota la seva cruesa captura les regles del joc 
de Fassbinder.

1. Humiliació; diària, hora a hora, a la 
botiga, a l’esmorzar, humiliació pertot arreu.
2. Els comerciants de vida són tractats sense 
condescendència o impaciència.
3. Malestar físic i espiritual: l’essència de 
Fassbinder és un persistent malestar físic.

Així, Fassbinder té dues cares, l’operística i la 
descarada —directa i virolada—. En el seu trànsit 
del baix pressupost i el cinema d’avantguarda cap a 
les grans produccions finançades per la televisió (“Sóc 
un alemany que fa pel·lícules per al públic alemany”), 
ha conservat el seu menyspreu pel diàleg doblat (en 
estudi), mantenint sempre les seves premisses teatrals: 
uns pocs personatges interactuant en un espai escènic; 
una estratègia que li permet articular una imatge plana 
i seguir utilitzant el so directe. I quina imatge! Fa gala 
de la precisió d’un pintor que treballa amb l’espai i el 
color: té un gran ull pictòric (Mondrian amb un murri 
gir funk), sap com angular un cos i també quanta 
distancia és necessària per accionar la representació. 
Les seves pel·lícules naveguen sobre una paleta de llum 
i color, una elegància frontal i geomètrica que hauria 
de despertar l’enveja de qualsevol pintor hip13. Algun 
dia hauríem de poder veure les anteriors pel·lícules 
de Fassbinder, negres i granulades — Katzelmacher 
(1969), El soldado americano (Der amerikanische 
Soldat, 1970), Liebe ist kälter als der Tod (Love is Colder 
Than Death, 1969)— que s’han vist a aquest costat 
de l’Atlàntic gràcies únicament a la defensa de Tom 
Ludly via les projeccions a The Archives14. •
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11. N. del t.: “Xucrut” en alemany.

12. N. del t.: The Katzenjammer Kids és una tira còmica 
nortamericana creada per Rudolph Dirks que va aparèixer 
el 1897 a l’American Humorist, suplement sabatí del New 
York Journal. Actualment, és la tira còmica més antiga 
encara en publicació. Per la seva banda, el Major Hoople 
és el ventrut protagonista de la tira còmica Our Boarding 
House (1921-1984), creada per Gene Ahern i distribuïda 
per Newspaper Enterpreise Association.

13. N. del t.: Al context cultural-artístic, allò hip fa 
referència a “l’última moda”, a allò que “es porta”.

14. N. del t.: Referència a l’Anthology Film Archives, 
una sala de cinema/arxiu fílmic situat a l’East Village 
de Manhattan, a Nova York, i dedicat a la preservació i 
exhibició de cinema experimental. Fou fundat el 1970 
per Jonas Mekas, Stan Brakhage, P. Adams Sitney i 
Peter Kubelka.
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Nearer My Agee to Thee (1965)

Manny Farber
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1. El 1958 Manny Farber va publicar un article a The New 
Leader amb el títol Nearer My Agee to Thee, que va ser recollit a 
Negative Space. Manny Farber on the Movies. Expanded edition 
(1998). New York. Da Capo Press. L’article que publiquem, 
tot i que comparteix el mateix títol, és del tot diferent i va ser 
escrit el 1965, i publicat a Cavalier, Desembre de 1965,  i 
apareix recopilat a: FARBER, Many (2009). Farber on Film. 

The Complete Film Writings of Manny Farber. POLITO, 
Robert (Ed.). New York. The Library of America. Amb la 
finalitat de preservar el text original no hem modificat els 
criteris tipogràfics per adaptar-los als d’aquesta publicació. 
Copyright © 2009 by The Estate of Manny Farber. Agraïm 
a Patricia Patterson l’autorització per a reproduir i traduir 
aquest article.

La història més trista del cinema, desconeguda 
per a la majoria d’espectadors, implica l’aparició de 
brutals crítics de quadre de puntuació, encapçalats 
per Susan Sontag i Andy Sarris, un estrany duo, 
dur i suau —una Simone de Beauvoir i un Soupy 
Salis desossat—els ingredients especials del 
qual inclouen el desvergonyiment, l’habilitat de 
convertir qualsevol percepció en una ocurrència 
o metàfora desfigurada, i la mobilitat d’una reina 
del sexe de Hollywood per estar allà on es trobi 
l’acció. La versàtil i ubiqua senyoreta Sontag és 
especialment sigilosa quan es tracta d’assistir 
a reunions influents, programes de debats o 
revistes, ensenyorint-se de l’espectacle amb un to 
impassible, un veu plana, i la seguretat que el seu 
coneixement serveix per tot (si la contractessin, 
apareixeria a Vietnam).

Pot ser que aquests escriptors siguin un 
misteri per al lector comú, però ja sigui l’u o 
l’altre, han iniciat o confirmat cada murmuri 
recent de l’escena americana: el camp com a nou 
esteticisme basat en la distància entre l’art i el 
públic; el posicionament de Jean-Luc Godard, 
un americà d’imitació, en el cim de les pel·lícules 
artístiques modernes; i d’Alfred Hitchcock, que 
és una espècie de francòfil, en el cim dels films 
anteriors a la dècada dels 60. Especialment, 
han tirat a baix les eleccions del crític dels 40, 

un prospector que tornava sempre a garbellar i 
escodrinyava sota terra a la recerca de la veritat 
i la vida subconscient americana. Els paisatges 
americans van fetillar a James Agee i els seus 
camarades, però el seu major descobriment va ser 
donar-li a les pel·lícules de Hollywood un sentit 
“corpuscular”, en flux constant.

 
Sarris i el seu imitador, Peter Bogdanovich, han 

suggerit astutament que el crític americà als 40 era un 
filisteu en comparació d’aquells de Sight and Sound i 
les revistes de cinema franceses. L’únic problema amb 
aquesta fustigació a Agee i companyia consisteix que 
les ombrívoles condicions d’aquest art de Hollywood 
ara sobrevalorat, havien estat ja enunciades fa 
temps amb molta exactitud per la columna d’Otis 
Ferguson a The New Republic, i, en menor mesura, 
per les pròpies columnes d’Agee a The Nation. Agee, 
qui mai es va fixar en Robert Aldrich o Raoul Walsh 
i que amb prou feines esmenta a Howard Hawks, 
sempre està compromès i enfocat cap a la pel·lícula 
menys important. Sarris, que repetidament fa el 
retret a la veterana crítica americana de romandre 
aïllada, localista, enamorada de la gent pobra, i en 
contra de Hollywood, rarament se situa dins del film. 
Usant afirmacions axiomàtiques, treballant amb 
paràgrafs curts i incorporant un gust de periodista 
francès, sembla que es remogués a si mateix, amb 
veu exànime, de la pel·lícula. 



AGEE, MÉS A PROP TEU, EL MEU VELL AMIC (1965)

Una de les formes d’expressió predilectes del 
nou crític de pissarra és la construcció d’un “per 
descomptat” que implica una autoritat inútil per 
als desafiaments. “Per descomptat, tots els espies” 
en els primers films de Hitchcock eren feixistes. 
Fals: els vilans de Cecil Parker i George Sanders no 
eren més que sinistres o profundament malvats, i 
indefinits en política i nacionalitat.

Godard és el modern preferit del nou crític. 
Té el mateix estil eclèctic, que no et permet oblidar 
que pertanyen a un esteticisme selecte, encara que 
catòlic. En els més perspicaços i extenses anàlisis 
cinematogràfiques de la senyoreta Sontag —sobre 
Vivir su vida (Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, 
1962)— el film és una obra “bella, perfecta”, sense 
una sola referència a l’actuació, a l’escenari, o a 
qualsevol altre aspecte de la imatge en moviment. 

El problema amb aquesta nova crítica, en 
el seu més hàbil encert (Miss Sontag) o els seus 
inútils i arrogants atacs (Eugene Archer a The 
Sunday Times), és que sembla escodrinyar els 
problemes de la pel·lícula, despersonalitzant-
la a mesura que avança. Sarris pot eliminar 
una precisa desesperació salvatge (el banquer 
de Fredric March a Els millors anys de la nostra 
vida (The Best Years of Our Lives, William 
Wyler, 1946) simplement fent una llista d’altres 
actuacions (el fallidament amanerat Sam Spade 
de Bogart), implicant en la seva veu l’autoritat 
per a la degradació de March. Cau en idèntic 
il·lusionisme quan concep a Godard com un 
geni, doncs totes les limitacions de Godard 
desapareixen en una paradoxa que culmina amb 
un pensament tàcit: no és graciós que Godard, el 
director més realista, sigui auto-conscient?

Un altre problema és que la nova crítica—
un genial combatent, saltant en paracaigudes 
cap a veritats ocultes, per deixar a un altre una 
endevinalla crítica per resoldre— simplifica 
el passat de Hollywood en el caos. En un breu 
paràgraf de Richard Schickel, El delator (The 
Informer, John Ford, 1935), un film d’embullat 
ritme i dicció irlandesa, malament il·luminat com 
el primer Carol Reed, es torna “un dels millors 

films”—“de realisme incessant”, el primer exemple 
del refugi de John Ford, geni rebel i anti-estudi. El 
delator és un típic model Ford T: expressionisme 
alemany dels primers films sonors, transformat en 
“cinemàtic” fent que els parlants realitzin petites 
caminades cap al no-res; excepte per la subtilesa 
de Joe Sawyer com un rude irlandès, el realisme 
es creua amb els jerseis de coll cigne de “Irish mist” 
venuts en les tendes en 1940, les cantines i les 
escenes de mort en la qual els actors es mouen en 
agrupacions i formacions a la Disney.

La idea de John Ford, un iconoclasta colant 
plans enfront del seu benvolgut patró, Darryl 
Zanuck, reorganitza brutalment els fets sobre un 
convencionalista que es queda com una peça sense 
usar dins de l’estil de l’estudi Fox. Ford va acabar 
(Centaures del desert [The Searchers, 1956]) fent una 
paròdia, tristament còmica i monumental, tipus 
Melville, d’un model de pel·lícula que ell mateix 
va ajudar a establir al costat dels dos Henrys, 
Hathaway i King. L’estil d’aquest model, que 
afavoreix l’organització, més expandida, profunda 
i turbulenta del ritme de Zanuck (episòdic, més 
veloç que el de MGM), el seu caràcter (semblant 
a un globus Americana) i el seu espai (Rockwell 
Kent exòticament embellit), va ser precedit 
molt abans pel inaguantable El delator, el líric 
El jove Lincoln (Young Mr Lincoln, 1939), Cors 
indomables (Drums Along the Mohawk, 1939) i la 
biografia de Mudd. 

L’irònic és que, mentre aquests crítics 
destrossen el gust prebèl·lic d’Agee, són 
descendents directes seus. S’han apoderat 
de l’efecte hipnòtic i sense tensions del seu 
llenguatge, i el seu èxit com a jugador (Sierra de 
Teruel [L’Espoir, André Malraux, 1939] al mateix 
nivell que Homer; También somos seres humanos 
[Story of G.I.Joe, William Wellman, 1945] gairebé 
fora de la vista a causa de la seva grandesa) 
proporciona a aquests crítics de quadre de 
puntuació el coratge per apostar amb cada paraula.  

La crítica d’Agee, en realitat, va ser el 
començament d’una important desviació des de 
la persecució de la imatge cap a l’estancament 

40 Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Nº 4 · Tardor 2014



verbal. El gran defecte d’Agee, evident en el 
mortal avorriment, sense humor algun, de les 
cartes col·legials dirigides al Pare Flye, el condueix 
a l’exaltació del gran artista tipus bard. Paralitzat 
pel seu maníac desig de l’ofici perfecte, Agee es va 
concentrar en la seva escriptura fins que aquesta 
va dominar sobre la crítica.

La monstruosa tècnica es va convertir en el 
crític, mentre que el gran quocient intel·lectual 
va quedar encongit per les enrevessades coses 
que va descobrir possibles mitjançant la pura 
habilitat. Va usar una dotzena de mecanismes 
coneguts per inflar o desinflar a un actor o 
una pel·lícula: no es mostra gran coratge en 
les escenes d’amor d’El callejón de las almas 
perdidas  (Nightmare Alley, Edmund Goulding, 
1947); sota l’embull de qüestions sensitives que 
errònoamente podia dir sobre El crepúsculo de los 
dioses (Sunset Boulevard, 1950), Agee porta amb 
si un boc expiatori del candor, l’honestament 
cursi (els films de Billy Wilder) o l’honestament 
arcaic (Monsieur Verdoux [Charles Chaplin, 
1947]). Amb el temps, l’exercici de la crítica 
d’Agee va progressar cap a la simplificació, 
prenent al maliciós artista exactament 
com ell esperava ser pres, però l’oïda per a 
l’escriptura i el sentit del temps eren tals que 
va suscitar por al lector amb els seus arrogants i 
omnipotents decisions en una prosa imbatible.  

En la nova crítica no tenim una versió semi-
professional ni accelerada del llenguatge additiu 
i sense tensions d’Agee, amb les seves flagrants 
escalades. Agee, en la seva màxima celebritat, és un 
simplificador imitant a un escriptor fanàticament 
objectiu que opera amb tones de passió: “La cara 
de Buster Keaton competeix amb la de Lincoln 
com un dels primers estereotips americans, era 
captivador, ben semblant, gairebé bell, i encara 
irreductiblement còmic”. El rostre de Keaton té 
una qualitat francesa, com la famosa fotografia 
de “Wheeping Frencham” o Fernandel; està més a 
prop de ser una caricatura de la bellesa, el cos era 
còmic i important per a la comèdia geomètrica 
posicional, el rostre arribava com l’últim toc 
d’humor.

La gran història de la crítica de cinema és 
un serial en dues parts: la primera implica la 
persistència de la crítica sentimentalitzada, i 
malament llegida, d’Agee; i la segona concerneix 
l’arribada al poder del classificador Sarris-Sontag, 
capaços d’empacar una gran autoritat en una sola 
subordinada. Com a tants esdeveniments artístics 
desgraciats, la segona manifestació podria no 
haver ocorregut si l’escriptura d’Agee a The Nation 
hagués estat correctament valorada pel que era: la 
primera crítica de cinema a mostrar una decidida 
discrepància entre les paraules del crític i el que de 
fet succeïa a la pel·lícula. •

MANNY FARBER
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Presentació d’Arte Termita contra Arte Elefante 
Blanco y otros escritos sobre cine1

Introduction to White Elephant Art vs. Termite Art
and Other Writings on Film

José Luis Guarner
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1. Aquest article va aparèixer com a introducció als 
escrits que José Luis Guarner seleccionà i traduí a 
l’edició: FARBER, MANNY (1970). Arte Termita contra 
Arte Elefante Blanco y otros escritos sobre cine. Barcelona: 
Anagrama.

2. Els deu articles escollits són: «Introducción: espacio 
negativo», «El Gimp» (1952), «Películas Underground» 
(1957), «Arte Termita contra Arte Elefante Blanco» (1962), 
«La decadencia del actor» (1963), «Los subversores» (1966), 
«Cine experimental» (1968), «Jean-Luc Godard» (1968), 
«Howard Hawks» (1969), «Luis Buñuel» (1969).

Richard Schickel, un dels més perspicaços 
crítics nord-americans, ha dit de Manny Farber: 
«És el pare de tots nosaltres.» Un altre dels seus 
col·legues, Dwight Macdonald, declara per la 
seva banda: «Manny Farber és un crític de cinema 
impossiblement excèntric les descàrregues del 
qual posseeixen una molesta tendència a fer 
blanc. Moltes vegades estic en desacord amb les 
seves observacions, però sempre he après d’ell.»

En el doble vessant que ofereixen del 
nostre personatge, crec que tots dos testimonis 
constitueixen una excel·lent presentació de 
Manny Farber. Perquè encara que els textos aquí 
recollits es presenten a si mateixos, considero 
oportú advertir que el seu autor no respon a la 
imatge del crític “eminent”, almenys tal com 
s’entenia quan la cultura cinematogràfica era una 
prerrogativa europea –els cinèfils espanyols som 
europeus, ens faci gràcia o no– i es bevia en tan 
nobles publicacions com Cahiers du Cinéma, 
Positif, Cinema Nuovo, Bianco e Nero o Sight and 
Sound, totes elles avui tan respectables –i gairebé 
tan penetrades de saviesa– com La Revista de 
Occidente. No, Farber és més aviat un dilettante, 
un home de gust a qui entusiasma el cinema i que 
es diverteix enormement veient pel·lícules. I com 

sol passar amb els autèntics dilettanti és alhora un 
franctirador les incursions del qual causen estralls 
irreparables en els llocs comuns i la reputacions 
establertes. 

Nascut a Arizona, novaiorquès d’adopció, 
pintor, crític d’art i professor a la universitat de 
San Diego Califòrnia, Farber escriu sobre cinema 
des de l’inici de la dècada dels quaranta. Els seus 
textos es troben dispersos en revistes de circulació 
limitada, quan no nul·la, a Europa: Commentary, 
Cavalier, The New Republic, The Nation, New 
Leader, Perspectives, Artforum i, la més coneguda, 
Film Culture. D’ells s’han triat deu, escrits entre 
1952 i 19692, que permeten fer-se una idea clara 
del que els estrategues anomenarien la Línia 
Farber. En ells es revela que fa ja més de vint 
anys –quan gairebé cap crític, a excepció d’André 
Bazin, treballava en aquest sentit–, Farber sabia 
molt bé que la història d’una pel·lícula no està en 
l’argument, sinó en un rostre, un gest, un conjunt 
de formes; dit d’una altra manera, és capaç de 
valorar una obra cinematogràfica en termes 
d’estructura: espai, forma, textura. Conduïda 
amb una lògica tan impertinent com rigorosa, 
aquesta valoració es formula a través d’una prosa 
molt personal, en ziga-zaga, lliure, precisa com 
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un metrònom, d’un humor alegrement glacial i 
gairebé tan taxativa com el sabre d’un samurai, 
que esclata sense parar –fruit probable de la 
seva experiència com a pintor– en una peculiar 
arquitectura de metàfores visuals: preservar no 
ja la seva línia de pensament sinó aquest estil 
verbal fora del comú ha estat la meva constant 
preocupació en fer-me càrrec d’aquesta versió, que 
confio no traeixi gaire la brillantor de l’original. 
Per si això fos poc, Farber, perillós precursor, ha 
estat també el primer a escriure amb coherència 
sobre el cinema nord-americà (i no els entusiastes 
nois de Cahiers du Cinéma, com ens imaginàvem): 
ha estat el primer a atacar les vaques sagrades de 
Hollywood, col·leccionistes d’Oscars, denunciant 
els seus procediments –el Gimp, que avui dia se 
segueix emprant sense misericòrdia, i que hauria 
de ser un terme tan popular com el Camp i el 
Kitsch–; ha estat el primer a ressaltar els mèrits de 
les pel·lícules americanes de sèrie B, per a les quals 
encunyà el concepte underground, vulgaritzat anys 
més tard per designar altres pel·lícules d’índole 
molt diferent; ha estat el primer, en fi, a descriure 
profèticament els factors que, des dels anys 

quaranta, condicionen el fatal declivi del cinema 
de Hollywood, víctima de la Transcendència i 
les Pretensions Artístiques, en una paraula de 
l’Art Elefant Blanc, per emprar la peculiaríssima 
terminologia farberiana. Dirigides cap al cinema 
americà o europeu, les seves observacions són 
sempre agudes, desimboltes –d’una desimboltura 
admirativa davant de valors tan consagrats com 
Godard, Hawks, Buñuel i d’altres que oblido, i 
que em temo posarà els pèls de punta a més d’un 
cinèfil amant del respecte i l’escalafó–, així com 
divertidament intel·ligents, sense caure per això 
en la pedanteria i en la dissertació doctoral que 
sembla complaure a tants crítics pretesament 
il·lustres. Els seus textos permeten avui descobrir 
amb sorpresa que els E.E.U.U., que sempre es 
van distingir per la seva producció de cineastes 
fecunds, hagin produït també un crític, les 
reflexions del qual no consisteixen en l’acostumat 
compendi de frases fetes i veritats a mitges, 
sinó que susciten una constant provocació, un 
inesgotable estímul a la perspicàcia. Espero que 
aquesta sorpresa resulti tan delectable per al lector 
com ho ha estat per a mi. •

JOSÉ LUIS GUARNER
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El tèrmit l’encerta. La crítica subterrània de 
Manny Farber1

Termite Makes Right. The Subterranean
Criticism of Manny Farber

Jim Hoberman
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1. Originalment imprès al Village Voice, 20-26 de maig, 
1981. Agraïm a Jim Hoberman que ens hagi autoritzat a 
publicar aquest article.

Ara que The New York Times ha assenyalat 
Manny Farber com el millor pintor de natures 
mortes de la seva generació, em sembla una mica 
pervers desplaçar el centre d’atenció a la seva 
crítica cinematogràfica. Però el fet és que Farber, 
de 64 anys d’edat, és un artista-assagista del nivell 
de Fernand Léger o Robert Smithson. La seva 
escriptura, publicada de manera intermitent en 
una peculiar varietat de revistes entre 1942 i 1977, 
combina la perspicàcia històrica d’Andrew Sarris i 
el punch verbal de Pauline Kael amb un excèntric 
individualisme que és completament seu.

Farber té el judici visual més poderós en 
la crítica de cinema estatunidenca. Jugant a 
dues bandes respecte a la cultura mitjana, les 
seves crítiques estan plenes de referències a la 
pintura, la fotografia i el còmic. «Jo no entenc 
per què d’altres crítics no paren més atenció al 
que està passant a les altres arts», diu. Igual que 
els surrealistes, és aficionat a la destrucció de la 
continuïtat narrativa mitjançant l’elecció d’una 
pel·lícula a l’atzar, en trossos de 15 minuts. Pel que 
fa a Farber, la seva aparença és tan sorprenent com 
el seu mètode. Un front i mandíbula prominents 
connoten pugnacitat intel·ligent, mentre que la 
resta de les seves característiques s’agrupen a la 
seva cara per donar-li l’aparença estilitzada d’un 
amable personatge de Chester Gould. «El que 

en realitat sembla –va escriure el crític Richard 
Thompson una vegada– és un rei filòsof de tots els 
rodamóns a totes les grindhouses del món, portant 
un missatge prometeic per a nosaltres des de la 
cova platònica dels programes triples.»

Part d’aquest missatge es plasma en un assaig 
crucial de 1962 que va aparèixer originalment a 
Film Culture (el mateix número impressionant 
que també conté «Notes on the Auteur Theory» de 
Sarris, «The Perfect Cinematic Appositenness of 
María Montez» de Jack Smith i la crònica de Kael 
sobre Tirad sobre el pianista [Tirez sur le pianiste, 
François Truffaut, 1960]). La contribució de 
Farber, «White Elephant Art vs. Termite Art», és la 
jeremiada més trencadora que he llegit mai. El seu 
objectiu són pel·lícules inflades, sobrevalorades, 
apreciades, «vinculades a l’esfera de la celebritat i 
la riquesa» – elements white elephant, en els quals 
l’artista intenta «clavar l’espectador a la paret i 
pegar-lo amb tovalloles mullades d’artisticitat i 
significat». Contra aquesta bèstia (personificada 
per Antonioni, Truffaut i el llavors de moda 
Tony Richardson) Farber aixeca la bandera 
vermella de l’art tèrmit, una forma misteriosa 
que floreix en els racons foscos on «el focus de 
la cultura no s’evidencia enlloc». Els tèrmits de 
Farber inclouen periodistes, escriptors de revistes 
d’estar per casa, directors de sèrie B i artistes de 
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còmic – professionals intuïtius, inconscients 
de si mateixos, que «no tenen ambicions cap a 
l’alta cultura però estan involucrats en una mena 
d’obstinació malbaratadora-alliberadora que no 
està enlloc ni per a res».

Encara que jo ho vaig interpretar a la meva 
manera, la dicotomia elefant blanc/art tèrmit de 
Farber va ser crucial per a mi. Vaig aconseguir 
el meu primer treball temporal com a escriptor 
regular el 1972 per a un efímer successor de 
l’East Village Other conegut com a New York 
Ace que operava en un soterrani pudent a 
West 16th Street. Sota la rúbrica «Terminal 
de tèrmits», vaig tractar de trobar una crítica 
cultural d’inspiració farberiana capaç d’anar 
i tornar entre les pel·lícules de Brakhage i els 
anuncis de Coca-Cola. Després d’unes quantes 
d’aquestes, l’editor em va demanar per favor 
que expliqués el meu «logos incomprensible» 
i la «teoria d’art de bestioles» (una referència 
que probablement va associar a les nostres 
condicions de treball). Vaig compondre un 
homenatge a Farber que fluïa a la perfecció 
cap a un atac de ràbia contra elefants blancs 
del moment com 2001, una odisea del espacio 
(2001: A Space Odissey, Stanley Kubrick, 1968), 
Performance (Donald Cammell i Nicolas Roeg, 
1970) i El topo (Alejandro Jodorowsky, 1970). 
Amb aquest número, l’Ace va tancar.

En realitat, jo havia ensopegat amb Farber 
uns anys abans, a les pàgines de Film: An 
Anthology de Dan Talbot, que incloïa l’assaig 
de Farber de 1957, «Underground Films». Un 
dur himne a un quadre llavors desconegut de 
directors d’acció (Hawks, Walsh, Wellman, 
Mann, Karlson), «Underground Films» li va 
prendre a Farber tres anys per a la seva escriptura 
i va ser pensat originalment per a la revista Vogue. 
Aquest emocionant, tot i que taciturn, manifest 
no només va anticipar els descobriments dels 
francesos, sinó que valoritzà audaçment l’estil i 
la posada en escena d’una pel·lícula per sobre de 
la seva trama. Les «quincalles de poc atractiu» 
de Farber van prosperar precisament per aquell 
material que era d’allò més trillat i pueril. Com 

de costum, els va comparar a jugadors de bàsquet 
que van fer el seu millor tir des del pitjor angle 
de la pista.

«Underground Films» conté tots els 
atributs de Farber: el coneixement de la cultura 
popular, la canonització d’una forma perifèrica, 
l’autoritari argot del pintor convertit en un 
estil de prosa temperamental, gracioset, barroc. 
(L’únic que falta és la seva marca de referència 
a les pinzellades de «formigueig persistent» de 
Cézanne.) Igual que Raymond Chandler, Ben 
Hecht, o SJ Perelman –que en una ocasió va 
escriure «Dels experts en rococó, dos de cada tres 
prefereixen Farber»–, Farber podia convertir el 
vernacle americà en una mena de pretzel salat. 
«Les pel·lícules del grup de Hawks-Wellman 
són underground per més raons que el fet que 
el director amagui sota la superfície els èxits del 
seu treball», va escriure Farber amb estima.

«La incisiva pel·lícula d’acció troba la seva 
llar natural en coves: els tèrbols i congestionats 
cinemes, amb aspecte de glorificats salons 
de tatuatge a l’exterior i situats a prop de les 
terminals d’autobusos a les grans ciutats. Aquests 
cinemes projecten les pel·lícules d’acció en el 
que, al principi, sembla una atmosfera de malson 
de lamentable fugacitat, imatges que semblen 
cobertes de molsa, bandes sonores infectades amb 
singlot. L’espectador veu dues o tres pel·lícules 
d’acció passar i marxa sentint que és un paràsit 
expulsat per una esponja gegant».

Va ser sorprenent descobrir que Farber estava 
traient textos com aquest cada mes per a l’última 
pàgina d’Artforum.

Rellegint els assajos de Farber abans de 
l’entrevista, el que més em va impactar va ser 
com de reflexius són, quant descriuen el seu propi 
modus operandi. Quan escriu que «un fet peculiar 
sobre l’art tèrmit-solitària-fong-molsa és que va 
sempre endavant empassant-se els seus propis 
límits, i que no deixa al seu pas res més que les 
petjades d’ansiosa i descurada activitat», podria 
estar predient el seu propi desenvolupament, 
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l’ocupació successiva de regnes dispars (la sèrie 
B, el cinema estructural, el modernisme europeu) 
sense assentar-se en cap d’ells. Quan parla del 
«tret important de l’art tèrmit-fong-centpeus» 
com «una creació ambulatòria que és un acte 
tant d’observar com d’estar al món, un viatjar 
mitjançant el qual l’artista sembla estar ingerint 
tant el material del seu art com el món exterior 
a través d’una cobertura horitzontal», està 
reconeixent els trets de pintor que donen forma 
a les seves crítiques – el sentit de l’espai com una 
substància mal·leable, la capacitat per al collage 
de dades brutes percebudes, l’habilitat per mirar 
pel·lícules des de dins cap a fora.

Rebel congènit, Farber va néixer en un 
poble de mines de coure d’Arizona a una milla 
de la frontera amb Mèxic. Els seus pares eren 
amos d’una merceria. Com a estudiant es va 
interessar per la pintura i el periodisme, però 
es va convertir en un fuster com a alternativa 
a treballar per la WPA. En arribar a Nova York 
a la fi dels anys 30, va interceptar dues escenes 
intel·lectuals fonamentals: la gent de la Partisan 
Review i els futurs expressionistes abstractes. El 
1942 va succeir Otis Ferguson com a crític de 
cinema de The New Republic, escrivint en ell i 
en el seu cosí The Nation, assíduament durant 
els següents 11 anys. De vegades, el batec de 
Farber incloïa també la crítica d’art: «la línia [de 
Matisse] és tant una genialitat com la lluentor 
fosca i despreocupada de Cary Grant. Amb 
un ràpid, segur i ininterromput moviment del 
canell pot fer més per al melic, l’abdomen, el 
pit i el mugró femenins que ningú més des del 
Sr. Maidenform». Malgrat les seves apreciacions 
extraordinàriament clarividents de Tex Avery, 
Val Lewton, Sam Fuller, i El enigma… de otro 
mundo (The Thing from Another World, Christian 
Nyby, 1951), Farber va ser eclipsat constantment 
pel seu més famós camarada, James Agee.

Igual que un rellevista veterà, Farber va 
ser “traspassat” al New Leader. Llavors, després 
d’abandonar la crítica regular per escriure les 
seves obres de referència –«Underground Films», 
l’àcid «Hard Sell Cinema», «White Elephant Art 

vs. Termite Art»– va signar com a crític de cinema 
per a una revista eròtica de segona línia, Cavalier. 
(D’acord amb Greg Ford, que va ajudar a muntar 
a Farber la seva antologia, Negative Space, Farber 
mai es va molestar a guardar aquestes peces, que 
després van haver de ser recuperades de tendes 
de revistes antigues de Times Square.) Quan 
Farber va marxar abruptament cap a Artforum a 
la fi de 1966, el canvi de perspectiva va ser més 
complex que un simple moviment de l’ambient 
intel·lectual del carrer 42 al del carrer 57.

Podria dir-se que Farber va fer els seus 
millors escrits en els seus tres anys a Artforum: una 
mescla astuta d’apreciacions de carreres (Hawks, 
Fuller, Siegel), ressenyes encertades i els informes 
concisos sobre diversos festivals de cinema de 
Nova York. D’altra banda, va empènyer la seva 
estètica de tèrmits cap a un nou territori, revelant 
un entusiasme no només per Jean-Luc Godard, 
sinó també per les pel·lícules estructurals de 
Michael Snow, Ernie Gehr i Ken Jacobs. La seva 
afinitat per aquest últim grup també pot ser 
un factor més de l’ull pictòric de Farber, però 
ell atribueix a la seva esposa i col·laboradora, la 
pintora Patricia Patterson, el dirigir l’expedició 
cap a l’avantguarda. L’última fase de Farber com 
a crític regular va ser el 1975 després que ell i 
Patterson aconseguissin places d’ensenyament 
a la Universitat de Califòrnia a San Diego, on 
encara viuen. Durant set números, els Farbers 
treballaren per a la revista City de Francis Ford 
Coppola, omplint-la d’exhortatives ressenyes 
dels modernistes europeus (Fassbinder, Herzog, 
Duras, els Straub, Rivette, Akerman) que després 
va anar ensenyant. «Duras hauria de dirigir una 
història de l’agent de la Continental –afirma–, 
dos escriptors monosil·làbics rondinaires».

Farber no és reticent a la conversa, 
simplement discret. Mesura les seves paraules, 
passa molt temps escoltant i fa tantes preguntes 
com jo li faig a ell. Com era la nova pel·lícula de 
Michael Snow? Què penso de Herzog? A quina 
universitat vaig anar? L’entrevista es transforma 
ràpidament en una discussió. Entre els temes 
està el declivi de Fassbinder d’art tèrmit a un 
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complet elefant blanc («El baix pressupost va 
ajudar molt – està sobreproduït ara»). Farber 
i Patterson foren dels primers crítics nord-
americans a descobrir Fassbinder. Van poder 
veure El mercader de las cuatro estaciones (Händler 
der vier Jahreszeiten, 1971) al Festival de Cinema 
de Venècia el 1972, escrivint a Artforum que era 
«l’únic antídot per als pensaments suïcides al 
Gran Canal». Hollywood, opina Farber, «està 
sent castrat, ja que no rep cap ajuda dels invents 
de gent com Snow, Rocha o Gehr. D’alguna 
manera, està aïllat de totes les aportacions 
pictòriques d’altres». Va trobar Toro salvaje 
(Raging Bull, Martin Scorsese, 1980) «una 
pel·lícula excel·lent tècnicament, però massa 
narcisista i agressivament ambiciosa». Excalibur 
(John Boorman, 1981)? «Horrible. Sempre vaig 
pensar que Boorman tenia millor ull».

En aquest moment, Farber tendeix a 
reduir la seva escriptura. Ell ho anomena treball 
«insuportable». (La dificultat de Farber amb els 
terminis és llegendària. Film Comment encara està 
esperant la seva peça sobre la pel·lícula de Hitler 
de Syberberg.) Ell prefereix parlar de les seves 

pintures – les vistes aèries de caixes i piruletes 
disperses de Milk Duds, patrons descentrats a 
través d’una superfície de paper assecant o les 
obres de les Auteur Series, que empren les mateixes 
perspectiva aèria i composicions globals, així com 
una sèrie d’objectes en miniatura en suggeridores 
formacions jeroglífiques. («M’agrada el treball ... 
termitalitzat.») Els elements de Howard Hawks “A 
Dandy’s Gesture” inclouen vies del ferrocarril i un 
tren de model, una llanxa, un avió, un elefant, 
i el que semblen ser restes d’una barra d’un bar 
de Hershey. Tots són més o menys de la mateixa 
mida. Inclinant-se cap a fora del llenç en el marge 
inferior està la llibreta d’un reporter una mica més 
gran, plena de notes gargotejades sobre Scarface, 
el terror del hampa (Scarface, 1932) i Luna nueva 
(His Girl Friday, 1940).

Les Auteur Series inclouen pintures sobre 
Preston Sturges, Anthony Mann i Marguerite 
Duras. Farber em diu que està treballant 
actualment en William Wellman i Luis Buñuel. 
Cada llenç requereix molt de temps per ser acabat. 
«Ja no vaig a veure pel·lícules tan assíduament», 
diu. «Penso en elles mentre estic pintant». •
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Prefaci a Espai negatiu1

Preface to Negative Space

Robert Walsh

DOCUMENTS · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Núm 4. · 2014 · 48-51

1. Publicat originalment a: Farber, Manny (1998). 
Negative Space. Manny Farber on the Movies. Expanded 

edition. New York. Da Capo Press. Agraïm a Robert 
Walsh que ens hagi autoritzat a publicar aquest article.

 Fa quaranta anys, just després de l’estrena 
d’Amarga victoria (Bitter Victory, Nicholas Ray, 
1957), Jean-Luc Godard va fer aquesta famosa 
declaració: «Hi havia el teatre (Griffith), la 
poesia (Murnau), la pintura (Rossellini), la dansa 
(Eisenstein), la música (Renoir). Però des d’ara 
hi ha el cinema». Encara podem escoltar la pausa 
dramàtica… «I el cinema és Nicholas Ray».

La crítica de cinema és, per descomptat, 
Manny Farber.

Des dels inicis de la seva vida professional, 
com a novell crític de cinema i art per The New 
Republic, en 1942, la seva prosa va mostrar 
un humor i una vivacitat omnipresents, un 
compromís incessant i una complexitat sense 
fallida. Tenia un ull i una oïda excepcionals per 
detectar i exposar qualsevol clixé, cada detall 
vagament sentimental, i qualsevol tipus d’artificis. 
Ignorava gairebé pels complet els aspectes als quals 
els seus col·legues més tradicionals s’aferraven –
la trama, la psicologia amb una P majúscula, el 
“desenvolupament” dels caràcters-, perquè els 
considerava meres boies i no unes ancores, tal 
com ells creien. No obstant això, un cop d’ull 
sobre el seu treball revela una fina apreciació dels 
actors, i a un home que concedia una atenció 
subtil al llenguatge corporal, la fesomia o altres 
manifestacions d’un mateix.

Farber tenia reputació, en particular entre els 
intel·lectuals de Nova York de la postguerra, de ser 

un espectador molt perspicaç, un estilista brillant 
i original, i un crític intransigent, però generós (a 
més de ser un pintor d’avantguarda). Però abans 
que es publiqués la seva selecció d’articles fugitius 
a Espai negatiu, a partir d’una carrera de gairebé 
trenta anys, si es volia estudiar les crítiques de 
diari i els assajos més extensos de Farber calia 
desempolsar els vells números de The Nation, 
The New Republic, The New Leader, Commentary, 
Artforum, a més d’altres periòdics marginals. 
Espai negatiu, publicat per primera vegada el 
1971 i en aquesta edició de 1998 augmentat de 
manera significativa, va oferir a la majoria de 
lectors la primera oportunitat d’apreciar l’abast 
total i l’evolució dels seus escrits. 

Durant molts anys i al seu pesar, Farber 
havia estat encasellat com l’herald de les 
pel·lícules de sèrie B i de el “film d’acció viril”. 
Va ser certament un dels primers a cridar 
l’atenció sobre l’obra de cineastes tan diversos 
com Howard Hawks, Raoul Walsh (cap 
parentiu amb mi), William Wellman, Samuel 
Fuller i Anthony Mann, en una que època en 
què eren pràcticament ignorats. A la fi dels 
anys 50 i principis dels 60, la seva reputació va 
créixer –o més aviat es va fossilitzar- gràcies a 
la publicació d’articles generals com a Cinema 
subterrani, Cinema a l’estómac, L’art tèrmit 
contra l’art elefant blanc. Però, tal com mostra 
Espai negatiu, Farber ocupava un terreny 
molt més vast del que es creia ordinàriament, 
manifestant ambicions crítica encara majors. 
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En contrast amb el seu temperament, que li 
empenyia més aviat a avançar pas a pas guardant 
sense parar les seves esquenes, els articles de 
Manny Farber atreuen i sedueixen al lector des 
de la primera frase per exercitar-li sense descans, 
agitant en ocasions una bandera per assenyalar 
un ràpid desviament, abans d’embarcar-li 
de nou en altres direccions inesperades, fins 
a desembocar en unes electrizantss paraules 
conclusives. Farber sap passar mitjançant una 
suau transició de la breu anàlisi sociològica a 
l’estudi espacial i el joc de paraules sobre les 
foteses familiars en una habitació, dins del curs 
sinuós d’una sola frase. Sens dubte, va arribar a 
ser més conegut per la seva definició i defensa 
de l’«art tèrmit» –una expressió que va aplicar 
a tots els films sense pretensions que creuen 
la seva galeria sense una altra preocupació 
que «avançar sempre devorant els seus propis 
confinis»- en oposició a l’«art elefant blanc», 
artificiosament carregat de simbolisme i 
«significat». Amb freqüència elogiava a l’«artista 
anònim, aparentment temorosos de l’aplicació, 
hipocresia, jactància i falsa saviesa que es donen 
en l’art seriós», destacant «la menys seriosa de les 
pel·lícules underground, amb el seu caràcter sec 
i angulós fruit de la modèstia d’un director que 
actua hàbilment lluny del dic de l’argument». 

De fet, Farber va ser un defensor persuasiu 
de pel·lícules de les quals utilitzava els noms 
dels directors com una espècie de taquigrafia 
per descriure xarxes complexes de relacions 
creatives, per la qual cosa de vegades se li va 
confondre amb un fonamentalista que adorava 
a alguns autors mal coneguts. Espai negatiu no 
permet dubte alguna: aquesta interpretació de 
la seva sensibilitat i la seva estètica és errònia i 
molt estreta, ja que Farber sempre va ser, i més 
amb el temps, conscient que els films són obres 
compostes en les quals es col·labora en cada 
etapa. En un article titulat Els subversors, va 
escriure: «Un dia algú farà una pel·lícula que sigui 
l’equivalent d’un quadre de Jackson Pollock, 
una pel·lícula que pugui ser veritablement 
recordada per l’efecte que produeixi, certificable 
com la creació d’una sola i exclusiva persona. 

Fins que aquest miracle ocorri, el gran intent 
de la crítica dels anys seixanta per introduir 
una mica d’ordre i perspectiva en la història del 
cinema –creant un Louvre de grans pel·lícules, 
i especificant l’únic responsable de cadascuna 
d’elles- està condemnat al fracàs per causa de 
la naturalesa subversiva del mitjà: la vitalitat 
instantània que una escena, un actor o un tècnic 
poden injectar en el gra de la pel·lícula. […] 
Un dels plaers del cinèfil consisteix a imaginar 
que el que s’atribueix a Hawks pot ser obra de 
Jules Furthman, que darrere d’una pel·lícula 
de Godard està l’ominosa silueta de Raoul 
Coutard, i que, quan la gent parla del categòric 
i sofisticat cinisme, “peculiarment americà”, 
de Bogart, al que es refereixen realment és al 
que aportaven Ida Lupino, Ward Bond o fins 
i tot Stephen Fetchit, acreditats i inconfusibles 
lladres d’escenes». 

Va ser la seva sensibilitat a les impureses el 
que va fer de Farber un crític extraordinàriament 
perspicaç per identificar les petjades d’una 
persona en un film, allà on es manifestessin, i una 
espècie de vident capaç de destriar amb claredat 
les relacions entre un film i la seva època històrica.

Farber també ha estat considerat un “rondinaire”, 
però el seu estil presumptament “reganyós” és signe 
d’una altra cosa: una reacció immediata, un desig 
de precisió, i una invitació al diàleg. Fins i tot si 
pot semblar “dogmàtic”, “intensament personal”, 
“excèntric” –tots els adjectius amb que ho van 
qualificar-, en un sentit estricte, la primera persona 
està gairebé absent en la seva prosa. Qualsevol 
cosa menys privada, la seva veu de crític està plena 
de personalitat i de “presa de postura”, però no 
exactament la del propi home. A mesura que el seu 
sofisticat ull de pintor va començar a fer-se càrrec 
del seu do per a la burla astuta i càustica, la seva 
escriptura es va fer més i més densa sense sacrificar, 
no obstant això, la seva lleugeresa i velocitat: era el 
resultat simplement del seu inveterat hàbit de veure 
i reveure sense parar una pel·lícula, de reconsiderar-
la cada vegada, del seu desig de superar les reaccions 
estrictament personals en benefici de perspectives 
plurals, i del fet que, segons la seva pròpia confessió, 
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«era incapaç d’escriure res sense amuntegar una 
extraordinària quantitat d’esborranys». Tots aquests 
factors van contribuir a forjar una crítica que només 
pren les reaccions inicials del seu autor com una 
rampa de llançament; l’obra publicada és resultat 
llavors d’autocrítiques rigoroses i de reflexions sense 
fi, la prova de foc.

Dins d’aquest gresol, Farber va formar 
un estil en el qual el vocabulari prodigiós, la 
sintaxi flexible i el pols frenètic s’harmonitzen 
exquisidament a les diverses fenomenologies del 
procés artístic (sobretot als fluxos momentanis 
de la filmació). Cap crític, ni tan sols Godard, ha 
tingut una comprensió més desenvolupada d’una 
pel·lícula com a composició mòbil, mandala 
giratori de sons i imatges dialogant els uns amb 
els altres i amb l’espectador. Tal vegada a causa de 
la seva relació amb amics contenciosos del món 
literari i artístic -James Agee, Jackson Pollock, 
Walker Evans, Clement Greenberg- i, sens dubte, 
perquè es va guanyar la vida com a fuster durant 
molts anys, va procedir a examinar cada film com 
un conjunt obert de camps superposats, la qual 
cosa va encoratjar un estil que estimava els catàlegs 
borgesians de detalls reveladors, i li va conduir a 
donar una importància primordial a les diverses 
varietats d’espais fílmicos. En els anys setanta, 
va començar a considerar l’espai com «la més 
dramàtica entitat estilística, de Giotto a Noland, 
d’Intolerancia (Intolerance, David Wark Griffith, 
1916) a Weekend (Jean-Luc Godard, 1967)».

Sempre «boig pel procés» -segons la seva 
expressió-, Farber sembla haver-se entrenat 
per detectar, com al microscopi i al ralentí, les 
contradiccions a l’interior del conjunt fílmic, 
els defectes del guió o les friccions en les 
interpretacions dels actors en una seqüència, fins 
i tot en un sol pla, i captant fins a quin punt un 
film, sobretot quan és bo, tendeix precisament 
a ser i carregar-se de temps, impregnat del seu 
present històric. En el curs dels anys, aquest 
creixent sentiment li va empènyer a explorar més 
profundament el que Donald Phelps denomina la 
«extensió» i que Farber va designar després com a 
«continuació» (un article de Phelps, bastant curt 

però profètic, reimprès en el seu llibre de 1969, 
Covering Ground: Essays for Now, segueix sent 
la millor introducció al treball de Farber com a 
escriptor i artista). Només es pot comprendre la 
significació del terme «continuació» observant 
la prosa de Farber en acció, apreciant en els seus 
assajos les perspectives i veus superposades a 
manera de collages, i descobrint les indicacions 
que va donar a Richard Thompson en la superba 
entrevista que tanca aquest llibre.

Gairebé tot el treball de Farber durant la seva 
carrera, que s’estén al llarg de més de cinquanta-cinc 
anys –i que comprèn la crítica d’art i de cinema, els 
seus prestigiosos cursos de cinema a la Universitat 
de Califòrnia en Sant Diego, i sobretot la pintura 
que va començar després de mudar-se al sud de 
Califòrnia, poc abans de la publicació d’Espai 
negatiu- insisteix en la polifonia. Va començar molt 
ràpid a esbrossar aquest camí i sempre ha dialogat 
de manera dinàmica i fins i tot no verbalitzada 
amb altres escriptors, crítics i artistes, confrontant 
les seves percepcions amb les d’ells, interrogant-
se i incorporant els seus llenguatges i les seves 
tècniques, i utilitzant-les per situar i assentar la seva 
pròpia posició. Sens dubte es tracta d’una de les 
raons per la qual mai ha focalitzat únicament en 
les pel·lícules d’un país, un gènere o una època, en 
comptes de prosseguir les seves recerques.

El lloc que va aconseguir –a anys llum del 
seu punt de partida- ningú ho hauria predit, 
fins i tot si s’apassionava regularment pels 
inconformistes i les actituds radicals. Ja el 1957 
va escriure: «Les obres més distintives dels últims 
trenta anys cal trobar-les estudiant als artistes 
més incerts, suïcides, intransigents i indirectes». 
Els anys seixanta i setanta van ser una època 
particularment fèrtil per a ell, una època de 
cinema per la qual estava millor preparat que la 
majoria dels seus companys. Es va elevar a l’altura 
dels desafiaments de Godard, Snow, Scorsese i 
del nou cinema alemany (sense oblidar totes les 
obres que va descobrir en els diversos festivals i 
en el Pacific Film Archive) redefinint els objectius 
i les estratègies de la seva crítica i definint la 
«continuïtat» a l’interior de la seva pràctica.
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En 1966, Patricia Patterson, artista i 
professora, amb la qual Farber es va casar deu anys 
més tard, va començar a col·laborar amb ell de 
manera informal. Encara que romanent d’entrada 
en l’ombra, exercirà una influència cada vegada 
més evident en els articles publicats per Farber a 
Artforum a finals dels anys seixanta, i després en els 
assajos que va publicar a City, l’efímera revista de 
Francis Ford Coppola, i a Film Comment. A més 
d’un índex exhaustiu, aquesta versió augmentada 
d’Espai negatiu inclou vuit textos publicats després 
de l’edició original, gairebé tots explícitament 
co-signats amb ella. En la seva entrevista amb 
Thompson, Farber va especificar una mica 
l’aportació de Patricia Patterson a la seva crítica en 
comú: «Patricia té una orella fotogràfica; s’acorda 
dels diàlegs d’una pel·lícula. S’oposa amb feresa 
als judicis personals mordaços, a la identificació 
d’una pel·lícula amb una sola cosa o període. No 
suporta els judicis de valor. Amb què els reemplaça? 
Amb posar el film en relació a altres fonts, trobar 
la intriga, la idea que s’amaga darrere del film, i 
formular la idea abstracta. Posa tot això en la seva 
escriptura i elimina qualsevol sentència taxativa».

Després que Patterson concedeixi que és 
una «mica més escrupolosa» i «més dubitativa a 
l’hora de formular una declaració definitiva… 
dient sempre, “això no és del tot cert”, o “això no 
és just” o “mira això des d’un altre angle», Farber 
explica: «Ella és incapaç de desembarassar-se 
dels seus escrúpols. Discutim ferament per la 
menor frase escrita». Aquestes disputes, fins i 
tot si són essencials en la producció dels seus 
textos, deixen pocs traços en aquests articles, 
excepte per la inusual varietat de textures i la 
inevitable impressió de que les licitacions han 
augmentat i que queden moltes coses per dir. 
Escoltem de nou una veu crítica personal, que 
ni és la de Farber ni la de Patterson, sinó una 
mescla sense precedents.

«No puc imaginar una forma artística més 
perfecta, una carrera més perfecta que la crítica», va 
dir Farber a Thompson al final de la seva conversa 
el 1977. «No puc imaginar una activitat més 
valuosa i sempre ho he sentit d’aquesta manera». 

No obstant això, tan sol pocs mesos després, els 
dos còmplices van publicar la que seria la seva 
última col·laboració crítica, Cuina sense Kitsch, un 
text sobre Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975). Farber 
va impartir cursos de cinema a la UCSD durant 
un altre decenni aproximadament, i després 
Patterson i ell es van implicar amb més força en 
la pintura (Patterson realitza també instal·lacions 
i obres in situ) que inclou amb freqüència textos 
en diverses formes. La seva producció excepcional 
dels últims vint anys marca potser l’obra més 
vívida, però ignorada, que es pot veure al món 
–una espècie de consolació pel seu abandó de la 
crítica. Però la seva pèrdua d’interès al cinema 
ha estat una pèrdua incomparable per als estudis 
cinematogràfics i per a la crítica en general, així 
com per a la prosa americana, perquè Farber ha 
estat des de fa temps un dels grans escriptors de 
la seva generació, i la contribució cada vegada 
més rica de Patterson a la seva col·laboració va 
ser profunda, decisiva i alliberadora. Potser 
no tindrem mai l’ocasió d’escoltar a Farber i 
Patterson parlar del cinema que ell ensenyava 
amb immensa passió i cura escrupolosa (segons 
un ventall sense precedents: de Holywood i els 
seus independents internacionals fins al que es 
denomina avantguarda; de Griffith a Renoir, 
de Mizoguchi a Melville, de Sternberg a Duras, 
sense oblidar Los asesinos de la luna de miel (The 
Honeymoon Killers, Leonard Kastle, 1969) o, entre 
els films dels anys vuitanta, Van Gogh de Pialat 
(1990), per exemple –un dels seus films preferits 
dels últims anys-, o els últims Hou Hsiao-hsien, 
Sokurov i Marker), però el lector pot avui gaudir 
dels seus millors textos en aquesta nova edició 
d’Espai negatiu. Aquest volum és, en el seu 
conjunt, una preciosa compilació del «crític més 
viu, brillant i original que mai ha produït aquest 
país», com va escriure Susan Sontag. Els últims 
textos i l’entrevista amb Farber i Patterson són els 
escrits més indispensables, suggestius i, amb sort, 
de sembra futura, que tenim sobre cinema: un ric 
i inexplorat filó. •

 Nova York, Octubre de 1997
Per a Richard Roud, 1929-1989

ROBERT WALSH
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Altres carreteres, altres vies1

Other Roads, Other Tracks

Robert Polito

DOCUMENTS · Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Núm 4. · 2014 · 52-68

1. Publicat originalment a: FARBER, Manny (2009). 
Farber on Film. The Complete Film Writings of Manny 
Farber. POLITO, Robert (Ed.). New York. The Library 

of America. Agraïm a Robert Polito que ens hagi 
autoritzat a publicar aquest article.

«Un dels fets més importants sobre la crítica 
és obvi», va avançar en una ocasió Manny Farber 
durant una entrevista. «Es basa en el llenguatge i les 
paraules. El desig està sempre per perseguir-lo: què 
significa una paraula, o una frase, o un paràgraf, 
i on porta això? Conforme segueixes el llenguatge, 
aquest es torna més i més enrevessat, complex. El 
desig sempre és trobar la fi. En qualsevol pensament 
que anotis, el que estàs buscant és la veritat: quin és 
el fet més creïble i on està la fi?».

«És la idea d’escriure sobre cinema tan 
proporcional a com és la ment del cineasta», 
continuava Farber. «Les qualitats del treball 
haurien d’influir en l’estructura del text. [...] No 
crec que puguis ser prou mimètic».

La insistència de Farber en la crítica com a 
llenguatge –la seva insistència, també, que el seu 
llenguatge crític derivava dels detalls volàtils de les 
pel·lícules sobre les quals escrivia– el converteix 
en l’estilista més aventurer i original a El Dorado 
de la crítica cinematogràfica nord-americana 
de mitjans de segle que inclou Otis Ferguson, 
Robert Warshow, James Agee, Andrew Sarris, 
i Pauline Kael. A principis del segle XXI Farber 
també resulta l’escriptor cinematogràfic amb una 

influència perdurable més profunda d’aquesta 
distingida generació. Les petjades provocatives 
de l’estil de Farber es poden rastrejar en figures 
contemporànies tan variades i persuasives com 
Greil Marcus, Luc Sante, Geoffrey O’Brien, J. 
Hoberman, Jonathan Rosenbaum, Paul Schrader, 
Jonathan Crary, Ronnie Scheib, A. O. Scott, 
Meredith Brody, Jean-Pierre Gorin, Kent Jones, i 
Howard Hampton. Ja el 1963 Susan Sontag, en el 
seu assaig Contra la interpretació, demanava «actes 
de crítica que proporcionessin una descripció 
realment precisa, aguda i afectuosa de l’aspecte de 
l’obra d’art. Això sembla fins i tot més difícil de 
fer que l’anàlisi formal. Algunes de les crítiques de 
cinema de Manny Farber […] estan entre els rars 
exemples del que vull dir. Es tracta d’assaigs que 
revelen la superfície sensual de l’art sense fer-hi 
el ximple a sobre.» Recentment, el novel·lista 
William Gibson especulava que «si Amèrica fos el 
Japó, Farber ja fa temps que hauria estat declarat 
un Tresor Nacional.» Com concloïa Schrader, «Al 
principi era Manny Farber».

Farber on Film recull per primera vegada 
totes les recerques de Farber sobre cinema, les 
seves espurnejants incursions com a distingit 
crític, amb freqüència setmanal o mensual, per a 

La crítica és molt important, i difícil. No puc
pensar en res millor que una persona pugui fer.

Manny Farber
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The New Republic, The Nation, Artforum, The New 
Leader, Cavalier, i City, entre d’altres revistes, així 
com els textos de referència del seu únic llibre, 
Negative Space (1971, i reimprès en una edició 
expandida el 1998). Ell és llegendari per assajos 
feroços i serpentins que defugen llocs comuns de 
la crítica cinematogràfica com la psicologia dels 
personatges, la sinopsi de l’argument, i les lliçons 
socials. Negative Space fa èmfasi en les extenses 
actuacions de Farber a la fi dels 50 i els 60, «The 
Gimp», «Hard-Sell Cinema», «Underground 
Films», i «White Elephant Art vs. Termite Art», 
reimprimint només una dotzena de columnes 
cinematogràfiques completes o parcials de The 
Nation (on va començar com a crític el 1947, 
i va publicar més de 65 textos sobre cinema) i 
només una columna cinematogràfica de The New 
Republic (on va començar com a crític el 1942, i 
va publicar gairebé 175 textos sobre cinema). La 
meravella d’aquestes primeres crítiques és com, 
de forma impressionant, les seves columnes a 
New Republic i Nation funcionen com a crítica 
tradicional i al mateix temps com la prosa 
innovadora de Farber, conforme ell elegantment 
se centra en la interpretació, la trama, fins i tot el 
valor com a entreteniment, aquells moviments als 
quals els seus assaigs monumentals es resisteixen. 
El present volum retorna aquests últims assaigs 
als moments cinematogràfics que els van motivar 
i els van sostenir, i un dels plaers que ofereix és 
rastrejar nocions fràgils com “art tèrmit” o “el 
coix” o l’“underground” a través de tres dècades. 
Farber on Film també repassa els seus importants 
textos cinematogràfics posteriors a Negative Space, 
incloent mirades crucials a Scorsese i Altman. 

Farber i Negative Sapce

L’equació de Farber mai és simple. Aquesta 
frase és una variació d’una línia de Samuel Beckett 
que he volgut adaptar per a un assaig, crítica, 
biografia, fins i tot un poema, des que vaig llegir 
l’original a la facultat. Com a frase d’obertura per 
al seu primer llibre Beckett va escriure: «L’equació 
proustiana mai és simple», i des del començament 
vaig quedar consolat per la promesa d’una 
dificultat i un desconcert persistents, creixents, 

tal vegada eterns. Però conforme al llarg dels anys 
m’he repetit aquesta frase, «L’equació proustiana 
mai és simple», en el cec inici de cada obstinat 
text, m’he sentit alarmat per la combinació que fa 
Beckett de «proustià» i «equació»: la seva abrupta 
juxtaposició de la memòria involuntària i el 
meticulós treball a partir de quantitats i variables. 

No he trobat mai un espai per a la frase perquè 
la perplexitat que l’arribada al meu cap de les sis 
paraules de Beckett per regla general assenyalava 
acabava sempre exposant només una falta de 
preparació i confiança, una ansietat privada que 
rebutjava creuar-se amb el subjecte en qüestió. Però 
en el cas de moltes crítiques i pintures de cinema 
de Manny Farber, les rareses introductòries, els 
garbulls, les crisis, les contradiccions, els atzucacs, 
les múltiples alternatives, i les vistes divergents es 
mouen en espiral sobre «cadenes d’enteniment i 
coneixement íntim» (per citar el seu assaig sobre 
Don Siegel) cap a misteris encara més embullats i 
intricats; seguint a Beckett sobre Proust, l’equació 
de Farber crea «un patró de dissonància sostingut, 
poderós i realista» (per citar el seu assaig sobre 
Preston Sturges) que insisteix a insinuar el 
personal immers en el temps i el sensual al 
costat de l’abstractament intel·lectual, formal i 
conceptual.

Durant bona part de la seva vida com a 
escriptor Farber va ser etiquetat com un defensor 
simplement de films d’acció i pel·lícules de 
sèrie B – com si no fos suficient distinció haver 
estat el primer crític americà a realitzar serioses 
apreciacions de Howard Hawks, Samuel Fuller, 
William Wellman, Raoul Walsh, i Anthony 
Mann. No obstant això Farber es va resistir a 
moltes pel·lícules de cinema negre dels 40 que 
considerava pomposes i manieristes – «en els 
dos últims anys, una pel·lícula rere l’altra s’han 
omplert d’una fotografia simple», es queixava el 
1952, «perspectives superficials, una pantomima 
caòtica, una acció ominosament cronometrada, 
veus que sonen buides.» Farber també va ser 
dels primers crítics a escriure sobre Rainer 
Werner Fassbinder, un defensor primerenc de 
Werner Herzog, i un exponent de directors 
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tan experimentals com Michael Snow, George 
Kuchar, Andy Warhol, i Chantal Akerman. El 
crític de cinema de Village Voice J. Hoberman em 
va dir que després de descobrir Farber a la facultat 
va quedar «esbalaït per com d’eclèctic era Farber, 
com de diverses eren les seves referències. Jo no 
estava tan interessat en pel·lícules comercials. Jo 
estava interessat en pel·lícules underground, la 
Nouvelle Vague francesa, i aquelles pel·lícules de 
sèrie B. Jo podia llegir Andrew Sarris, podia llegir 
Kael, però sentia que ells estaven operant des 
d’una perspectiva diferent – mentre que Farber 
em semblava un intel·lecte hipper.» Tal com 
Hoberman va dir fent broma en la introducció a 
la seva col·lecció Vulgar Modernism, Farber jugava 
«a dues bandes respecte a la cultura mitjana». 

No obstant això, la notorietat de Farber 
com a crític de cinema en gran mesura resideix 
en les seves estomacades impregnades de sèrie 
B, frenètiques, dels 50 i 60 – «The Gimp» (per 
a Commentary, 1952), «Underground Films» 
(també per a Commentary, 1957), «Hard-
Sell Cinema» (per a Perspectives, 1957), i 
particularment «White Elephant Art vs. Termite 
Art» (per a Film Culture, 1962). L’assaig del 
tèrmit/elefant blanc va destituir «l’art d’obres 
mestres, reminiscent d’esmaltats humidificadors 
de tabac i ponis de fusta per al jardí comprats en 
subhastes d’elefants blancs dècades enrere». Els 
directors elefants blancs «detonen cada situació i 
personatge com un afable tub interior amb detalls 
recognoscibles i aduladora compassió» o «claven 
l’espectador a la paret i el peguen amb tovalloles 
mullades d’artisticitat i significat». Farber en 
canvi va seguir l’artista tèrmit: «malhumorat, 
malgastador, tossudament involucrat, fent un 
art de tot o res i no preocupant-se del que en 
sortís». L’art tèrmit (o «art tèrmit-fong-centpeus», 
tal com també el va embotellar) és «un acte tant 
d’observar com d’estar al món, un viatjar en el 
qual l’artista sembla estar ingerint tant el material 
del seu art com el món exterior a través d’una 
cobertura horitzontal.» Contra la «cerca de [...] 
continuïtat, harmonia» de l’elefant blanc, l’art 
tèrmit principalment és inherent a moments – 
«unes poques taques d’una agitació formiguejant i 

grinyolant» en una pintura de Cézanne on l’artista 
«rosega el que considera la seva “petita sensació”»; 
«el sentit sofisticat de com asseure’s en una cadira 
recolzada contra la paret» que té John Wayne a 
El hombre que mató a Liberty Valance (The Man 
Who Shot Liberty Balance, John Ford, 1962); i 
«una imatge inoblidablement agosarada» a Los 
mocosos (Les mistons, François Truffaut, 1957), 
«nens ensumant el seient de la bicicleta acabat de 
desocupar per la noia en la típica moda de l’art 
voyeurístic pornogràfic». 

L’atenció de Farber a detalls i gestos 
vivificadors abans que a l’obra d’art incrustada 
em recorda a Robert Frost a la seva entrevista en 
el Paris Review. «En definitiva es tracta d’actuació 
i destresa i proeses d’associació», afirmava Frost 
dels seus poemes. «Per què els crítics no parlen 
d’aquestes coses – quina proesa fou girar això 
d’aquesta manera, i quina proesa fou recordar això, 
recordar-se d’allò per això?» Farber va personalitzar 
de forma similar la seva divisió tèrmit/elefant 
blanc per a la introducció de Negative Space: «La 
raó primordial per a les dues categories és que 
tots els directors que m’agraden [...] estan en la 
gamma tèrmit, i ningú parla d’ells per les qualitats 
que a mi m’agraden.» Com a artistes tèrmit ell 
va assenyalar una varietat de pintors, escriptors, 
fotògrafs, productors, i actors, que incloïa Laurel i 
Hardy, Otis Ferguson, Walker Evans, Val Lewton, 
Clarence Williams, J. R. Williams, Weldon Kees, 
Margie Israel, Isaac Rosenfeld, de vegades James 
Agee, i directors de cinema com Howard Hawks, 
Raoul Walsh, William Wellman, Samuel Fuller, 
Anthony Mann, i Preston Sturges.

Farber va publicar el seu últim assaig sobre 
cinema, «Beyond the New Wave: Kitchen 
Without Kitsch», a Film Comment, el 1977, 
pocs anys després de traslladar-se de Nova York 
a San Diego amb la seva dona, l’artista Patricia 
Patterson, per pintar i ensenyar cinema i pintura a 
la University of California. D’entre les seves raons 
per abandonar la crítica, tal com em va explicar: 
«Ja no vull ser vist com el crític de cinema que 
també pinta.» A Nova York Farber va viatjar 
entre la generació d’escriptors i crítics del Nova 
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York de finals dels 30, molts d’ells alineats amb 
la Partisan Review – Clement Greenberg, Agee, 
Saul Bellow, Jean Stafford, Mary McCarthy, Kees, 
i Ferguson, entre d’altres. Per les seves crítiques i 
assajos per a The New Republic, The Nation, Time, 
Commentary, Commonweal, The New Leader, 
Cavalier, Artforum, i City, Farber va manifestar 
obertes i perdurables afinitats particularment amb 
Ferguson, Agee, i Greenberg. No obstant això la 
seva aproximació a l’escriptura en si no podria 
ser més divergent, incongruent, inconformista, 
perversa. On Greenberg aspirava al que podria 
batejar-se com una lucidesa fastiguejadora, fins i 
tot quan delineava la destrucció de la representació, 
i Ferguson i Agee oferien variacions personals 
sobre el lirisme col·loquial –Ferguson tendint cap 
al jazz dels 20, Agee inclinant-se cap a la rapsòdia– 
Farber és potser l’únic crític nord-americà de 
la modernitat que escriu com un modern. Va 
emergir com el més audaç i el més literari dels 
crítics d’art dels 40 i 50 movent-se per tangents 
gairebé estridentment antiliteràries. Farber va 
avançar una prosa topogràfica que aspirava a 
la moda-tèrmit a través de la fragmentació, la 
paròdia, les al·lusions, els focus múltiples, i estils 
discrepants per dialogar amb els espais formals de 
les noves pel·lícules i pintures que ell admirava. 

En una ocasió Farber va descriure el seu 
estil de prosa com «una lluita per romandre fidel 
a la transitòria i multisuggestiva complicació 
d’una imatge fílmica i/o un espai negatiu». 
Cap altre crític de cinema ha escrit de forma 
tan inventiva o flexible des de dins del moment 
d’una pel·lícula. La seva escriptura pot semblar 
composta exclusivament de digressions des d’un 
centre absent. Un dels seus moviments estàndard 
és una atrevida qualificació d’una qualificació, 
en una seqüència de vívids reposicionaments. 
Les seves estratègies barregen l’autosospita, la 
retractació, la digressió, i la persistència tossuda, 
així que Farber (una vegada més a la Beckett) amb 
freqüència procedeix com si es rendís i continués 
simultàniament. Rarament hi ha panoràmiques 
introductòries o resums concloents; en particular 
les seves últimes crítiques menyspreen els resums 
de la trama i pot ser que ni tan sols esmentin 

el nom del director del film, i les transicions 
semblen intercanviables amb non sequiturs. Jocs 
de paraules, bromes, llistes, metàfores serpentines, 
i xarxes d’al·lusions reemplacen els arguments. 
Farber torna els noms en verbs (Hawks, escriu, 
«paisatgeja l’acció») i sosté cadenes d’adjectius 
divergents, tal vegada irreconciliables, de tal 
manera que l’elogi pot semblar inseparable de la 
censura. Sed de mal (Touch of Evil, 1958), escriu, 
és «bàsicament la millor pel·lícula del més ranci 
període mitjà de Welles». Llançarà epigrames 
espinosos – «Huston és incapaç de consentir la 
possibilitat de tot cavaller de ser en el fons un 
assassí, preferint en canvi que tot assassí sigui en 
el fons un cavaller». Les seves frases enlluernaran a 
través de capes de desimboltura i carisma: 

«El que és tan líric del final [de The Lineup, 
de Don Siegel, 1958], al Sutro Museum de 
Sant Francisco, són les composicions d’estampa 
japonesa, la llum d’última hora de la tarda, el 
profit tret de llargs vestíbuls, escales de diversos 
nivells, a l’edifici d’un palau de cristall barroc i 
elegant amb una pista de patinatge sobre gel 
descoberta, un museu nàutic, i finestres enfront 
del mar amb cridaners penyals». 

Però Farber qua Farber típicament arriba 
a una mena de poesia furtiva: no “lírica”, 
o tradicionalment poètica, sinó original i 
sorprenent. Aquest és Farber sobre Cómo gané la 
guerra (How I Won the War, Richard Lester, 1967): 
«En els seus millors moments, té una irascibilitat 
i una repugnància d’arrossegar-se pel terra, com 
si la guerra contra el feixisme fos mirada per un 
cuc de dibuixos en una latrina en un fals ranxo 
de babaus en algun lloc de les Carolines»- O aquí 
invoca les sales “underground” al llarg del carrer 
42 de Manhattan en els 50:

«La mordaç pel·lícula d’acció troba la seva 
llar natural en coves: els tèrbols i congestionats 
cinemes, amb aspecte de glorificats salons de 
tatuatge a l’exterior i situats prop de les terminals 
d’autobusos a les grans ciutats. Aquests cinemes 
projecten les pel·lícules d’acció en el que, al 
principi, sembla una atmosfera de malson de 
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lamentable fugacitat, imatges que semblen 
cobertes de molsa, bandes sonores infectades 
amb singlot. L’espectador veu passar dues o tres 
pel·lícules d’acció i marxa sentint que és un paràsit 
expulsat per una esponja gegant».

Molts d’aquests aspectes literaris s’exposen 
en el magnífic text de Farber sobre Hawks, 
originalment publicat a Artforum el 1969. 
L’assaig no fa servir ni un prefaci de benvinguda 
ni una conclusió solucionadora – el principi i el 
final són d’una astuta brusquedat. Els primers 
quatre paràgrafs llargs componen una llista, o 
una alineació – una pel·lícula de Hawks per a 
cada paràgraf. Farber situa Hawks dins d’un vast 
complex al·lusiu – les pintures religioses de Piero, 
la composició cubista, Breughel, F. Scott i Zelda 
Fitzgerald, Tolkien, Muybridge, Walker Evans, 
i Robert Frank; gairebé una mena de collage 
d’apropiació al·lusiva. Moltes frases descriuen la 
pròpia pràctica d’escriptura de Farber i anticipen 
les superfícies complexes i embullades de les 
seves futures pintures: «preocupació secreta per 
les connexions», «construeix detall sobre detall 
en un remolí imponent», «cadascun xocant amb 
l’altre en una interacció sense fi», «moltes trames 
estan entrellaçades», «la idea del condiment, 
l’avantatge», «humor intricadament tancat», «la 
ingenuïtat de la seva pragmàtica enginyeria», i «la 
geografia del gest». I, rar en la prosa de Farber, 
hi ha una explícita referència autobiogràfica – 
al poble fronterer on va néixer. El port de mar 
de Sólo los ángeles tienen alas (Only Angels Have 
Wings, 1939) podria anar bé, escriu, per a una 
producció d’institut a Douglas, Arizona.

Farber abans de Negative Space

No necessàriament penses en Manny Farber 
com el teu Baedeker als matisos i les estridències 
de les interpretacions que fan de pilar al cinema 
americà, com un manetes del resum concís de la 
trama que es desenrotlla en una destra crítica de 
cinema, ni l’associes amb les recomanacions de 
l’audiència i paraules com “meravellós”, “sensible”, 
“commovedor”, i “brillant”. Particularment 
no penses en Farber d’aquesta manera si la teva 

experiència de la seva escriptura es restringeix 
a Negative Space. Però considera tres breus i 
il·lustratius moments de les seves columnes de 
cinema, nombroses i de vegades setmanals, dels 
40 i 50.

Aquest és Farber sobre Frank Sinatra i 
companyia a De aquí a la eternidad (From Here 
to Eternity, Fred Zinnemann, 1953) per a The 
Nation, 29 d’agost de 1953:

«Les corones de llorer haurien de ser lliurades 
a un actor que ni tan sols està a la pel·lícula, Marlon 
Brando, i a una persona desconeguda que va ser 
la primera a decidir usar Frank Sinatra i Donna 
Reed en els amargs papers de Maggio, un dur 
soldadet italoamericà, i de Lorene, una prostituta 
en el “New Congress” que somia amb tornar a 
la respectabilitat del continent. Sinatra interpreta 
el salvatge borratxo Maggio com un vigorós 
artista de vodevil. En certes escenes –complint les 
seves tasques en el menjador, reaccionant a certa 
mala música de piano– mostra una meravellosa 
capacitat per compondre una expressió més que 
calmada que és gairebé única en les pel·lícules 
de Hollywood. La senyoreta Reed tal vegada 
destrossa algunes frases (“realment ets divertit”) 
amb les seves temptatives d’un accent pla de l’Oest 
Mitjà, però és una actriu interessant sempre que 
el càmera Burnett Guffey usa una llum dura en les 
seves faccions en certa manera amargues. Brando 
ha d’haver estat la inspiració per a l’habilitat de 
Clift de fer que certes frases clau (“Puc servir 
amb qualsevol home”, o “un ganxo amb la dreta 
comú”) destaquin i semblin els exemples més 
autèntics de la parla americana a ser escoltada a 
les pel·lícules». 

O aquí el tenim parlant de Jerry Lewis a 
That’s My Boy (Hal Walker, 1951), dos anys abans, 
l’1 de setembre de 1951, també per a The Nation:

«El fenomen més nefast des de Dagmar 
ha estat el fabulós èxit a nivell nacional de 
l’histrionisme subadolescent i masoquista de 
Jerry Lewis. Lewis ha convertit la seva fesomia 
simiesca, el seu cos raquític, la seva frenètica falta 
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de coordinació, la seva impetuositat paralitzant, i 
la seva il·limitada capacitat per a l’autodegradació 
en una mina d’or per a ell i per a l’amanerat cantant 
anomenat Dean Martin que, penjat artísticament 
d’un micro, compleix com el seu ultrasuau 
contrapunt. Quan Jerry simula empassar-se una 
pastilla repugnant, agita els seus “tímids” dits, 
ploriqueja, o camina “com Frankenstein”, la seva 
insistència esquerpa i narcisista suggereix que es 
faria la víctima davant de qualsevol que intentés 
apartar-lo dels focus. Lewis és un tipus que jo 
esperava haver deixat enrere quan vaig fer el meu 
últim llit turc a Camp Kennekreplach. Però els 
adolescents d’avui es queden apoplèctics amb 
aquestes bufonades de Yahoo, un fet que només 
pot ser depriment per a algú criat amb còmics 
com Valentino, Norma Shearer, Lewis Stone, 
Gregory Peck, Greer Garson, Elizabeth Taylor, o 
Vincent Impellitteri».

Finalment, escolta l’inici de la seva ressenya 
de Los mejores años de nuestra vida (The Best Years 
of Our Lives, William Wyler, 1946) per a The New 
Republic, el 2 de desembre de 1946:

«Per a un estudi extremadament sensible i 
commovedor d’una vida com la teva, constantment 
carregant al·lusions amenaçadores durant aquesta 
primera etapa del reajustament de postguerra, 
mereixeria la pena que dediquessis una estona a 
veure Los mejores años de nuestra vida, fins i tot als 
inflats preus de postguerra actuals.

El brillant diari de viatge de l’obertura 
mostra tres nerviosos veterans que volen a la 
“som-hi” a Boone City, una florent metròpoli 
coberta d’oms que segueix el patró de Cincinnati. 
En entrar a les seves cases com a estranys se senten 
massa inquiets com per menjar-se el decorat. 
El mariner de grans pectorals i de peus a terra 
(Harold Russell), amb una manca de sofisticació 
i afectació que subministra un contrast notable 
amb els seus dos camarades, és hipersensible 
respecte a les seves mans artificials i té por que la 
seva xicota (Cathy O’Donnell) es casi amb ell per 
pena en comptes de per amor; el sergent (Fredric 
March), la superioritat del qual resideix a ser vell 
i experimentat, un supervivent de la infanteria i 

abans d’això un reeixit banquer i pare, sent que 
ha canviat massa per al seu vell treball i la seva 
família; el bombarder (Dana Andrews), que porta 
amb si aquest aspecte de triomf segur de les Air 
Forces, es va casar a la fuga durant l’entrenament 
i gairebé no sap què esperar».

Malgrat tota la destresa periodística i les 
sorpreses dins d’aquestes frases, o les múltiples 
diferències tonals respecte als famosos assaigs 
de Negative Space, així i tot presencies les 
emblemàtiques destralades de Farber en aquests 
breus i primerencs extractes de The New Republic i 
The Nation. Observa de cap a peus la minuciositat 
tossuda i gràfica («l’autèntic heroi», va proposar 
a «Underground Films», és «el petit detall») amb 
què etiqueta diversos gestos reveladors de la 
personalitat: Sinatra, per exemple, «reaccionant 
a certa mala música de piano», o Dean Martin 
«penjat artísticament d’un micro». La posterior 
commemoració de Farber del «diàleg natural» i 
la «veritat masculina» de les pel·lícules d’acció 
és una recuperació de l’apreciació que fa aquí de 
l’«autèntica parla americana» de Montgomery 
Clift a De aquí a la eternidad. Fixa’t també en els 
característics vaivens d’adjectius i noms oposats 
–«el més nefast», «fabulós», «èxit», «histrionisme 
masoquista»– i l’argot vivaç, «som-hi», «es faria 
la víctima davant de qualsevol», o «vaig fer el 
meu últim llit turc». Al·lusions d’actualitat (la 
rossa model-actriu Dagmar adornava la portada 
de Life el juliol anterior) xoca contra les cites 
sornegueres, probablement fictícies («Camp 
Kennekreplach»), tal com la referència inicial a 
Brando queda penjant, com una mofa, per poc 
un non sequitur, fins i tot després que Farber 
ostensiblement ho resolgui més endavant dins 
del paràgraf. Observa especialment aquesta 
distingida llista de «còmics» de Farber que tanca la 
bufetada a Jerry Lewis. Valentino, Gregory Peck, 
Elizabeth Taylor… tots còmics? L’últim nom 
pertany al llavors alcalde de Nova York, Vincent 
Impellitteri, àlies “Impy”, afegit a la lletania –
suposo– tant per les seves afiliacions i traïcions 
al Tammany Hall com per la seva benvinguda 
pública unes setmanes abans a Martin i Lewis en 
el Paramount Theater de Broadway. 
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Amb el seu assaig de 1957 «Underground 
Films» Farber donaria la volta a la seva festa 
per Sinatra i De aquí a la eternidad, el cantant 
convertit en actor demostrant llavors amb prou 
feines «una sobreactuació privada», i descobriràs 
a les columnes de The New Republic i Nation 
complicacions anàlogues per a les seves posteriors 
apreciacions de Preston Sturges, John Huston, 
i Gene Kelly. Farber va iniciar la seva carrera 
com a crític d’art i cinema a The New Republic 
a principis de 1942, i va coescriure el seu últim 
assaig amb la seva dona, Patricia Patterson, el 
1977; això és un arc de 35 anys. De les 281 pàgines 
originals de Negative Space, aproximadament 230 
emanen d’un tram de 12 anys, de 1957 a 1969, 
immediatament anteriors al llibre. Farber va 
titular un magnífic quadre “d’auteur” de 1981, 
arrelat en les pel·lícules de William Wellman, 
Carreteres i vies. Farber on Film pot avançar rutes 
alternatives –altres carreteres, altres vies– dins, 
a través, i al voltant de la familiar trajectòria de 
Farber com a crític i escriptor. 

De tant en tant en entrevistes ell es presentarà 
com una espècie de crític natural, impregnat 
d’opinions i estratègies argumentatives. «Un fet 
important de la meva infància va ser que estava 
envoltat de dos germans que eren extremadament 
llestos, i molt bons en debatre», em va dir una 
vegada Farber. «Vèiem una mitjana de tres o 
quatre pel·lícules per setmana, de vegades amb el 
meu oncle Jake. Hi havia una bona biblioteca, i a 
setè curs vaig començar a anar-hi i llegir crítica de 
cinema en revistes. Jo ho analitzaria i ho estudiaria». 
Llavors, en altres moments, Farber suggereix que 
finalment només li importen les paraules. «Quan 
estic escrivint normalment estic buscant un 
llenguatge. Tinc tàctiques, i sé el so que vull, i no 
es llegeix com a crítica ortodoxa. El que busco és 
un llenguatge que t’agafi, que mantingui la persona 
llegint i seguint-me, seguint el llenguatge més que 
seguint la crítica. M’encantava la construcció 
implicada en la crítica».

Manny Farber va néixer el 20 de febrer de 
1917 a Douglas, Arizona, amb la seva casa, en 
el 1101 d’Eighth Street, només a cinc blocs de 

la frontera mexicana. Els seus pares tenien una 
botiga de roba, La California Dry Goods, a la G 
Street, el carrer principal de Douglas, davant del 
Lyric Theatre i també a prop del Grand Theatre. 
Ell va seguir als seus germans grans Leslie i David 
a la Douglas High School, on va jugar a futbol i 
tennis, va escriure sobre esports, i va col·laborar 
amb dibuixos de Mickey Mouse a l’anuari escolar, 
The Copper Kettle. Després que la seva família 
es traslladés a Vallejo, Califòrnia, i després a 
Berkeley, Farber es va matricular a la University 
of California, a Berkeley, de primer any, abans 
de traslladar-se a Stanford. A Berkeley, Farber va 
cobrir esports per a The Daily Californian, el seu 
primer article signat, un animat pronòstic de la 
propera temporada d’atletisme, apareixent el 25 
de gener de 1935, sota el titular “Els llençadors 
dels Bears clasificats com un grup fort. Concloent 
el seu debut periodístic:

«Un goig més gran es va afegir al pronòstic 
de la pista amb l’anunci que el gran Glen Randall, 
que sosté el rècord de Little Meet, tornarà a llançar 
el disc aquesta primavera. Greument ferit en un 
accident automobilístic el passat octubre, Randall 
està de nou llest per tirar el plat fins a la línia dels 
42 metres. Ajudant-lo en aquest esdeveniment 
està Warren Wood, un potencial guanyador del 
primer lloc però un executor erràtic».

Farber amb freqüència reivindicava els 
periodistes esportius com una influència en la 
seva crítica, i rutinàriament injectava metàfores 
esportives en les seves columnes, sorprenentment 
tant en art com en cinema. Richard Pousette-
Dart, va suggerir a The Nation (13 d’octubre de 
1951), «és una mica proper al Bobby Thomson 
dels nois de l’espontaneïtat», mentre que 
Ferdinand Leger, va sostenir a The Magazine of 
Art (novembre 1942), «em recorda a un pitcher 
que només pot llançar boles ràpides, i les seves 
boles ràpides tan ràpid que no pots veure-les». 
Ressenyant pel·lícules d’esports, va insistir que els 
jocs fossin representats tan convincentment com 
qualsevol altra professió. Sobre Gary Cooper com 
a Lou Gehrig a El orgullo de los yanquis (The Pride 
of the Yankees, 1942):
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«No importa que a en Gary no li agradi el 
beisbol, sigui dretà, gandul, alt i prim; mentre 
que Gehrig era esquerrà, treballador fins al punt 
de la compulsió, i una de les seves cames era de 
la grandària de les dues d’en Gary. Així que li van 
ensenyar a llançar amb l’esquerra, però mai van 
poder ensenyar-li a llançar sense altres músculs 
que els dels seus braços, com una dona, ni van 
poder fer que les seves llargues cames correguessin 
de forma diferent a les d’algú intentant córrer 
amb un plat entre els genolls, ni van poder moure 
el seu cos amb el seu balanceig del bat. 

Tot això significava tallar l’acció del beisbol 
al mínim – plans de muntatge sobretot a llarga 
distància des de dalt, des de la cabina de premsa, 
i la pel·lícula fou enviada a pastar fang justament 
aquí» (New Republic, 27 de juliol de 1942).

Després d’assistir a classes de dibuix a 
Stanford, Farber es va matricular a la California 
School of Fine Arts, i llavors a la Rudolph Schaefer 
School of Design. Al voltant de San Francisco, es 
va mantenir com a fuster, fins que es va unir al 
seu germà Leslie a Washington, el 1939, i llavors 
a Nova York, el 1942. Tant Leslie com David 
Farber van tenir vocació de psiquiatres; Leslie, 
particularment, fou l’autor de The Ways of the Will: 
Essays Toward a Psychology and Psychopathology of 
Will (1966), i Lying, Despair, Jealousy, Envy, Sex, 
Suicide, and the Good Life (1976). Els assaigs 
psicoanalítics de Leslie Farber mantenen curioses 
afinitats amb els escrits sobre cinema del seu germà 
– la «desconfiança» de Leslie cap a «qualsevol 
doctrina psicològica [...] [que] requereixi el repetit 
vestir-se amb algun ítem d’experiència –memòria, 
somni, sentiment, el que tinguis– per donar-
li una revolada epistemològica que no podria 
manejar per si mateixa» inevitablement recorda a 
les «tovalloles mullades d’artisticitat i significat» 
de l’art elefant blanc. En general la immersió 
dels seus germans en la vida interior humana 
sembla haver provocat el desdeny de Manny per 
la psicologia, ja fos a la pantalla o en la seva pròpia 
escriptura. «Jo em vaig moure tan lluny com vaig 
poder del que en Les i en David estaven fent», em 
va dir Farber. «La meva vida sencera, l’escriptura, 
sempre estava en oposició al domini d’en Leslie, 

la seva implicació en la psicologia, el poder del 
cervell, etc. Però mai va haver-hi cap discussió 
entre germans. Era només competir, això és tot». 
Sota el títol «Paranoia Unlimited» (New Republic, 
25 de novembre de 1946), Farber feia broma:

«En resposta a la demanda de pel·lícules que 
et fan sospitar comportaments psicopatològics en 
tothom, des d’un amic fins al gos de la família 
(els herois d’ahir van matar indis, els de avui 
estan associats d’una manera o un altra amb 
la psiquiatria), la MGM ha reeditat un petit 
vell èxit anomenat Alma en la sombra (Rage in 
Heaven, W.S. Van Dyke, 1941). Aquesta relíquia 
comença en un manicomi solitari amb una fugida 
d’òpera bufa d’un intern no identificat (Robert 
Montgomery), de qui només sap que és paranoic 
el doctor del manicomi (Oscar Homolka, 
que ofereix una incòmoda interpretació d’un 
psiquiatre Katzenjammer)». 

No obstant això, com amb el futbol o el 
beisbol, es fixaria en la interpretació «bastant 
rigorosa» de les preguntes d’un psicoanalista a 
Recuerda (Spellbound, 1945), de Hitchcock, 
fins i tot encara que despatxés el somni de 
Dalí com «un insípid negoci de paper maixé i 
disseny modern d’aparador» (New Republic, 3 de 
desembre de 1945).

Amb una característica mescla de salt mortal 
i prudència, Farber va desconcertar a la seva 
manera a The New Republic amb una «pedant» 
carta a l’editor Bruce Bliven, indicant que «jo 
podia fer el treball millor que qualsevol altre que 
l’estigués fent». La seva primera columna d’art 
va aparèixer el 2 de febrer de 1942, una crítica 
de l’espectacle del MOMA «Americans 1942–
Eighteen Artists from Nine States», que presentava 
a l’artista John Marin en un esbós de la grandària 
d’un segell de correus dibuixat per Farber. La seva 
següent columna d’art dues setmanes després 
delineava la cara de Max Weber, llavors en una 
exposició d’aquarel·les en el Whitney Museum. 
«Jo planejava fer un dibuix per acompanyar cada 
article», em va dir Farber, «però simplement no 
vaig poder seguir el ritme». Després que Otis 
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Ferguson s’allistés a la Marina Mercant com a 
marí, Farber va assumir la columna de cinema, 
publicant el 23 de març una crítica conjunta de 
tres pel·lícules de guerra, incloent Ser o no ser (To 
Be or Not to Be, Ernst Lubitsch, 1942). Com a 
crític d’art, Farber sonava com Farber des de la 
seva columna d’estrena, accentuant «acció» i 
«flexibilitat», denunciant «estilització» i «dogma». 
Amb les pel·lícules, va trigar més – potser també 
amuntegant al principi massa pel·lícules a la 
vegada per a una crítica curta; no va ser fins al 
maig que va aprendre a fixar-se en un sol film i 
empaquetar els altres en un paràgraf codicil·lar. 

Tal com he suggerit al començament, Farber 
on Film pot ser llegit tant per continuïtats com 
per desviacions, especialment apropant-se o 
separant-se dels assaigs clau de Negative Space. 
Mirant enrere des dels horitzons de «The Gimp», 
«Underground Films», i especialment «White 
Elephant Art vs. Termite Art», Farber pot ser 
vist com avançant implacablement en les seves 
provocatives nocions. A «The Gimp», per exemple, 
publicat a Commentary el 1952, va imaginar un 
«artilugi», un aparell amb una corda de la qual el 
director podria estirar cada vegada que desitgés 
inserir una mica d’«art» en una pel·lícula. Tan 
lluny com el 1945 estava proposant una espècie 
de màscara proteica per als mateixos propòsits: 

«A Hollywood aviat s’inventarà un aparell 
que satisfarà completament el desig dels 
productors de complaure a cada persona d’entre 
el públic que va al cinema. L’aparell tindrà 
forma de sitja i s’haurà de posar sobre la cara, i 
estarà dissenyat per a aquelles persones que se 
sentin davant les pel·lícules esperant veure art. 
Automàticament traurà de qualsevol pel·lícula la 
pàtina fotogràfica, les ombres, i la uniformitat, 
excessives, el maquillatge de les cares dels actors, la 
banda sonora i cada tercer i cinquè fotograma del 
film per tal de donar ritme al muntatge. Sacsejarà 
la pel·lícula per donar-li més moviment (també 
donant a la interpretació una qualitat dansarina). 
Per complaure aquelles persones que volen una 
fidelitat completa a la vida posarà suor i mosques 
en les cares dels actors, brutícia sota les seves 

ungles, humitejarà les aixelles de les samarretes 
dels homes i ratllarà, escrostonarà i desgastarà el 
decorat. Es completa amb la sorprenent seqüència 
de persecució final d’Intolerancia (Intolerance, 
D.W. Griffith, 1916) i l’escena d’El nacimiento 
de una nación (The Birth of a Nation, D.W. 
Griffith, 1915) en què la germana petita decora 
el seu vestit esparracat amb boles de cotó, que 
insereix sempre que algú va a dirigir una simfonia 
de dones. L’aparell també elimina tot el soroll de 
l’audiència» (New Republic, 20 d’agost de 1945).

Durant els 40 i els primers 50 Farber va 
commemorar els picants hipòdroms del carrer 
42, que ell anomenaria «coves» en el seu assaig de 
1957 «Underground Films». Això, de 1943:

«Qui construeix els cinemes? Si busques 
el lavabo d’homes pràcticament desapareixeràs 
d’aquest món, sempre costa avall. És concebible 
que el lavabo dels homes estigui a la sortida. Al 
cinema anomenat el Rialto a Nova York el lavabo 
d’homes està tan a baix que d’alguna manera 
connecta amb el metro: jo vaig sentir a un nen 
petit, que va venir precipitant-se contra el seu 
pare, dir, “Papa! He vist el metro!” El pare va 
baixar per veure-ho per si mateix. Un altre lloc 
que permet als clients escórrer-se pels seus dits 
és el cinema a Greenwich Village on el lavabo 
d’homes està completament fora» (New Republic, 
7 de juny de 1943).

Aquest mateix any va observar sobre les 
pel·lícules d’acció que finalment etiquetaria 
d’underground: «És un interessant fenomen 
de Hollywood que la pel·lícula dura és gairebé 
l’única que examina les accions del personatge 
directament i sense glamour» (New Republic, 11 
de gener de 1943).

Les nocions de l’art elefant blanc estaven 
plenament presents com a mínim nou anys, 
potser fins i tot més d’una dècada abans de 
l’assaig de Farber de 1962 «White Elephant 
Art vs. Termite Art». Ell va amarrar la paraula 
“elefantí” al concepte per a una columna de 
Nation del 17 d’octubre de 1953, i l’havia definit 
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recognosciblement a la seva recapitulació dels 
deu millors films el gener anterior. «L’única 
manera d’agrupar la vasta extensió de pel·lícules 
de 1952 és llançar la majoria d’elles a una pila 
amb l’etiqueta “pel·lícules que van fracassar en 
explotar actituds de cultura mitjana sobre què 
produeix una bona pel·lícula”. [...] És difícil dir si 
em van agradar o em van disgustar diversos films 
que apareixeran a la majoria de les altres llistes, ja 
que normalment es tractava de ser impressionat 
amb elegant artesania i avorrit veient-la consentir 
a certa noció popular sobre què produeix un 
“uau!” artístic» (Nation, 17 de gener de 1953). 
Però l’art elefant blanc torna a través dels anys, 
acumulant enllaços i implicacions. Una crítica de 
1952 de Carrie (William Wyler, 1952) posiciona 
les pel·lícules underground contra els elefants 
blancs sense anomenar cap dels dos: 

«Les pel·lícules de Hollywood van estar 
una vegada en mans de no intel·lectuals que 
aconseguiren, com a molt, la veritat de la vida 
americana i l’excitació del moviment americà en 
simples històries d’acció. Cap a 1940 un eixam 
de brillants llagostes dels teatres de Broadway i 
les estacions de ràdio va descendir als estudis i va 
guanyar Hollywood lluny dels innocents, basts 
però efectius, directors de pel·lícules d’acció. 
La gran cosa que va ocórrer va ser que un tipus 
d’intel·lectual amb els ulls entrenats a l’atapeït 
i endogàmic terreny de Times Square i amb el 
cervell esmolat en cartes d’esquerres dels trenta, 
va reorientar la narrativa de Hollywood cap a 
un drama fragmentat i carregat de símbols, vist 
d’a prop, actuat irregularment, i astutament 
propens a disparar contra la seva pròpia societat. 
El que Welles, Kanin, Sturges, i Huston van fer 
al cinema americà és evident en la versió per a la 
pantalla de Nuestra hermana Carrie, de Dreiser, 
que és menys important per la seva història que 
pel desagradable comentari social subratllant cada 
presa» (Nation, 17 de maig de 1952). 

Tals evocacions primerenques de l’art elefant 
blanc tornen explícita, ja que el seu assaig de 1962 
mai ho va fer, la insinuació que Farber, que com a 
fuster a San Francisco va intentar unir-se al Partit 

Comunista, estava específicament destronant les 
vulgaritats i la hipocresia del Hollywood liberal 
del New Deal tant com qualsevol altra correcció 
burgesa distretament còmica. Tal com va escriure 
sobre Vuelve pequeña Sheba (Come Back, Little 
Sheba, Daniel Mann, 1952), «Tu mig-gaudiràs 
la pel·lícula, però el seu realisme és més efectiu 
que convincent, i tendeix a reiterar el retorçat 
sentimentalisme d’una escriptura d’esquerres 
que intenta ser molt solidària cap a la petita gent 
mentre es mata per mostrar-la irremeiablement 
vulgar, superficial, i trista» (Nation, 8 de 
novembre de 1952). Altres crítiques connecten 
l’elefantitis amb pel·lícules que serien dites noir 
(Historia de un detective [Edward Dmytrick, 
1944]; Laura [Otto Preminger, 1944]; i Perdición 
[Double Indemnity, Billy Wilder, 1944]), amb 
pel·lícules europees (Milagro en Milán [Miracolo 
a Milano, Vittorio de Sica, 1951]), pel·lícules 
japoneses (Rashômon [Akira Kurosawa, 1950]), 
aspirants als Oscar (La señora Miniver [Mrs. 
Miniver, William Wyler, 1942]), i dibuixos de 
Disney (Bambi [David Hand et. al., 1942]). 
Com a categoria, si no un punchline, l’art elefant 
blanc era vital per al pensament de Farber sobre 
les pel·lícules i les pintures des dels seus primers 
mesos a The New Republic.

L’art tèrmit per descomptat està a tot arreu 
en les seves columnes de New Republic i Nation, 
encara que de forma fascinant mai a través de les 
urgents metàfores del tèrmit («construir túnels», 
«va furgar en», «excavacions», «vetes», «rosega») 
que ajunten «Underground Films» i «White 
Elephant Art vs. Termite Art». Tu copses l’art 
tèrmit en les cartes d’amor de Farber en els 40 a 
les pel·lícules de sèrie B i els directors de sèrie B, 
la seva primerenca asseveració que «no hi ha un 
bon film narratiu sense el que es diu la tècnica 
documental» (New Republic, 12 de juliol de 
1943), la seva recurrent aplicació dels adjectius 
«honest» i «precís» per als seus més alts elogis, el 
seu èmfasi en l’escrupolosa història a pel·lícules 
presumptament històriques, i en frases com «els 
detalls de l’activitat ordinària» (New Republic, 
8 de febrer de 1943), i «vida real en escenaris 
reals» (New Republic, 13 de març de 1944). La 
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seva enlluernadora invocació dels talk-jocks 
radiofònics nocturns de Nova York per a The 
American Mercury, «Seers for the Sleepless», d’una 
forma similar ressaltaria la fidelitat que tenien als 
«sons de la vida real». 

Aquestes columnes també consten d’una 
mena d’antologia de les infinites maneres de 
sostenir una crítica mixta. Més d’hora i més 
tard, a la seva escriptura i per a les seves pintures, 
Farber demanaria múltiples perspectives. Tal com 
finalment va lamentar sobre la crítica de les arts 
populars, «Cada crítica tendeix a convertir-se en 
una injúria o un entusiasme monolític» (Cavalier, 
juny de 1966). Aquí inicia una columna d’art de 
1942 a New Republic essent ocurrent i càustic cap 
a Thomas Hart Benton:

«Un jugador de segona mai va més enllà de 
la Three Eye League, però un pintor de segona 
pot ser conegut de costa a costa, especialment 
si té la meravellosa capacitat per a la publicitat, 
que és la d’en Benton. Quan Mr. B pinta un 
quadre, gairebé com per art de màgia les premses 
s’engeguen, les càmeres fan clic, i abans que te’n 
assabentis tothom a East Orange està parlant de 
l’últim quadre d’en Tom».

Així i tot, en el següent paràgraf ja està fent 
marxa enrere – admet que «Benton ha pintat 
la guerra tal com realment és» i conclou, «Mr. 
Benton serà estrictament un pes lleuger com 
a pintor, però és no obstant prou honest i savi 
com per pintar la guerra com a guerra, i no com 
picar de mans» (20 d’abril de 1942). El 1945, 
ressenyant El reloj (The Clock, Vincente Minnelli, 
1945), Farber podia insinuar totes les seves 
respostes contràries en només un paràgraf: 

«La pel·lícula està dominada pel desig de ser 
pulcrament agradable i bella, i veraç només fins 
al punt de no pertorbar bàsicament la pulcritud, 
l’agradabilitat i la bellesa. El permís militar sense 
un moment buit, decebedor, solitari, desagradable 
o temorós és tan difícil de creure com el retrat 
dels New Yorkers com a gent relaxada, de cara 
lluent i complaent que envia xampany als soldats 

en els restaurants. La majoria de la història és 
la trama plena d’emoció, famolenca de riures i 
muntada per les coincidències que un escriptor 
de gags inventaria, i probablement el fet més 
dur d’empassar és la incapacitat de la pel·lícula 
per mostrar alguna cosa en els seus amants que 
indiqui que el seu matrimoni algun dia resultarà 
ser una mica menys feliç que el seu festeig de dos 
dies. Principalment per la direcció de Vincente 
Minnelli, El reloj, no obstant, està impregnada com 
ho estan poques pel·lícules d’una intel·ligència 
i un amor per la gent i per fer pel·lícules usats 
acurada i hàbilment, i està feta amb un ús del 
mitjà més flexible i original que en cap altre film 
recent» (New Republic, 21 de maig de 1945).

El 1953 Farber necessitaria tan sols una 
única frase ambivalent. «Traidor en el infierno 
(Stalag 17, Billy Wilder, 1953) és una ullada 
grollera i plena de clixés sobre un camp de 
presoners nazi que vaig odiar veure acabar» 
(Nation, 25 de juliol). Finalment, no obstant, per 
totes les seves interseccions amb Negative Space, 
Farber on Film inscriu alternatives abans que 
correlatius. Per primera vegada és possible ocultar 
Farber com a cronista professional de noves 
pel·lícules, i emergeix com a meditat i destre 
precisament on la seva reputació pronosticaria un 
major descuit – actors, trames, judicis, fins i tot 
llistes del millor de l’any. Al costat de les seves 
crítiques, també va escriure un seductor repertori 
d’“assaigs” en temes com «The Hero», «Movies in 
Wartime», «Theatrical Movies», modes del cinema 
independent, screwball comedies, documentals, 
noticiaris, càmeres ocultes, censura, 3-D, i 
còmics de televisió. Farber va ampliar el camp 
de les seves dues acciones: assaigs intel·ligents i 
ressonants sobre la vaixella de Russel Wright, els 
mobles Knoll, el jazz, i Pigmeat Markham. Part 
memòria, part anatomia clarivident de l’exaltació 
de la ràdio parlada en l’experiència americana en 
les següents dècades, part al·lucinació de mitjanit 
de veus «desencarnades», «Seers for the Sleepless» 
s’apropa a l’art visionari diari dels seus amics de 
Greenwich Village Weldon Kees i Isaac Rosenfeld. 
Els seus primers textos durant la Segona Guerra 
Mundial rutinàriament impliquen una història 
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social vívida, i Farber sempre es va mostrar atent 
als greuges i ofenses racials a les pel·lícules de 
Hollywood. De 1942: «Rere la distorsió romàntica 
de la vida dels negres a Seis destinos (Tales of 
Manhattan, Julien Duvivier, 1942) hi ha una 
discriminació tan vella com Hollywood» (New 
Republic, 12 d’octubre). O 1949: «Els guionistes 
benèvols –treballant en estudis on fins on jo sé 
no hi ha directors, guionistes o càmeres de color– 
fins ara han situat els seus negres en situacions 
gairebé imparcials, han presentat només un tipus 
d’individu agradable i equilibrat, i li han donat un 
treball superior en una societat blanca» (Nation, 
30 de juliol). 

Com a crític habitual, Farber també acaba 
sent més divertit del que et podries imaginar, 
no només càustic o rondinaire, sinó agut. En 
els primers temps es va queixar d’atapeïdes 
exposicions de museu amb dos-cents, potser 
tres-cents, quadres. «Una cosa semblant deu 
ser llegir Guerra i pau, dos contes curts i una 
revista científica en una sessió» (New Republic, 
16 de febrer de 1942). «Tot tipus d’adversitats 
s’han de patir en temps de guerra», va confessar 
Farber. «Algunes d’elles podrien ser evitades. 
Una d’aquestes és el pòster bèl·lic que juga a 
fet i amagar amb l’art i els nostres temps. No 
crec que la manca d’estètica sigui una cosa de 
què queixar-se a aquest nivell, però crec que 
haurien d’esmentar la guerra per sobre del 
xiuxiueig» (New Republic, 16 de març de 1942). 
Ressenyant una pel·lícula de tres milions de 
dòlars i mig sobre Woodrow Wilson anomenada 
Darryl F. Zanuck’s Wilson in Technicolor (1944), 
va observar, «Per moltes raons, una d’elles que 
Wilson tenia una “bonica” veu de tenor, hi ha 
87 cançons vociferades o cantades a la pel·lícula 
d’1 a 12 vegades i com si l’audiència deixés les 
seves orelles al guarda-roba: entra en qualsevol 
moment i pensaràs que s’està passant “la marxa 
Sousa de Zanuck”» (New Republic, 14 d’agost de 
1944). No obstant, Farber també podia sonar 
càustic i rondinaire – «Les pel·lícules que més 
s’apropen a tenir un ganivet furgant en una ferida 
durant dues hores són Compañero de mi vida 
(Tender Comrade, Edward Dmytryk, 1943) y Por 

el valle de las sombras (The Story of Dr. Wassell, 
Cecil B. DeMille, 1944)» (New Republic, 26 de 
juny de 1944).

Un cop Farber va deixar Nova York i es va 
traslladar a San Diego amb Patricia a la tardor 
de 1970, va abandonar la crítica per la pintura 
i la docència. Encara que no pararia d’escriure 
completament fins al 1977, Farber va acabar –com 
a mínim va engegar els passos que el portarien al 
final– el seu període de tres dècades i mitja com 
a crític tan capritxosament (o astutament) com 
havia començat amb la carta d’espavilat al The 
New Republic. Durant un sopar de borratxera –i 
Manny rarament bevia– després d’una exposició 
de les seves monumentals pintures abstractes en 
collage patrocinada per l’O.K. Harris Gallery el 
1969, es va trobar parlant amb un altre artista, 
Don Lewallen, un professor de pintura a la UC 
San Diego, sobre deixar Manhattan i el seu desig 
de quedarse allí. D’una manera o una altra, al 
final de la nit, Farber havia canviat el seu loft a 
Warren Street pel treball de professor a la UCSD. 

Es va unir a la facultat d’Arts Visuals, donant 
petites classes de pintura i grans cursos magistrals 
de cinema. «Va ser l’infern des del primer moment 
fins a l’últim», va explicar Farber en una entrevista. 
«Em van buscar per ensenyar pintura, que estava 
bé. Ho havia estat fent una vegada a la setmana 
a Nova York. Jo estava molt còmode, i era una 
bonica cosa a fer. Però algú va tenir la idea que 
jo ensenyés apreciació del cinema, ja que havia 
estat escrivint crítica. I em va semblar OK. No 
ens vam adonar que es convertiria en un treball 
tan aclaparador. Les classes de cinema tindrien 
300 estudiants, en comptes dels 15 que tindries 
a classe de pintura o dibuix. Em vaig saturar.» La 
facultat de la UCSD barrejava artistes, poetes, 
crítics, i historiadors de l’art, i incloïa David 
Antin, Jehanne Teilhet, Michael Todd, Ellen van 
Fleet, Newton Harrison, Gary Hudson, Allan 
Kaprow, i amb el temps J. P. Gorin.

Farber va fer classes d’«Història del Cinema» 
– una setmana d’inauguració projectava The 
Musketeers of Pig Alley (D.W. Griffith, 1912), 
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Fantômas (Louis Feuillade, 1913), A Romance of 
Happy Valley (D.W. Griffith, 1919), i True Heart 
Susie (D.W. Griffith, 1919), mentre que en la seva 
setmana tres abastava Amanecer (Sunrise, F.W. 
Murnau, 1927), La ley del hampa (Underworld, 
Josef von Sternberg, 1927), Scarface, el terror 
del hampa (Scarface, Howard Hawks i Richard 
Rosson, 1932), i Spanky (Robert F. McGowan, 
1932). També va impartir «Pel·lícules del Tercer 
Món» i «Pel·lícules en el Context Social» i va crear 
una classe dins de «Forma Radical» anomenada 
«Mirada Dura a les Pel·lícules» que es movia 
de Godard-Gorin i Andy Warhol a través de 
Fassbinder, Marguerite Duras, Michael Snow, 
Jean-Marie Straub, Alain Resnais, i . «Les classes 
d’en Manny», com Duncan Shepherd, més tard 
crític de cinema per al San Diego Reader, recorda, 
«eren cosa de llegenda, i sembla fluix i predictible 
anomenar-lo un professor brillant, il·luminador, 
estimulant i inspirador. No era necessàriament el 
que ell tenia a dir (era propens a menysprear les 
seves anàlisis més minucioses com a “galimaties”) 
sinó més aviat la forma en conjunt en què ell es 
movia per les coses, divinament ensenyant les 
pel·lícules en trossos, anant amunt i avall d’un 
film a un altre, abastant de Griffith a Godard, 
de Bugs Bunny a Yasujiro Ozu, parlant sobre 
ells amb o sense so, fent marxa enrere a través 
del projector, barrejant diapositives de pintures, 
esbossant composicions a la pissarra, el millor per 
ajudar els estudiants a veure el que tenien davant 
dels seus nassos, desenganxant-los de la Trama, la 
Història, Què Passa Després, i desenganyar-los de 
la noció absurda que una pel·lícula és tota d’una 
peça, tota en un nivell, quantificable, classificable, 
arxivable. Rarament es molestava amb les dades 
de la pel·lícula, la informació privilegiada, les 
estupideses entre bastidors, l’argot tècnic, amb 
freqüència era informal respecte a la informació 
bàsica de noms i dates, no li importaven els 
Clàssics, Obres Mestres, Treballs Seminals, Punts 
de Referència Històrics. Sempre es tractava de 
mirar i veure».

Els exàmens i proves de Farber demanaven 
als seus estudiants que veiessin totes les pel·lícules, 
i llavors recordessin tot el que havien vist i sentit 

– «Descrigui l’enquadrament (composició) i 
l’ús de la gent en les següents: a. Los vividores; 
b. Walkabout; c. Todos nos llamamos Alí; d. 
Malas calles»; «Identifiqui la pel·lícula en què 
apareix aquest inoblidable treball de guió […]». 
Va llançar preguntes assagístiques implacables 
– «MOUCHETTE emfatitza l’existència 
d’impulsos contradictoris que se succeeixen l’un 
a l’altre (més ràpidament del que és admès en la 
nostra cultura). Descrigui aquesta transitorietat 
en la lluita a la vora del rierol entre el caçador i el 
guardabosc o l’escena de la violació entre Arsene 
i Mouchette (càmera, enquadrament, etc.). 
LIRIOS ROTOS és profundament diferent; 
usant qualsevol de les escenes entre Lucy i 
Battling, mostri com aquests dos personatges 
estan tancats en una única emoció en relació 
amb l’altre». (Això era una pregunta.) De vegades 
preguntava per storyboards:

«Dibuixi un enquadrament de cadascuna de 
les següents escenes: 

a. L’escena del saló de ball a Musketeers 
quan Lillian Gish és presentada per primera 
vegada als gàngsters.
b. L’escena del metro a Fantômas amb el 
detectiu i la dona a qui està seguint en un 
vagó d’altra banda buit.
  c. L’escena de l’espantaocells amb Lillian 
Gish a A Romance of Happy Valley.
Indiqui en paraules al costat de cada 

enquadrament com d’a prop els actors estan de la 
superfície de la pantalla, la profunditat d’espai entre 
figures i fons, el fluir de l’acció si és que n’hi ha».

Farber va deixar la docència el 1987.

Farber després de Negative Space

L’assaig de Farber de 1969 sobre Howard 
Hawks –tal com hem suggerit abans– allotja un 
irònic doble autoretrat: tal com convoca el seu 
propi lloc de naixement per a una broma sobre 
el provincianisme de les petites ciutats, el seu 
elogi de la mobilitat i la velocitat del director 
conjura les seves pròpies activitats tèrmit com 
a escriptor i pintor. La seva crítica de cinema 
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és personal, fins i tot autobiogràfica, però 
d’una mena desviada que voreja l’al·legoria i 
el deliri febril. 

A A Dandy’s Gesture (1977), una de les dues 
pintures d’“auteur” de Farber centrada en Hawks, 
ell mira –amb freqüència a través de joguines 
i miniatures– a imatges de les pel·lícules del 
director: un avió estavellat en una muntanya de 
llaminadures de xocolata, de Sólo los ángeles tienen 
alas; un tigre, de La fiera de mi niña (Bringing Up 
Baby, 1938); un elefant, de Hatari! (1962); una 
barca, de Tener o no tener (To Have and Have Not, 
1944); i les pàgines maquetades d’un diari, de Luna 
nueva (His Girl Friday, 1940), amb el gàngster 
Johnny Lovo (de Scarface, el terror del hampa) 
en el titular. Però seguint el tren precipitant-se a 
l’esquerra del quadre en una llibreta, descobrim 
a Farber solapadament inserint-se a si mateix en 
el quadre. Un petit bloc de notes de reporter cita 
les seves pròpies notes per a la classe de cinema 
sobre Hawks a la UC San Diego. Quines serien 
les línies que connectarien un director treballant 
en el sistema d’estudis de Hollywood i un pintor 
treballant a la universitat – aquí, fent colzes per 
a una classe; o potser, no fent colzes, sinó en 
comptes d’això pintant A Dandy’s Gesture? Qui és 
el dandi gestual del títol? Howard Hawks? O el 
propi Farber?

La seva amiga la difunta Pauline Kael va ser 
lleugerament condescendent amb Farber durant 
una entrevista per a Cineaste, observant, «És la 
seva anàlisi de l’enquadrament fílmic com si fos el 
llenç d’un pintor la seva autèntica contribució.» 
Farber podia dirigir la consideració pictoricista a 
temes com el color en els dibuixos de Disney o 
la mandra de la càmera en els llargmetratges de 
Hollywood des de les seves primeres crítiques 
per a New Republic, i sempre en la seva crítica 
les referències de cinema i art s’entrecreuen i 
s’infringeixen. Així i tot, les correspondències en 
la crítica de cinema de Farber i les seves pintures 
són més radicals i estratègiques. Durant gairebé 
tots els anys en els quals va escriure crítica 
activament Farber va treballar com a artista 
abstracte – com a pintor, escultor, i creador 

d’instal·lacions de galeria i olis monumentals en 
collage. Però després de traslladar-se a San Diego, 
Farber es va moure cap a pintures figuratives –una 
profusió de barres de xocolata, material d’oficina, 
títols de pel·lícules, directors de cinema, i natures 
mortes domèstiques– i aviat va interrompre la 
seva escriptura de cinema. Característicament 
aquestes noves pintures estan multifocalitzades i 
descentrades. Un detallisme extrem captiva l’ull 
enmig de cadenes espirals d’associació: visual, 
cultural, o personal. Elles de vegades impliquen 
narratives, però sense donar per fetes les entrades, 
les sortides, i els arcs d’arguments concrets 
preexistents. Malgrat els seus temes, aquests 
treballs amb prou feines poden confondre’s 
amb Pop – encara que pel seu focus conceptual 
en el mitjà, o en la història de l’art, tampoc són 
abstractes.

Les pintures de Farber importen la dinàmica 
del cinema, però paradoxalment. La intel·ligència 
controladora d’un director auteur s’atomitza en 
una profusió d’històries i rutes; igual que en un 
e-book interactiu, l’espectador només pot entrar 
en el quadre realineant el que es presenta. Però en la 
crítica cinematogràfica de Farber, vull suggerir, hi 
ha una predicció del pintor en el qual es convertiria. 
Alguns reverenciats directors de cinema –Hawks, 
Wellman, Sturges, Lewton, Don Siegel, Jean-Luc 
Godard, Robert Bresson, Warhol, Fassbinder– 
sorgeixen dels assaigs gairebé com a autoretrats 
del futur pintor. El pintor Farber serà anunciat 
en les seves observacions i descripcions dels seus 
directors, actors, i moviments cinematogràfics 
preferits, però també (i vívidament) en el seu estil 
d’escriptura. 

Hawks és només la més elegant d’aquestes 
projeccions dels futurs quadres de Farber. Des de 
la seva crítica inaugural per a The New Republic 
el 2 de febrer de 1942, Farber va insistir en 
una multiplicitat d’expressió i forma, criticant 
una exposició del Museum of Modern Art 
on cada artista «té la seva reacció particular a 
l’experiència, i no importa la situació, ell té els 
mitjans de concebre-la en el llenç. […] El que 
va en la línia de fer una crida de més flexibilitat 
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en la pintura i menys dogma.» Molt abans que 
comencés a col·laborar amb Patricia Patterson en 
la seva escriptura cinematogràfica, Farber se les 
va enginyar per insinuar un sentit de múltiples 
perspectives, fins i tot múltiples veus en la 
seva prosa crítica – les seves columnes de New 
Republic i Nation amb freqüència el van trobar 
tan insistentment contradictori com per suggerir 
(almenys) un parell d’autors contraris; ulteriors 
textos ressenyen films absurds, i els discuteixen 
tots al mateix temps. Entre els últims textos 
de Farber en solitari estan el seu antiauteurista 
«The Subverters» per a Cavalier, al juliol de 
1966, l’estiu que la fotògrafa Helen Levitt li va 
presentar Patricia:

«Un dels plaers d’anar a veure pel·lícules és 
oblidar-se del fet que el que és referit com a Hawks 
tal vegada sigui Jules Furthman, que darrere d’una 
pel·lícula de Godard està l’emergent modelat 
de Raoul Coutard, i que, quan la gent parla de 
l’estil “típicament americà” de cinisme feridor i 
sofisticat de Bogart en realitat estan parlant del 
que Ida Lupino, Ward Bond, o fins i tot Stepin 
Fetchit van aportar en inconfusibles moments de 
robatori d’escenes».

El seu assaig sobre Preston Sturges («City 
Lights», 1954, coescrit amb W. S. Poster) grava 
una variant en els autoretrats de nostàlgia-pel-
futur de Farber. Destacant «l’americanisme 
gairebé aborigen» dels actors de repartiment en 
les comèdies de Sturges, celebra el director pels 
seus «focus múltiples», «acció fragmentada», «alta 
velocitat de partida», «maneig fàcil de múltiples 
significats cinematogràfics», i «aquesta moderna 
perspectiva cinematogràfica de la mobilitat vista 
per un observador mòbil». Fent-se ressò del 
seu primer article a New Republic, conjectura, 
«També és probable que [Sturges] trobés que la 
consistència d’un art seriós, la seva demanda que 
tot es resolgui en termes d’una lògica d’un únic 
estat d’ànim, era repugnant al seu temperament 
i falsa a la vida». Intuint més d’a prop encara 
les seves pròpies distants pintures, Farber va 
escriure: «Bàsicament, una pel·lícula de Sturges 
és executada per donar l’encantada sensació 

d’una persona movent-se en un vehicle que 
viatja fluidament anant a alta velocitat a través 
de camps, pobles, cases, fins i tot a través d’altres 
vehicles. El vehicle en el qual l’espectador viatja 
mai s’atura però sembla moure’s en un cercle, fent 
el seu viatge una vegada i una altra en una espiral 
que ascendeix i s’estreny fins que es redueix al no-
res.» Farber més endavant citaria fragments del 
seu assaig sobre Sturges en un bloc de notes que 
va esbossar en el seu quadre d’“auteur” The Lady 
Eve (1976-77). 

Raoul Walsh es materialitza com un altre 
doble del pintor –«L’estil de Walsh es basa a 
viatjar sobre rutes»– igual que cineastes tan 
“underground” com Wellman i Mann, que obre 
una escena «amb estratègies de mapa de carreteres 
que es mouen contra l’espai maliciosament, 
construint l’ambient i l’esdeveniment davant 
dels nostres ulls». A l’altura de principis dels 70 
i les seves produccions conjuntes amb Patricia 
Patterson, els substituts de Farber no estan limitats 
a directors d’acció, ni els directors són només 
americans. Sobre Godard: «El seu és bàsicament 
un art de l’èmfasi equitativa. […] Dissociació. O 
magnificació de la talpera contra la muntanya, o 
viceversa […] Les paraules convertint-se com en 
petites imatges de tramvia anant d’un costat a un 
altre.» Sobre Herzog: «El maldestre enquadrament, 
les impredictibles posicions de càmera […] 
el treball jocós, entusiasta i amenaçador d’un 
cineasta encara rondant, fent un treball exploratori 
cada vegada». Sobre Fassbinder: «Una espècie de 
serpentina sacsejant-se […]». Buñuel conjura els 
futurs quadres de Farber, però mordaçment, des 
de dins d’un mirall fosc: 

«Cada pel·lícula és una llarga marxa a través 
de petits fets connectats (allargats inquietantment 
fins a l’últim moment: només portar la pel·lícula 
paret avall des d’una espelma fins a un crucifix 
porta més temps que una vella comèdia muda), 
però el fet sinistre d’una pel·lícula de Buñuel és que 
ningú va enlloc i mai hi ha cap alliberament al final 
del film. És un parany rere un altre, de manera que 
les persones queden embolicades en elles mateixes 
en claustrofòbics patrons de remolí».
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Molts d’aquests directors, al costat de Sam 
Peckinpah, Wim Wenders, Jean-Marie Straub, 
Marguerite Duras, i Eric Rohmer, motivarien 
pintures d’“auteur” de Farber durant els darrers 
70 i els primers 80. L’agut i devastador Roads 
and Tracks (1981) que emana dels films de 
William Wellman oculta inversions i girs. A la 
part superior del llenç, les serioses dones caient 
(o saltant?) des d’avions, per exemple, són d’Alas 
(Wings, 1927); immediatament es transformen 
en àngels, probablement en un joc de paraules 
referent a Sólo los ángeles tienen alas, de Hawks. 
En una contraimatge dels àngels, prop del centre 
inferior del quadre, una moderna dona pop-
tart en banyador aflora des d’un got. El cowboy 
que trepitja l’home a les vies a baix a la dreta és 
d’Incidente en Ox-Bow (The Ox-Bow Incident, 
1943), mentre que les pròpies vies arriben amb 
cortesia a una de les pel·lícules de Wellman 
preferides per Farber, Mujeres enamoradas (Other 
Men’s Women, 1931), un triangle amorós entre 
peons de la línia de ferrocarril, amb moltes 
escenes situades en una cuina (d’aquí la mantega, 
la panotxa de blat de moro, l’enciam, i ampolles). 
L’aparició de James Cagney amb una aranja a la 
cara és un gir de la seva famosa escena a El enemigo 
público (The Public Enemy, 1931). 

De cap a peus, vies i carreteres que 
s’entrecreuen emmarquen –i forcen– una 
impressió d’immobilitat tartamudejant; malgrat 
el presumpte moviment, no van enlloc. Estan 
bloquejades, i són destructives. A més de figures 
de pel·lícules d’acció i bèl·liques, el quadre està 
ple de clixés, amb freqüència reproduccions en 
joguina de petites ciutats dels 30, vida de la classe 
treballadora –un lleter, vells anuncis, les cases, 
cotxes– i també seductores insinuacions d’un 
món fora d’aquesta vida: de forma més notable, 
el llibre d’art obert en pintures de sexe tàntric indi 
a baix a l’esquerra. 

Al llarg i dins de les vies Farber arrenca a 
córrer trens d’associacions, històriques, culturals 
i privades. Roads and Tracks, com tots els seus 
quadres d’“auteur”, refuta la noció d’una 
consciència autoral única – les multiperspectives 

de les sinuoses al·lusions, els seus variats 
coneixements, textures visuals, i experiències, són 
al mateix temps massa públics i massa personals 
per a això. 

La sèrie d’“auteur” de Farber presumeix de 
vincles evidents amb la seva crítica cinematogràfica 
que d’altres quadres investigaran enginyosa i 
atrevidament. Explosió de la noció de naturalesa 
morta, Domestic Movies (1985) probablement 
deriva el seu intel·ligent títol de la suggestió de 
temps i moviment a través d’una perspectiva 
inclinada i els líders cinematogràfics que porten a 
l’espectador a dalt i a baix de la pintura. Farber es 
va desfer de l’objecte en el centre, i la perspectiva 
és gairebé vertiginosament múltiple – la visió 
elevada dels bols de llimones, per exemple, 
és distorsionada per l’impuls cap amunt de 
diverses flors en testos. El fluir al llarg dels líders 
cinematogràfics i pujant les tiges és verificat per 
altres formes de verticalitat – els dònuts, per 
exemple, o objectes subtilment aixecats, com 
l’ocell mort en el que sembla un llibre, o la planta 
en un rectangle de cartolina blava a l’esquerra. 
El moviment també es verifica per l’intensiu 
detallisme de les llimones i el bol de farina de 
civada a mig menjar. Els líders cinematogràfics 
contenen títols de pel·lícules sobre les quals Farber 
estava ensenyant en aquell moment, tals com el 
film de Yasujiro Ozu de 1962 El sabor del sake 
(Sanma no aji), i hi ha notes escrites escampades, 
una un trosset d’un diàleg d’una pel·lícula: «Vull 
aquesta cambra plena de flors». 

Una vegada i una altra l’escriptura 
cinematogràfica de Farber aprecia el detall 
–«l’autèntic heroi és el petit detall», observa a 
«Underground Films», i l’art tèrmit irradia «parets 
de particularització», «centrant-se només en una 
petita àrea present», i «una immersió de bestioles 
en una petita àrea sense objectiu o propòsit, 
i, sobretot, concentració a clavar un moment 
sense glamouritzar-lo». El decorós i recarregat 
art elefant blanc, «lligat al regne de la celebritat 
i l’opulència», accentua (com s’ha dit abans) 
«la continuïtat, l’harmonia, implicada en la 
construcció d’una obra mestra». No obstant això 
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Farber també lluitarà per la submissió de totes les 
parts a una totalitat fluïda – «Tot en una bona 
pel·lícula és d’una peça», afirma en la introducció 
a Negative Space. Altres assaigs critiquen directors 
i actors que es permeten «polsims» elèctrics 
i il·luminadors en comptes d’una «evolució 
panoràmica», una «personalitat contínuament en 
desenvolupament, formant-se», o «una inevitable 
fila de fets». Les pintures de Farber, no menys 
que la seva crítica cinematogràfica, operen al llarg 
d’un esforç, tal vegada una contradicció, que de 
vegades honra la nota de gràcia sobre el conjunt, 
i en altres ocasions exalta la forma orgànica sobre 
les finors de qualsevol moment incandescent. 

Hacks (1975), de la sèrie «American Candy», 
és un dels primers quadres figuratius de Farber, i 
el meu preferit dels seus olis sobre paper. Contra 
la superposició de plans de gris platejat, Farber 
desplega xarxes de cercles i línies. Els cercles: 
una piruleta a baix, un pot de caramels a dalt a 
l’esquerra, els suros. Les línies: diverses barres 
de xocolata – Tootsie Rolls, Black Crows, i la 
meravellosa Hacks. Totes aquestes llaminadures 
haurien estat familiars a Farber de les tendes de 
menjar dels cinemes de la seva infància, tal com els 

colors terrens donen peu a la pantalla platejada, i 
és temptador acariciar algunes de les associacions. 
Les llaminadures del cinema de la infància 
competeixen amb les icones de la vida adulta – el 
cigar de xocolata a la dreta, els suros a la Tootsie 
Rolls. Hi ha un sentit de “destralada” com si tallés 
o bastonegés– una sèrie de peces de llaminadures 
estan tallades pel marc, o ja mig menjades. Durant 
1975 Farber també estava escrivint crítiques de 
cinema per a la revista de Francis Ford Coppola 
City, i estava aproximadament a 18 mesos de 
distància del seu últim article. Inevitablement, 
donats tots els indicis cinematogràfics, pot la 
noció de “destralada crítica” sorgir també de 
l’astuta xarxa de ressonància? Farber amb prou 
feines pot esperar que un espectador completi 
més que uns pocs dels circuits que ell ha enrotllat 
en les seves pintures com ressorts dins de jack-in-
the-box. Però com en la confusió de Beckett de 
«proustià» i «equació», és el grunyit del mecanisme 
i la memòria el que Farber està perseguint aquí, 
el mètode de la dinàmica formal del tobogan 
multiperspectiva contra les instintives revelacions 
d’una vida.

L’equació Farber, com he dit, mai és simple. •
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L’espai fílmic segons Farber1

The filmic space according to Farber

Patrice Rollet
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1. Aquest article és un extracte del postfaci publicat 
per Patrice Rollet a la seva edició dels textos de Manny 
Farber en francès: Farber, Manny (2002). Espace 

Négatif. París: P.O.L. Agraïm a l’autora el permís per a 
la seva publicació.

Manny Farber reivindica una escriptura 
pròpiament «topogràfica», malgrat que, segons 
ell, aquest terme impliqui excessivament la marca 
de la unitat d’un espai fílmic que els collages del 
Godard dels anys 60 han tornat definitivament 
problemàtica. Articula les seves noves figuracions 
fins i tot en els títols mateixos (Birthplace: Douglas, 
Ariz, 1979, Taking Off Grom A Road Picture, 
1980; Across the Tracks, 1982, Earth, Fire, Air, 
Water, 1984, Change of Direction, 1985), així com 
en la forma en què, des de sempre, ha practicat la 
crítica. La seva llengua dóna fe d’una atenció al 
mateix temps estratigràfica i atmosfèrica cap als 
paisatges naturals i urbans que emmarcaren la seva 
vida, des de la tan particular inclinació de les taules 
geogràfiques de San Diego fins a la penombra de 
Lyric, el cinema enfront del qual vivia a Douglas, 
sense oblidar les fosques masses de gent d’aquells 
on es dirigia, sent adolescent, per veure les 
pel·lícules d’acció de Hawks o Wellman […] sinó, 
sobretot, les pel·lícules abordades com a paisatges 
la superfície dels quals cal pentinar, literalment i 
en tots els sentits, per poder descobrir-hi punts 
de vista inèdits, fins i tot fugitius, fins i tot 
improbables, fins i tot erràtics, que obriran sobre 
elles noves perspectives crítiques. No es tracta tant 
de tornar visibles els detalls insospitats d’un espai 
cinematogràfic encara difús, sinó de revelar els 
punts de ruptura o les línies de fractura que agiten 
de forma subterrània les plaques tectòniques del 
paisatge falsament assossegat de Califòrnia i de 
les pel·lícules que allí produeix Hollywood. I la 
topografia canviant dels articles de Farber es revela, 

en últim terme, com el paisatge últim que ha de 
resumir en si mateix tots els altres, a través d’una 
escenografia que canvia en cada ocasió, en la qual, 
tibant la corda, l’estructura arquitectural més 
material (el petit bloc tipogràfic que constituïen, 
per exemple, les 800 paraules de la seva columna i 
mitja en l’espai de la pàgina de The New Republic, 
a l’inici de la seva carrera) entra en combat amb la 
dramatúrgia crítica. 

Llavors, el cinema: art de l’espai? Sí, però, 
sens dubte, més exactament en el sentit en què 
l’entenia Éric Rohmer en un dels seus primers 
textos a La Revue du cinéma, on ja corresponia a 
la totalitat de l’espai filmat, més que a l’interior 
de cada pla, respondre a una certa concepció 
de l’espacialitat cinematogràfica (estretor de 
la superfície de visibilitat i extensió del lloc de 
l’acció). Farber se’n va amablement per la tangent 
en un quadre circular de 1982, Rohmer’s Knee, en la 
figura de dos regles de metall gris que dinamitzen 
els rails centrals, al mateix temps que desplaça fins 
al perímetre alguns corpuscles de ficció extirpats 
de l’obra del cineasta (genoll de Clara, o rostre 
de Chloé a El amor después del mediodía [L’Amour 
l’après-midi, Eric Rohmer, 1972]).

De fet, seria instructiu comparar terme a 
terme, i fins i tot en la seva dimensió paròdicament 
pedagògica, o la seva lògica comuna d’embolcall 
retroactiu, els tres espais que més tard distingiria 
Rohmer per abordar l’organització formal del 
Fausto (Faust, 1926), de F.W. Murnau:



L’ESPAI FÍLMIC SEGONS FARBER

1) «L’espai pictòric» (la imatge cinematogràfica 
projectada a la pantalla com a representació 
de tal o tal part del món exterior). 

2) «L’espai arquitectònic» (aquelles parts 
mateixes del món natural o artificial respecte 
a les quals es mesura el cineasta durant el 
rodatge). 

3) «L’espai fílmic» pròpiament dit (no tant 
l’espai filmat com un espai virtual suggerit 
a l’espectador amb l’ajuda dels dos elements 
precedents). 

amb els tres espais ideats per Farber a la 
introducció del seu llibre, amb la preocupació, 
particularment preciosa en tant que excepcional 
en ell, per una clarificació gairebé conceptual del 
seu pensament: 

1) «El camp de la pantalla» (que es correspon 
aproximadament amb l’espai pictòric de 
Rohmer). 

2) «L’espai psicològic de l’actor» (que Rohmer 
no esmenta a l’obertura de la seva tesi, però al 
qual torna més endavant, i que, per a Farber, 
no pertany únicament a l’ordre psíquic o 
imaginari, ja que la interpretació de l’actor 
pot progressivament furgar o omplir, buidar 
o saturar, precisar o, al contrari, indeterminar, 
molt directament, molt concretament, molt 
físicament, l’espai fílmic que ell fa existir o 
desaparèixer en els mateixos termes en què ho 
fan l’enquadrament, la llum o el muntatge: 
són Rita Tuwhingham, Jeanne Moreau 
i, sobretot, Giulietta Masina, «tres dones 
minúscules inflant les seves proporcions 
naturals fins al gigantisme a força de grans 
gestos i decorats sumptuosos» (FARBER, 
2009: 559) , posades al costat d’Ida Lupino 
que «manté el seu lloc i que, refractant-se 
en si mateixa, roba escenes a un Bogart en 
el cim de la seva forma» (FARBER, 2009: 
691) a El último refugio (High Sierra, Raoul 
Walsh, 1941), de Liv Ullmann, «una de les 
escasses Elegants passives capaces de deixar 

la pantalla a un altre actor i seguir marcant 
punts» (FARBER, 2009: 610), a La hora del 
lobo (Vargtimmen, Ingmar Bergman, 1968), 
o de Lynn Carlin, el «paper de la qual sembla 
dilatar-se a l’infinit en el moment en què el 
seu marit torna a casa després d’haver passat 
un cert temps amb una puta fastiguejada» 
(FARBER, 2009: 637) a Faces (John 
Cassavetes, 1968); ningú ha sabut explicar 
com Farber aquest espai d’interpretació, amb 
tots els matisos que autoritza l’acidesa d’un 
aiguafort: en l’apogeu de la seva història, 
l’actor americà, però no només ell, es 
mostra capaç de moments de gràcia i d’una 
coherència absoluta en la seva interpretació, 
sense deixar de mantenir-se, també en aquests 
moments, en la perifèria del seu paper i 
com adjacent a si mateix, no com Marlon 
Brando o Paul Newman, mirant-se a si 
mateixos actuar amb complaença, sinó com 
Burt Lancaster, que sembla «desaparèixer 
de la seva pròpia concentració» (FARBER, 
2009: 588), Sean Connery, «colant-se en 
una escena i injectant dissimuladament 
una subtil qualitat dramàtica en un context 
de duresa viril» (FARBER, 2009: 560), 
o Henry Fonda, donant la sensació de 
«caminar cap enrere i inclinar-se per escapar 
de l’atenció del públic» (FARBER, 2009: 
577); els papers protagonistes tenen doncs la 
classe i l’elegància suprema característiques, 
per mi, d’un Gary Cooper, i que recordarà 
més tard un Harrison Ford, de tenir sempre 
l’aparença de disculpar-se per estar en el 
pla, mentre que els papers secundaris, com 
Leonid Kinsky a Casablanca (Michael Curtiz, 
1942), o Eugene Pallette i Eric Blore en una 
pel·lícula de Preston Sturges, mobilitzen 
una «energia tronadora que sorgeix després 
de la interpretació estàtica i amanerada de 
qualsevol Gran Estrella» (FARBER, 2009: 
559); en el seu declivi i en «el gran chic 
de l’actuació forçada» (FARBER, 2009: 
588), l’actor ja només presenta un mostrari 
intermitent del que sap fer [...] ja no pot 
permetre’s grans desviaments respecte a 
una pel·lícula que es creu, a partir d’aquell 
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moment, en igualtat amb un quadre o una 
simfonia totalment controlats pel seu autor. 

3) «La regió de l’experiència i de la geografia 
coberta per la pel·lícula» (que, com l’espai 
fílmic de Rohmer, engloba els altres dos, però 
implicant no tant la virtualitat apaivagada 
d’un espai idealment reconstituït a la ment 
de l’espectador, com la negativitat, justament 
més incòmoda, i aquí està tota la diferència, 
d’un espai sense vores, com aquestes imatges 
que s’expandeixen sobre una pàgina sense que 
cap marge les delimiti, exercint de pedal de 
reverberació, o de caixa de ressonància de la 
pel·lícula més enllà de si mateixa, i connecta 
gradualment els territoris aparentment més 
distants d’una experiència viscuda en un 
estat de percepció ben vist per Rohmer, 
entre percepció i consciència, però, en el cas 
de Farber, en una zona encara més difícil de 
situar de l’inconscient cinematogràfic, que no 
pertany a l’espectador més que al realitzador, 
i condueix, en la seva cruïlla de camins, tant 
als recòndits interiors de l’espai literalment 
irresoluble del cinema estructural, com a la 
gran carretera, sempre oberta a l’exterior, de 
les road movies americanes dels anys 70. 

Aquest treball sobre el negatiu, que en 
cap cas cal reduir a una figura filosòfica (encara 
que el tèrmit tingui certes reminiscències del 
vell talp d’alguns), ens recorda no obstant que, 
a ulls de Farber, encara que senti repugnància 
cap al desenvolupament d’una teoria general, 
l’espai fílmic té també una història, en què la 
riquesa orgànica de les obres de Hawks, Walsh, 
o Wellman va cedir irrevocablement el seu lloc a 
les excavacions més singulars de les d’Antonioni, 
Pasolini o Godard, per citar només dos moments 
decisius d’una aventura més complexa en 
què se succeïren escenografies diferents, sense 
exclusivitat ni existència a llarg termini, en 
algunes ocasions. 

La gran època del burlesc podria encarnar el 
parangó d’un espai primer, per no dir primitiu, 
que oscil·laria –ocupant Keaton la posició mitjana 
d’un control a distància, i com desvinculada, 
de l’enquadrament que envolta la seva pròpia 
persona– entre les dues posicions antitètiques 
d’un Chaplin que adapta l’enquadrament a si 
mateix i comanda l’espai que l’envolta des de 
l’interior del pla (fins i tot quan tot es mou al seu 
voltant i ell està atrapat, malgrat la resistència del 
seu cos, en el moviment aparentment irreversible 
de la cadena de muntatge de Tiempos modernos 
[Modern Times, 1936]) i de Laurel i Hardy en els 
seus curtmetratges, en els quals accepten, per la 
seva banda, perdre’s realment en l’enquadrament, 
esforçant-se, a més, a través de la força centrífuga 
dels seus gestos i les seves accions, que arriba a la 
bogeria, a saquejar i dispersar qualsevol decorat, 
fins a dissoldre completament, tant en sentit 
literal com figurat, l’espai que els envolta (sigui 
el que sigui, all-over, però també polític i social, 
amb les seves nímies ànsies de diners, de confort 
material i de reconeixement públic, l’entorn 
dels suburbis americans és sotmès ja d’entrada 
a l’enfrontament permanent amb la policia, a la 
despesa sense reserves, al retorn a l’informe en 
uns terrenys més que desolats: per exemple, el 
destructor Ojo por ojo [Big Business, 1929], de 
James Horne i Leo McCarey, que presenta –en 
ocasió de la venda a domicili, tan irrisòria com 
incongruent, al domicili de Jimmy Finlayson, on 
arriben Laurel i Hardy a vendre-li un arbre de 
nadal en ple estiu, després de respondre amb un 
minúscul tall de navalla en el marc de la porta 
al desafortunat xoc que havia seccionat una part 
de la seva conífera– una escalada progressiva però 
irreversible i una arribada als extrems puntuada 
per slow burnings i respostes calculades que 
condueixen al paroxisme final de la pel·lícula, 
cataclísmic fins al punt de transformar en cràters 
lunars el mirador d’un, el cotxe dels altres i tot 
l’espai intermediari del carrer i del jardí que els 
separaven només uns segons abans). 
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2. à bords perdus, és a dir, amb sagnia o sense marge, 
fent una analogia amb el món de l’edició.



L’ESPAI FÍLMIC SEGONS FARBER

Canviem ara de període. Si Manny Farber 
i Patricia Patterson, amb el risc de pertorbar 
les conveniències –però potser s’equivoquen 
realment?–, prefereixen Tierras lejanas (The Far 
Country, Anthony Mann, 1954) a Centauros del 
desierto (The Searchers, John Ford, 1956), és, més 
que res, i malgrat certes contraccions, per no dir 
contradiccions, internes de l’espai que implica (en 
particular, el sentiment de claustrofòbia, antitètic 
de la idea de «terres llunyanes» del guió de Brodin 
Chase, suscitat per la posada en escena d’un 
porxo minso, massa estret com per ser contigu a 
cap saló, o d’una cabina de vaixell massa petita 
com per poder amagar-se en ella), a causa de la 
capacitat que té el western de Mann, pel simple 
descentrament dels seus personatges en general i 
de James Stewart en particular, de fer existir el 
paisatge més enllà de l’enquadrament, en el qual 
regnen, no obstant, l’artifici i la transparència 
d’un decorat d’estudis, allí on la pel·lícula de 
Ford, centrant les vinyetes dels seus plans en 
un John Wayne reduït a la figura de «segell de 
correus», retorna, mitjançant aquest gest que 
frega el manierista, la bellesa natural i salvatge 
dels altiplans de Monument Valley al rang de 
producte de joieria, sublim, però una mica va, de 
les accions que allí es desenvolupen. A la solitud 
gairebé pesada de Wayne, respon la misantropia 
més subtil de Stewart, que el rebutja fins a la vora 
de l’enquadrament tant com ho fa la societat, 
estant sempre en la perifèria de l’un i de l’altra. 
I res desagrada més a l’artista, com al crític, que 
aquests efectes d’«enquadrament», en tots els 
sentits de la paraula, que posen límits a l’expansió 
infinita de l’espai pintat, filmat, escrit, més enllà 
de si mateix. 

Més que l’aparent desencantament, la 
despossessió, la nàusea que submergeix els seus 
protagonistes o l’alentiment de les seves accions 
fins a l’estancament d’un cara a cara insostenible 
amb l’espectador, el que caracteritza la modernitat 
i, com escriu igualment Farber, «el canvi de llit del 
riu de les pel·lícules» (FARBER, 2009: 622), sota 
la pressió calmada i impassible de les primeres 
obres d’Antonioni en els anys 60, és justament 
l’abandó d’aquesta organicitat, d’aquesta 

continuïtat i d’aquesta complexitat de l’espai, en 
benefici d’un nou primitivisme que es tradueix en 
una simplificació de les formes, una confrontació 
dels tons, una fragmentació de la pantalla i fins 
i tot un muntatge-collage. També es tracta, en 
termes modernistes aquesta vegada, de l’ascens de 
la superfície en relació a la profunditat (els fons 
plans del blau del cel a El desprecio [Le Mépris, 
Jean-Luc Godard, 1963]), l’organització all-over 
d’aquesta superfície (fins i tot en el tractament 
eròtic de la forma de caminar i del cos de Faye 
Dunaway a Bonnie y Clyde [Bonnie and Clyde, 
Arthur Penn, 1967]), el trànsit de la figuració 
a l’abstracció d’una composició estilitzada (la 
puresa formal destil·lada pels rostres, els perfils i 
els clatells de Persona [Ingmar Bergman, 1966]), 
o el vertigen de la representació que engendra 
la mise-en-abyme de les imatges (la repetició i 
amplificació gestual i verbal de la interpretació de 
Dean Martin en la del marit a Como un torrente 
[Some Came Running, Vincente Minnelli, 
1958]). Radicalitzats, tots aquests procediments 
culminen en les obres irreductiblement obertes 
del cinema underground de Shirley Clarke, Peter 
Emanuel Goldman o el primer Cassavetes, amb 
els seus personatges opacs fins a la medul·la, la 
brutalitat gens edulcorada de la seva fotografia, 
i l’il·limitat del temps, suggerit pel flux indefinit 
d’un present interminable. 

El cinema dels anys 70, tant l’americà com 
l’europeu, ja que no fa palès el divorci modern 
entre la superfície i la profunditat, redistribueix 
les cartes de tots dos, segons Farber, sense 
èmfasi ni petició de principis (a diferència de les 
ruptures declarades de Ciudadano Kane [Citizen 
Kane, Orson Welles, 1941]– o de La aventura 
[L’avventura, Michelangelo Antonioni, 1960]), a 
través de l’oposició, que va acabar per imposar-se, 
d’un «espai dispersat» (FARBER, 2009: 762), al 
qual no li manca profunditat (Malas calles [Mean 
Streets, Martin Scorsese, 1973], Los vividores 
[McCabe and Mrs. Miller, Robert Altman, 1971], 
Céline y Julie van en barco [Céline et Julie vont 
en bateau, Jacques Rivette, 1974]), i un «espai 
confinat» (FARBER, 2009: 762), que sap sortir 
de la seva àrea (Katzelmacher [Rainer Werner 
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Fassbinder, 1969], El imperio de los sentidos [Ai no 
korîda, Nagisa Oshima, 1976], Jeanne Dielman, 
23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles [Chantal 
Akerman, 1976]). Al món fluctuant, discontinu, 
atomitzat d’un, li corresponen la claredat 
geomètrica, la frontalitat de filmació i la isomorfia 
estructural de la part i del tot de l’altre, però tots 
dos tenen en comú, a més d’un gust per la trivialitat 
i una negació de la conclusió (l’espessor i l’enigma 
del món semblen trobar-se llavors al cinema tèrmit 
d’aquesta època), una forma literal d’encarar les 
coses, molt allunyada de les al·legories dominants 
en els anys 60. Es reserva llavors una part més 
bella per a les el·lipsis, els lapsus i les transicions 
al buit (quan no a les transicions a l’acte) que no 
poden satisfer completament els rituals obsessius 
de Jeanne Dielman, i que alliberen, per contra, 
els jocs imaginaris més feliços de Céline i Julie, la 
imprecisió voluntària de les quals és comparable a 
«una aquarel·la de Cézanne, on més de la meitat 
de l’esdeveniment és eludida, amb la finalitat de 
permetre que l’energia penetri i surti entre certes 
notes vagues de paisatge» (FARBER, 2009: 763).

Espai negatiu, una vegada més, que pot 
demostrar-se a través de la història de les seves 
formes, sempre en moviment; i no tant en el sentit 
d’una simple ombra amplificada de les obres, 
com en el d’una grandesa negativa enunciable, 
després de tot, o el de l’antimatèria amplificant 
contínuament l’univers de les pel·lícules, o, fins 
i tot en el sentit d’un d’aquests forats negres que 
ja no emeten llum en raó de la densitat mateixa 
de la seva massa, però la hipòtesi dels quals cal 
admetre per poder explicar els seus efectes, molt 
reals, en el camp gravitacional dels cossos. És a 
dir, que no es redueix als llocs comuns del fora de 
camp o de l’espai en off dels estudis acadèmics, 

que només seria una modalitat de tot això, i no la 
més apassionant, entre moltes possibles. Aquests 
estudis comprometen la infinitat de les regions de 
l’experiència, que mai es pot totalitzar: obertes, 
més que abastades per les pel·lícules, més enllà i 
més ençà de si mateixes, en el si de tots aquests 
territoris artístics, geogràfics i polítics més vasts, 
als quals s’adjunten com poden, la majoria de 
vegades de forma subterrània, amb freqüència a 
la frontera, en el mateix límit del wilderness crític, 
a la perifèria una vegada més d’una civilització 
cinematogràfica on ni els cartoons de Chuck Jones 
ni les pel·lícules d’acció de Walsh, Fuller o Siegel 
–no més que la interpretació sense pretensions de 
Cagney o Wayne–, són presos seriosament per 
l’aficionat il·lustrat que només sabia pensar en 
l’adequació de la bellesa borderline de les obres 
àvides de captar «la immediatesa bruta de la vida, 
abans que aquesta sigui esmussada per l’Art» 
(FARBER, 2009: 424). Per a Farber es tracta, 
naturalment, de l’espai excavat de la galeria de 
tèrmits que, com a bon fuster que és, coneix 
bé, però amb una manera inimitable d’estimar 
el seu enemic més íntim. La miopia assumida 
del crític, el seu treball a cegues, si es vol, el 
preserva dels massa freqüents miratges de la vista 
i de les generalitats que implica, desenvolupant 
al mateix temps els seus altres sentits (l’«orella 
fotogràfica» (FARBER, 1998: 358) de Patricia, el 
tacte pictòric de Manny, el gust de tots dos per la 
reflexió mastegada, la seva al·lèrgia a les fragàncies 
embriagadores de la moda). Li fan la traveta a les 
visions massa elevades de l’assagista elefant blanc, 
sobtadament aureolat pel Gran Art, congelat 
sovint sota el malnom del Gran Escriptor, però 
sempre presoner, com Gulliver a Liliput, de les 
mil xarxes de la Santa Trinitat de l’avaluació, de la 
interpretació i de la prescripció. •
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Híbrid: les nostres vides junts1

Hybrid: Our Lives Together

Robert Walsh
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1. Una versió reduïda d’aquesta presentació va formar 
part de Manny Farber & All That Jazz, un homenatge-
circ de cinc hores comissariat pel seu amic i defensor 

incansable, el seu hereu dharma per dir-ho d’alguna 
manera, Jean-Pierre Gorin, a la Universitat de Califòrnia 
a San Diego el 2006.

RESUM

Aquest article comenta la trajectòria de Manny Farber 
i els seus canvis estilístics a partir de l’entrada de Patricia 
Patterson en la seva vida, i de les influències i aportacions 
que la relació entre tots dos va generar en la metodologia, 
tècniques i estètica de la seva obra crítica i pictòrica, 
mitjançant una obertura de la sensibilitat que es manifesta 
en diferents etapes del seu treball.

PARAULES CLAU

Manny Farber, Patricia Patterson, Crítica de cinema, punts 
de vista canviants, color, pintura, natura transformant de la 
imatge fílmica, Jean-Pierre Gorin, treball.

ABSTRACT

This article examines Manny Farber’s career path and 
the stylistic changes stimulated by the arrival of Patricia 
Patterson in his life, with the opening of a sensibility 
revealed in different stages of his work. The essay reflects 
on the influences their relationship had on Farber’s 
methodologies, techniques, and the overall aesthetics of his 
critical and pictorial work. 
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Manny Farber, Patricia Patterson, Film criticism, shifting 
points of view, color, film image’s transformative nature, 
Jean-Pierre Gorin, work.
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2003-2004 va portar una cascada 
d’esdeveniments sobre en Manny. Va tenir lloc 
el llançament de la seva retrospectiva itinerant, 
«About Face», al Museu d’Art Contemporani 
de San Diego. Va rebre un premi en el Festival 
Internacional de Cinema de San Francisco 
gràcies a la bona voluntat de Tom Luddy i 
Edith Kramer (tots dos presents aquesta nit); 
el seu Pacific Film Archive havia estat crucial 
per a la seva vida docent a la UCSD. I Espace 
Négatif, la llargament esperada traducció al 
francès per Brice Matthieussent de les seves 
crítiques seleccionades, editada per Patrice 
Rollet, va ser publicada per P.O.L. a París, on 
es va convertir en el tema de moltes ressenyes i 
entrevistes amb periodistes francesos, així com 
en una taula rodona al Pompidou. (Encara 
que, com en Jean-Pierre assenyala, empraven 
estratègies similars i exploraven els mateixos 
terrenys, en Manny en general necessitava una 

gran artilleria per discutir sobre la seva carrera 
com a escriptor, que ell considerava una cosa 
del passat; ell sempre preferia parlar de la seva 
inquietud actual, la pintura).

Poc abans d’aquests esdeveniments públics, 
i fàcils de perdre’s, «Two for the Road» es va 
inaugurar a la Athenaeum Music & Arts Library 
a La Jolla: una petita exposició dels esbossos d’en 
Manny i la Patricia, inèdits fins llavors, la seva 
primera com a duet.

Aquests en són alguns exemples: quaderns 
de diari de la Patricia del camp francès, just abans 
del Nadal de 1991, i preses contemporànies d’en 
Manny de clients en un bar d’Arlés. No pot 
haver-hi cap dubte sobre de qui és cada treball, 
fins i tot quan dibuixen el mateix edifici. Com 
en Manny li va dir a Sally Yard, «la Patricia va 
a la psique, jo ni tan sols la toco. Jo vaig a per 
l’espai». (A la qual cosa la Patricia oportunament 
va puntualitzar: «jo també»).

Manny Farber & All That Jazz Program, (2006)

Two for the Road (2003)

ROBERT WALSH
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Uscita, Italy, (Manny Farber, 1986)

Entre Parma i Busseto, Itàlia
(A dalt: Farber; A sota: Patterson, 1995)

Diary Entries - Camargue (Patterson, 1991)
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El que m’agradaria desempolsar una mica 
aquesta nit –i celebrar– és com, en el sentit més 
profund, tot el treball d’en Manny dels últims 40 
anys s’ha realitzat, d’una manera o una altra, en 
col·laboració amb la Patricia.

 
***

 
Dos advertiments, sense xerrameca, 

simplement incontestables. En primer lloc, 
sense embuts, que, com subratlla la Patricia, 
«el treball d’en Manny és el treball d’en 
Manny, és seu. El meu nom no mereix estar en 
ell». (Com veurem, la Patricia va tenir el que 
ella anomena «aquesta altra missió».) En segon 
lloc que, a causa de limitacions de temps, la 
pròpia obra de la Patricia obtindrà molt poca 
atenció aquí, i la influència d’en Manny en la 
Patricia, que ell nega regularment, és un tema 
que tampoc tractarem.

Una puntualització més: res del que diré sobre 
la dependència d’en Manny respecte la Patricia 
ha de considerar-se clandestí o no reconegut. Es 
licitaran només secrets a veus.

 
***

 
Una mica d’història –i geografia–: A l’estiu 

de 1966, en un viatge a Cape Cod, la Patricia 
va conèixer la fotògrafa i cineasta Helen 
Levitt, amiga d’en Manny des de la dècada de 
1940, que, en un acte de mediació de l’ordre 
més alt, immediatament li va demanar permís 
a la Patricia per posar en Manny en contacte 
amb ella.

La seva primera cita va consistir a anar 
a una projecció de la recentment rellançada 
Raíces profundas (Shane, George Stevens, 1953) 
al New Yorker Theater, al Manhattan Upper 
West Side. Van entrar bastant després que la 
pel·lícula hagués començat –res fora del normal 
per a ell–. Vint minuts més tard o així, en 
Manny –un famós fugitiu durant tota la seva 
vida– va dir inevitablement, «n’has vist prou, 
no és així?».

La seva relació va florir molt ràpidament: la 
Patricia aviat va començar a anar al cinema més 
sovint. I a abandonar-lo més sovint.

Als pocs mesos havien llogat junts un 
loft sense calefacció a Warren Street, en el baix 
Manhattan. Pel cinquantè aniversari d’en Manny, 
al febrer de 1967, estaven vivint i treballant junts, 
i la seva col·laboració havia començat de debò.

És important recordar on estaven en les 
seves vides: en Manny es va criar a Arizona i 
Califòrnia. Havia estat pintor i crític durant 
tota la seva vida adulta, i estava en el més alt 
de la melé cultural de Nova York. Ja havia 
publicat «Underground Movies», «Hard-Sell 
Cinema», «White Elephant Art vs. Termite 
Art» i d’altres assaigs que van construir la seva 
reputació i van continuar encasellant-lo. Si s’ha 
de jutjar per la cronologia detallada que apareix 
als seus catàlegs, en Manny sembla haver 
conegut a tot artista i escriptor a Nova York, del 
cercle de l’Expressionisme Abstracte al difunt 
James Agee i Walker Evans, a Saul Bellow i 
Mary McCarthy. Havia tingut exposicions 
individuals a Kornblee, on havia creat una 
innovadora i transformadora instal·lació a la 
galeria el 1962, i Tibor de Nagy. Tractava de 
guanyar-se la vida amb treballs independents 
de fusteria. Ell i la seva esposa Marsha s’havien 
separat l’any anterior; tenia una filla de nou anys 
d’edat, l’Amanda, avui dia pintora, escultora i 
professora a San Diego.

La Patricia, amb només 25 anys el 1966, 
va néixer i es va criar a Nova Jersey, just a l’altre 
costat del riu Hudson. Havia estudiat a l’Escola 
de Disseny Parsons, on havia estat encoratjada 
en bona mesura pel llegendari Marvin Israel, i 
va viatjar per Europa en diverses rutes d’art; era 
professora itinerant d’art en escoles primàries 
catòliques a l’àrea metropolitana de Nova York, 
fent classes de mitja hora durant tot el dia, dos 
mil nens a la setmana.

 
Sobre aquesta «altra missió» que he 

esmentat…

ROBERT WALSH
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Aquesta és una foto de 1962 de la Patricia 
amb els seus amics irlandesos Nan i Coilin 
Mullin, presa per un altre amic –un altre fotògraf–, 
Alen MacWeeney, la base per a la seva pintura 
anomenada Three of Us.

En el moment en què ella i en Manny van 
començar a sortir, la Patricia havia estat visitant 
i vivint per llargs períodes enfront de la costa 
occidental d’Irlanda, a l’illa d’Aran d’Inishmore 
–aquí, al poble de Kilmurvey–, que es va 
convertir en el focus perdurable de la major part 
de les seves obres d’art. Ella va dir una vegada que 
quan va tornar a Nova York el 1963, va quedar 
impressionada pel nou « treball audaç, a gran escala 
i públic» de Warhol, Johns, Stella, Oldenburg, et 
al. Va sentir que el que ella mateixa havia anat 
produint era «molt privat, íntim i romàntic». A 
l’estiu de 1965 havia viatjat a Itàlia i va quedar 
particularment impressionada amb Piero, Giotto, 
Fra Angelico –un lloc perfectament suspès entre 
el públic i privat–, una evidència que queda clara 
en la majoria del seu treball però que no entraria 
en la pintura d’en Manny fins més tard.

 
***

 
La Patricia era una persona aliena al món del 

cinema i, en cert sentit, al món artístic de Nova 
York. Quan es van conèixer, en Manny estava 
escrivint per al que abans es deia, educadament, 
una revista per a homes. I, com diu la Patricia, en 

Manny estava en un moment molt difícil: havia 
deixat de pintar i, amb prou feines sobrevivint 
amb la fusteria, estava bàsicament vivint al seu 
cotxe. Sembla innegable que, en conèixer en 
Manny, havia estat llançada a l’abisme.

No obstant, ella ràpidament activa el 
procés de treball d’ell – en la crítica de cinema 
i la pintura. Tots dos estaven contínuament 
anant a veure museus, exposicions i pel·lícules, i 
parlant, parlant. En la redacció dels seus articles, 
en Manny s’ocupava de prendre notes i escriure 
mentre la Patricia compartia les seves impressions 
sobre la pel·lícula que acabaven de veure –o que 
havien vist per quarta vegada–. (Aquesta va ser la 
seva immersió en el mètode habitual d’en Manny 
de diverses visualitzacions –molt més complicat 
logísticament, lent i costós en aquells dies que en 
l’actualitat, i portant la contrària a Kael–.)

No es tracta de donar a entendre que en 
Manny estava escrivint al dictat; estava reunint 
intel·ligència. Usaria el que la Patricia articulava, 
discutint, reconsiderant, afegint, llevant, 
reestructurant del tot el material pur que tots 
dos proporcionaven. (Si s’haguessin conservat 
els seus esborranys, hauríem vist la revisió i/o 
recontextualització en innombrables opinions.) 
El seu article sobre Godard, per exemple, al 
principi amb un to molt més negatiu, va ser una 
de les peces tornades a treballar extensivament. La 
Patricia recorda en Manny dient amb èmfasi que 
un cop una cosa s’ha dit, deixa de ser veritat.

Fotografia d’Aran (1962) per a Three of Us

Nova York, a mitjans dels 60
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Després de la lloança més breu a la crítica 
d’en Manny a l’assaig de Susan Sontag Contra la 
interpretación a la fi de 1960, jo havia arribat, igual 
que la majoria de nosaltres, a la seva escriptura 
primer i recordo haver-me sorprès quan la Patricia va 
esmentar que al principi no era realment conscient 
de la importància d’en Manny com a escriptor. 
Pensava en ell principalment com un pintor que 
s’havia ficat en la crítica de cinema, no com un dels 
grans estilistes de la prosa, pensadors en prosa, als 
Estats Units. Però això tal vegada expliqui el fet –per 
sort per a ell i per a la resta de nosaltres– que ella no 
trobés la situació totalment descoratjadora. Quant 
als assaigs que van fer junts –a partir d’una peça per 
a Artforum en el Festival de Cinema de Nova York 
de 1967 (amb la Patricia sense acreditar; articles 
posteriors van córrer amb signatura compartida)– 
un s’adona de diversos aspectes bàsics:

 
Malgrat que estan plens dels tipus de materials 

i de la densa prosa en capes que en Manny havia 
estat conreant des de feia molt de temps, aquests 
tenen diferents ambicions, en part a causa d’una 
nova audiència del món de l’art i una fructífera 
commoció al cinema mundial. Emprant canviants 
punts de vista i enfocaments múltiples, els 
assaigs fan una intel·ligent ostentació de les seves 
ambivalències, fins i tot més del que en Manny 
havia fet pel seu compte. I hi ha una florida 
encara més completa a principis de 1970, un cop 
que en Manny comença a fer classes de cinema a 
la UCSD i ell i la Patricia estan involucrats amb 
el Pacific Film Archive i el Telluride Film Festival, 
i especialment amb en Jean-Pierre.

En una entrevista infinitament citable 
de Film Comment, en Manny li va dir a Rick 
Thompson que s’havia «cansat de com sonaven 
els articles a Cavalier i The New Leader» a mitjan 
dècada de 1960:

 
«Els odiava. “Això és Correcte i Això és 

Incorrecte i Aquí està La teva Pel·lícula”. [...] Amb 
el treball d’Artforum, el terreny i les possibilitats 
de la crítica de sobte es van obrir. Va ser llavors 
quan vaig començar a usar un munt de converses 
de pel·lícules. Va ser llavors quan va començar la 

col·laboració amb la Patricia. La seva sensibilitat 
es va involucrar i semblava legítim per a mi; la 
meva sensibilitat per al cinema es feia més gran» 
(FARBER, 1998: 372).

 
Quant a les contribucions de la Patricia, va dir:
 
«La Patricia té una oïda fotogràfica; recorda 

converses d’una pel·lícula. És una persona 
feroçment anti-solucions, en contra d’identificar 
una pel·lícula com una sola cosa, i prou. És també 
una antagonista dels judicis de valor. Amb què 
reemplaçar-ho? Relacionant la pel·lícula amb 
altres fonts, arribant a la trama, la idea darrere de 
la pel·lícula, traient la idea abstracta d’ella. Ella 
porta tot això a l’escriptura i treu fora l’assertivitat.

A la seva crítica ella és com desmanegada i 
poc sofisticada en cert sentit, no obstant, la forma 
en què veu qualsevol treball és completa – quina 
és la seva qualitat en lloc de fins on arriba o 
quina és la seva excel·lència; ella no veu les coses 
en termes d’excel·lència. Ella té el llenguatge 
perfecte; mai l’he sentida dir una cosa maldestra 
o discordant. S’expressa d’una manera increïble i 
escriu de la mateixa forma. Escriu molt en el seu 
treball artístic; lliga molt el so a la realitat segons 
la postura correcta. És molt irlandesa. No se sent 
que hi hagi cap farcit o esteticisme en ella, només 
la paraula o frase adequada. Sóc gairebé el contrari 
de totes aquestes qualitats: sóc molt judiciós, faig 
servir un munt de paraules, tinc una ment molt 
estètica, analítica. [...] No pot ser desaprensiva. 
Tenim discussions feroces sobre cada frase que 
està escrita» (FARBER, 1998: 358-359).

La Patricia afegia:
 
«Si depengués de mi mai hauria somiat amb 

publicar res – sempre em sembla com un treball 
inacabat, un esborrany. Però ell dirà, “deixa-ho 
així”» (FARBER, 1998: 358).

***

Tan important com l’escriptura de la 
dècada de 1960 va ser la creació de les grans 
abstraccions en procés en paper d’en Manny, 
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que van créixer a partir de les pintures en paper 
de grandària de cavallet en les quals va estampar 
i va escriure, i que el van implicar artísticament 
durant els anys següents.

 

La Patricia no només no era una artista 
abstracta; estava més lligada a l’art del passat, 
el passat immediat i el remot, mentre que les 
influències i els diàlegs d’en Manny en aquesta 
etapa van ser principalment amb els seus 
contemporanis. «Quan els artistes es passaven», 
va dir una vegada, «no hi havia dubte que 
pensaven que el que ella estava fent era important 
i el que jo estava fent no». De tota manera, ella 
s’oposava a la idea de renunciar al seu treball de 
representació i no podia imaginar-se a si mateixa 
al món de l’art.

No obstant, ella es va submergir en el treball 
d’estudi amb en Manny. Es posava dempeus 
damunt d’una escala i li assenyalava el contorn 
adequat per tallar el paper de collage Kraft. A 
través d’assaig i error, van arribar a tècniques molt 
elaborades per saturar el paper, barrejar, aplicar i 
assecar les pintures, donant la volta als treballs a 
doble cara en un període d’hores o dies. Després 
que s’haguessin mudat a una part més alta de la 
ciutat, però mantenint l’estudi de Warren Street, 
en Manny vagabundejaria per desenes d’illes 
de la ciutat a través de la neu enmig de la nit 
simplement per donar la volta a un full.

La Patricia sempre va veure en Manny com 
el valent, més ambiciós en el món de l’art, més 
competitiu amb els seus semblants, motivat, 
el primer motor immòbil. Tenia una enorme 
resistència, una capacitat de treball inesgotable. 
(Avui dia la gran queixa d’en Manny sembla ser 
que el principal inconvenient d’envellir és la seva 
incapacitat per fer tanta feina com li agradaria. El 
seu consell a en Jean-Pierre: «No et facis vell».)

Des del principi més vacil·lant, temptativa, 
i necessitada d’hores de son, la Patricia va sentir 
un cert alleujament treballant amb en Manny 
a la rereguarda. Se sentia còmoda evitant les 
complicacions de sumar els seus crèdits al món de 
l’art i antagònica al seu Regne de Titans. Part de 
la seva entrada va involucrar el desenvolupament 
lent i metòdic de la seva estètica –a través de 
conceptes d’escala, tècnica, rapidesa dels efectes, 
matèria– que en Manny podria –i així ho va 
fer– assimilar i construir sobre el que volgués. 
(Hi tornaré...)

 
***

Aquest relat ens porta molt abruptament 
al canvi estilístic d’en Manny el 1974, que la 
Patricia relaciona amb «els canvis al món de l’art 
quan el treball més autobiogràfic, figuratiu, es va 
convertir en respectable i legítim de nou», en lloc 
de vincular-ho amb la seva pròpia influència. Les 
classes de cinema d’en Manny ja havien començat 
a centrar-se en la vida domèstica quotidiana en una 

UCSD, 1976

Paper Paintings
Museum of Contemporary Art, San Diego, 2003
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gran varietat de pel·lícules, des de comèdies mudes 
a Wellman o Ozu. I la Patricia recorda «discutir 
amb en Manny sobre coses» en el Festival de 
Cinema de Venècia de 1972, específicament sobre 
Fassbinder i Straub-Huillet, els realitzadors sobre 
els quals parlarà regularment fins a la seva jubilació.

Es pot apreciar la mescla de les seves 
sensibilitats en aquest extracte, en el qual es 
refereixen a en Hans a El mercader de las cuatro 
estaciones  (Händler  der vier  Jahreszeiten,  Rainer 
Werner Fassbinder, 1971), com a:

 
«una víctima en una imatge moderna de 

Matisse de quatre frescos de colors frescos [...] 
Fassbinder fa una saludable imatge frontal 
semblant en molts aspectes als petits panells de 
Fra Angelico: un home en una camisa a quadres 
blava i blanca emmidonada llançant les pàl·lides 
peres verdes a una cistella rectangular, una acció 
humil congelada en una composició superficial 
fixa» (FARBER, 2009: 707).

***

Howard Hawks II, de 1977: una peça en oli 
sobre paper per acompanyar A Dandi’s Gesture 

(cadascuna de menys de dos peus quadrats), 
que Patrick Amos i en Jean-Pierre han discutit 
en el seu indispensable assaig de 1985, «The 
Farber Machine».

Comentaris d’en Jean-Pierre i de l’Amos, com:
 
«Els objectes en la pintura… ofereixen un curs 

intensiu en la carrera de gènere de Howard Hawks 
–el tigre és de Hatari (1962), l’avió de Sólo los ángeles 
tienen alas (Only angels have wings, 1939), el disseny 
de diari de Luna nueva (His Girl Friday, 1940)– però 
ara animen l’espai de la pintura i estableixen el seu 
propi terreny de ficció autònoma.

Amb la nova disparitat d’escales i objectes 
Farber pot imposar millor un sistema de lectura 
que barreja diferents densitats d’informació i 
constantment canvia de marxa i la velocitat a 
través de la pintura» (AMOS i GORIN, 1985). 

 
– tal com aquells sobre la ment del bricoleur, 

és igual que parlar sobre Hawks II i les estratègies 
i tàctiques que en Manny desplegaria en les obres 
que van seguir.

 
En Manny havia estat inquiet amb 

l’abstracció, i va creure que havia arribat al 
final d’una llarga carrera el 1974. Va trobar una 

Howard Hawks (1977)

A Dandy’s Gesture (1977)
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nova concentració en les anomenades pintures 
“narratives”, “de natura morta”, “de tauler”.

 
Va haver-hi una progressió extremadament 

ràpida des de les primeres incursions d’en 
Manny amb dibuixos d’eines a la sèrie «American 
Candy», «American Stationery», i després als 
«Auteurs» en només tres anys. Topografiant la 
primera dècada de la fase figurativa –tal vegada 
hauríem d’anomenar-la fase de procés post-
abstracte– en J.-P. i l’Amos ens alerten de la 
«necessitat compulsiva de portar cada moviment 
a un punt mort produint immediatament al 
costat un contra-moviment crític» d’en Manny, 
i un debat entre «el seu retòric anhel per les 
improvisacions jazzístiques i la seva constantment 
afirmada necessitat per l’estricta planificació 
compositiva» (AMOS i GORIN, 1985). 

Fins i tot en una obra de grandària mitjana 
com Hawks II s’aprecien les representacions 
d’animals (animals de joguina des d’una 
perspectiva aèria si s’escau) que en Manny sempre 
ha pensat que la Patricia només frega. Les tres 
sèries introdueixen i avancen en un ambient local, 
els elements interns, les versions d’altres imatges 
(captures de pel·lícules, reproduccions d’art, etc.), 
grans detalls, però res d’aclaparador o exagerat.

Malgrat que els múltiples angles i l’escala 
de desplaçament són seus, hi ha una obertura 
que, d’acord amb en Manny, ha estat una de les 
preocupacions constants de la Patricia. En aquests 
i en els posteriors grans olis a bord fets amb ganivet 
de paleta (palette-knife oils on board), es mostrarà 
capaç de treballs excepcionalment ardus, que 
consumeixen molt de temps en diversos modes 
figuratius, fins al punt de pintar, en paraules de la 
Patricia, «l’ombra sota una pansa». De tant en tant 
ella pensava que les seves complexes composicions 
globals podrien fer servir una mica d’aire. Amb els 
anys, ella ha suggerit que ell deixa el treball en un 
quadre en el punt en què ja no se sent inclinat en 
solitari (he might not have been inclined to on his 
own) – i ell ha parlat amb gratitud d’ella salvant-
lo de si mateix. El fet que podia veure més del que 
podia fer no significava que hagués de fer-ho.

 «Deixa-ho com està. Deixa-ho així.»

Sense aprofundir gaire, però aquí hi havia 
clarament una inversió de rols: en Manny solia 
intentar no sobrecarregar-se en la crítica de 
cinema; malgrat la riquesa de detalls, tractava 
d’anar ràpid. Com que la seva pintura era capaç 
d’albergar qualsevol cosa i tot al seu abast, la 
Patricia el va ajudar a mantenir una profusió 
llegible, sense ofegar-se en la «confusió florida i 
de zumzeig» de William James.

 
***

 
Una peça de l’engranatge de la primera 

màquina Farber-Hawks, menys prominent aquí, 
és la missatgeria escrita a mà per en Manny –una 
altra àrea en la qual la Patricia va tenir un paper 
important–.

«M’agrada molt usar paraules», va dir una vegada 
sobre les seves pròpies instal·lacions, que havien 
desplegat lletres de cançons i converses en cridaneres 
configuracions. «M’agrada l’aspecte de les paraules».

 
Com he indicat, en Manny estava 

particularment atret per l’oïda de la Patricia 
i el temps-en-capes que la incorporació del 
diàleg fílmic va suposar a la crítica. Per a les 
anomenades pintures “diarístiques” a partir de 
1974, ell s’apropiaria de fragments de diàleg 
–com «alimentar amb quatre mosques, un got 
d’aigua i una ració de pa blanc una serp» de 
Las tres noches de Eva (The Lady Eve, Preston 
Sturges, 1941)– i dir com un ventríloc consignes, 
instruccions, comentaris de carrer, de la Patricia (i 
d’altres), utilitzant-los com apunts aparentment 
“autodirigits” per a si mateix (en paraules d’en 
J.-P. i l’Amos). Tal com continuen:

 
«aquestes missives permeten a Farber 

descriure, en un deliri de l’acumulació, com es va 
pintar la pintura; com hauria o podria ser llegida; 
com hauria de, podria fer-se la següent».

 
Però, qui està parlant en aquests textos sense 

crèdits? Qui està fent el discurs?
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 Fes la flor al costat del test.
Acaba-ho.
No més cinema. (Una cosa que la Patricia 
sentia cada vegada més a mitjan de la dècada 
dels setanta.)
Què hi ha de dolent en la part superior del cap?
Posar aquesta figura a l’inrevés.
No t’espantis.
No pensis tant.
Més sant que mil.
Segueix Ensenyant Dones Treballadores.
Deixa un munt de groc i blau.
No siguis tan pesat i greu.
A poc a poc amb la violència i la mesquinesa.
Vull aquesta habitació plena de flors. 
Segueix culpant a tots.
I el meu preferit: fàcilment intimidable. 

Des de quan era ventríloc? Amb quina 
freqüència responent a preguntes xiuxiuejades o 
repetint frases que li són proveïdes, igual que els 
actors-personatges de Godard el 1960?

 
Qui estava parlant? Només la pintura, com 

el lloc d’un duet disfressat, una polifonia velada.
 

***

1977, l’any de les pintures Hawks, fou l’any 
de l’entrevista a Film Comment, en què en Manny 
i la Patricia van discutir l’estat de la crítica de 
cinema i les últimes estratègies del món de l’art, 
els seus mètodes d’ensenyament, i «arrossegar-se 
fins a aconseguir el que mereixien». L’any, també, 
de «Kitchen without Kitsch», lamentablement, 
l’últim dels seus assaigs –sobre Jeanne Dielman 
(1975) de Chantal Akerman, una obra model de 
la domesticitat hieràtica de la Patricia–.

 
La peça comença d’aquesta manera –i els 

enllaços a l’obra mateixa d’en Manny són evidents–: 

«La disposició del terra, a les pel·lícules dels 
setanta, és que hi ha dos tipus d’estructura que 
es practiquen: espai dispers i superficialment 
encaixonat. Rameau’s Nephew (Michael Snow, 
1974), Los vividores (McCabe and Mrs. Miller, 

Robert Altman, 1971), Celine y Julie van en 
barco (Céline et Julie vont en bateau, Jacques 
Rivette, 1974), Atención a esa prostituta tan 
querida (Warnung vor einer heiligen Nutte, 
Rainer Werner Fassbinder, 1971) són pel·lícules 
que creuen implícitament en la idea de la no-
solidesa, que tot és una massa de partícules 
d’energia, i l’objectiu, estructuralment, és un 
espai de flux que va amb el contingut atomitzat i 
la idea de mantenir la frescor i l’energia del món 
real dins del marc de la pel·lícula. La d’inconclús 
és una gran qualitat en els anys setanta: mai 
donar tot el quadre, l’última paraula» (FARBER, 
2009: 762).

 
En Manny i la Patricia al·ludeixen a una sèrie 

de cineastes –de Robert Frank i Yvonne Rainer a 
Michael Snow, Ozu, els Straub, Bresson, Buñuel, 
Warhol– i acaben revisitant alguns dels temes de 
tota la vida d’en Manny apropant-se al territori 
de la Patricia:

«Encara que és una mica un copet a 
l’esquena en comparació amb els seus més 
ferotges referents [...] [Quant es diu en aquesta 
breu frase?] la revelació Akerman és una 
embranzida política contra el bombo de taquilla 
de la premsa convencional, que ha convençut el 
públic que necessita Vitos Corleone, Johnnys 
Guitar, o Carries, pujades i baixades dramàtiques 
en orgasme constant, per a la seva satisfacció. 
S’ha rentat el cervell al públic per fer-li creure 
que no pot suportar certes experiències, gràcies 
a la roda de propaganda Mekas, així com als 
mitjans hypsters.

Observar l’espai lluminós màgic d’una 
gairebé-beneita rentant-allisant-cuinant-tallant en 
rodanxes-amassant és particularment provocatiu 
ja que suggereix un llenguatge viable entre cinema 
estructural i comercial» (FARBER, 2009: 769).

 
Aquestes preocupacions –i les extrapolacions 

a les seves obres d’art– van continuar donant 
forma a la pintura d’en Manny i la Patricia.

En Manny va concloure l’entrevista a Film 
Comment dient a Thompson:
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 «Jo treballo en la pintura, però no més que 
en la crítica. La pintura em ve de manera natural! 
[…] No em puc imaginar una forma d’art més 
perfecta, una carrera més perfecta que la crítica. 
No puc imaginar res més valuós a fer, i sempre ho 
he sentit així» (FARBER, 1998: 392).

Va continuar ensenyant deu anys més, però, 
a banda de les observacions en les entrevistes, es 
tractava de les seves –tant seves com de la Patricia– 
últimes paraules publicades sobre cinema, sobre 
escriptura.

 
***

 
Ressetejant els rellotges, com el nostre mestre 

de cerimònies i DJ Jean-Pierre ens ha instat a fer, 
deixin-me fer marxa enrere i canviar les pistes:

De pas, en Manny també havia parlat a 
Thompson sobre la visita de Godard al seu estudi:

«Jo l’estimava, ell era increïble, però no sé 
el que va dir. Sé el que semblava. Els Straub eren 
horribles, els podria haver matat».

Aquest impuls no li va impedir pintar una 
obra major, dos anys després: Thinking About 
«History Lessons», una pintura que en Jean-Pierre 
té l’oportunitat de veure gairebé diàriament, i que 
en Manny va descriure com a sexualitat evident 
i crua, en un moviment materialista antiStraub i 
anticerebral.

En una entrevista de 1982 amb Cahiers du 
Cinéma, en Manny va dir:

 
«Pintar és com escriure. Em permet apropar-

me a una pel·lícula des de diversos angles. La 
motivació de la meva pintura, i gran part de la 
meva escriptura crítica, és tractar de reconstruir 
els diferents sentiments que se suggereixen en la 
pel·lícula. És una visió pluralista…».

 
«Jo no crec que ningú pugui desxifrar el que 

aquestes pintures meves estan abordant…».
 
«Amb la finalitat de capturar les complexes 

dimensions d’un tema determinat, és essencial 
incloure la major quantitat de referències 
i perspectives possibles. La relació d’un 
personatge amb una taula, amb el sòl, amb 
una casa, o un tren, no ha d’obeir a una lògica; 
hauria de ser infinita».

 
«Sovint, el que faig és el contrari del que 

s’espera. Així que la meva pintura Straub-Huillet 
està plena de contingut eròtic perquè sé que 
espantarà la gent; els Straub-Huillet són molt 
austers, només estan interessats en coses serioses, 
així que sacsejo l’audiència en mostrar alguna cosa 
que no esperaven en relació amb el seu treball» 
(GORIN, J.-P, y ASSAYAS, O., LE PÉRÓN, S. y 
TOUBIANA, S. 1982: 54).

 
En J.-P i l’Amos sostenen que «el moviment 

permet a Farber captar-ho de dues maneres: 
mostrar a l’espectador l’essència de la seva estètica 
i produir al costat d’ell, precisament, el que deixa Thinking about ‘History Lessons’ (1979)
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fora». I en l’anàlisi més incisiva de la pintura d’en 
Manny, continuen:

 
«El que l’estètica visual minimalista dels 

Straub nega és precisament el que Farber veu 
com el poder de la imatge fílmica. Ell insisteix 
en la naturalesa transformadora de la imatge 
fílmica. Ho veu com un moviment, com alguna 
cosa que mai descansa sobre si mateixa, sempre 
s’escapa en el límit, creant sempre la necessitat 
d’una altra oportunitat, una altra imatge, sempre 
existent com un dispositiu de commutació per 
canalitzar i desviar l’atenció. El que està subjacent 
en l’obra figurativa de Farber és el seu intent de 
revitalitzar la pintura mitjançant la importació de 
la dinàmica de la imatge fílmica. Així, el rebuig 
dels seus quadres a unir-se en una sola imatge; la 
seva relació conflictiva amb qualsevol centralitat, 
les seves multiplicacions de les estratègies i punts 
de vista de composició; les seves apropiacions 
multivalents; la seva dependència dels camins, 
rutes, xarxes i la insistència del pintor en una 
lectura nòmada dels seus quadres» (AMOS i 
GORIN, 1985).

 

Un parèntesi: D’acord 
amb el trop de la 
ventrilòquia, així com 
la inclinació d’en 
Manny pel subtext 

autobiogràfic, no puc deixar de veure per 
analogia aquesta versió d’una fotografia de 
Straub i Huillet, presa del llibre de Richard 
Roud sobre els cineastes, com un doble retrat 
d’en Manny i la Patricia.

***
 
El 1985 va arribar una pintura precisament 

anomenada Domestic Movies, un quadrat de 
sis peus, que incorpora missatges de teletip de 
líder cinematogràfic (ticker-tape-like film-leader 
messages) en relació a obres que en Manny 
havia ensenyat, incloent Rebelde sin causa (Rebel 

Without a Cause, Nicholas Ray, 1955), Stella 
Dallas (King Vidor, 1937), i Los asesinos de la 
luna de miel (The Honeymoon Killers, Leonard 
Kastle, 1969). Amb la seva enorme grandària, els 
seus camps contigus de brillants colors i passatges 
executats amb exactitud en una varietat d’estils, 
es pot veure com una culminació dels deu anys 
anteriors, i –amb la seva profusió de flors, ocells 
i menjar, i els seus arabescos d’improvisació com 
a contrapès– presagiava molt del treball d’en 
Manny dels propers vint anys.

Els panells de fons de dos colors –elecció de la 
Patricia– recorden a les combinacions de pigments 
cridaners que ella feia servir per a l’elaboració del 
seu propi treball, però en les pintures d’en Manny, 
aquestes funcionen de manera diferent, i més 
encara en la sèrie ampliada d’obres amb motius 
en blanc i negre que seguirien: criden l’atenció 
sobre el caràcter deliberadament construït de 
cada pintura, la creació de zones separades 
d’espai i temps, àrees estrictament definides on la 
improvisació a salts pot prosperar.

Cada superació del límit, cada oportunitat 
de respondre a una altra delimitació de 
l’enquadrament –notar el nombre de rectangles 
interns– posa de relleu l’estratègia penetrant 
d’en Manny de frenar l’espectador, fins i tot 

Detalle de Thinking
about ‘History Lessons’

Domestic Movies (1985)
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deixar-lo mort en els seus camins (com ell 
compliria amb textos llargs col·locats en angles 
estranys). Havia emprat aquesta tècnica límit en 
la major part de la seva pintura expressionista 
abstracta i escultura, molt abans de les reixetes 
amb prou feines ocultes de les pintures en paper, 
que el desaparegut i enyorat crític Amy Goldin 
va anomenar “els ossos”.

 
Treballar amb i contra el dramàtic i 

brillant sentit del color de la Patricia va 
alliberar en Manny per explorar més a fons, 
i en un context nou, el tipus de color que ell 
havia creat en les pintures de paper i en les 
primeres obres figuratives. Goldin s’hi va referir 
com «el color que es veu com si hagués passat 
per moltes coses: abrasat, ofegat, tornant a la 
superfície, surant. Color sensible a la llum 
que ha estat sotmès als fenòmens naturals». 

«Entre tots els quadres de Farber», en J.-P. i 
l’Amos conclouen, «Domestic Movies té la paleta 
més agressiva i dispar». Van continuar amb aquest 
desglossament precís:

«El que era desplaçament lateral [a les seves 
primeres sèries] és ara vertical, el que era separació 
i fronteres fixes és ara embolic i confusió; el que 
era alineació lineal és flux; el que era la xarxa 
és engranatge. I el que existia entre el llavors i 
l’ara és llançat en el temps present» (AMOS i 
GORIN, 1985).

 
***

 
Sovint executat ràpidament amb caseïna 

sobre llenç (després d’una llarga preparació) 
i emprant una estricta economia de mitjans, 
gran part de l’obra de la Patricia ha aconseguit 
una contradicció de termes: moments 
conservats i immediatament llegibles de puresa 
emocionalment complexa, amb una estatura 
sense pretensions però teatralment icònica que 
ressona amb d’altres moments igualment sense 
pretensions i icònics en treballs separats. No hi 
ha res com mirar, en un gir de 360 graus, un 
dels seus espais d’instal·lació. Cadascuna de les 

seves imatges i objectes relacionats amb l’Aran 
ens convida a muntar en les nostres ments un 
món en abundància, íntimament poblat en 
algun altre lloc.

Com la mateixa Patricia seria la primera 
a reconèixer, els ritmes i la musicalitat, el 
temps de codificació de l’obra d’en Manny 
són tots d’ell. El sentit d’un procés temporal 
intricadament complex sempre és primordial; 
la primera i instantània presa–aquella sensació 
d’atordidora simultaneïtat, com a resultat 
de montage– l’esplaia i l’emfatitza. Prenent 
qualsevol camí aparentment a l’atzar, a través 
fins i tot d’una de les seves pintures més 
vertiginosament complexes, aviat un descobreix 
que ell ja ha estat a tot arreu al llarg de la ruta, 
que ha previst i orquestrat on i com és probable 
que segueixis i et paris.

Els camps de força de les pintures d’en 
Manny des de 1974 havien operat per 
semblances, analogies, variacions, ressonància 
o dissonància dins de la dispersió. A poc a poc, 
cada representació d’un objecte (una pera, 
una biga, un volum d’art obert), així com la 
“pintura de base” cada vegada més abstracta 
de la terra, va arribar a tenir la seva pròpia 
imatge-veu, que ressona amb altres imatges-
veus. El jo del pintor –el jo d’en Manny– es 
troba amb el tu d’un objecte, i el jo de cada 
imatge que fa parla sempre amb almenys un 
altre tu. És com si cada objecte, no només 
existeix amb els altres, sinó que els experimenta, 
i una pintura és el cant polifònic de tots ells. 
Ja que Godard ha pres la frase Notre Musique, 
anomenem les obres Our Lives Together. (Amb 
una reverberació distant de la propera frase 
de «Tangled Up in Blue», «Sure was gonna be 
rough» [segurament seria dura])

 
***

 
Segon i Últim Parèntesi: no vull 

sentimentalizar aquest procés o llimar les aspreses, 
encara que he fet probablement ambdues coses. 
On està el conflicte?, es preguntaran.
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Deixin-me recuperar aquesta agra noció: 
que, malgrat tot el seu amor i admiració per l’obra 
de la Patricia, gran part de la pintura d’en Manny 
des de 1974 a 1987 va arribar a ser una resposta 
a –i, de vegades, fins i tot una agressiva micro-
crítica-en-acció de– l’estètica de la Patricia.

La quietud, la compassió, els moments 
singulars carregats d’història de l’art i art local, 
les pintures basant-se en fotografies i altres 
documents, una comunitat de persones reals 
d’un país llunyà: Què podria ser més radicalment 
diferent de la seva pròpia obra d’aquest període, 
feta per un artista el mètode del qual, segons en 
J.-P. i l’Amos: «nega la possibilitat de clausura, 
de resolució, que està sempre agregant una volta 
de rosca més, que sembla poc inclinat a passar 
a una altra pintura, perquè sempre està veient 
la possibilitat de noves connexions en l’obra en 
curs» (AMOS i GORIN, 1985).

 
***

Des de 1970, quan ell i la Patricia es van 
mudar al sud de Califòrnia, la vida quotidiana 
d’en Manny havia estat una ronda contínua 
de classes de cinema, pintura, mirar rodets i 
prendre notes, migdiada, pintura, classes de 
cinema, etc.

El 1987, quan ell i la Patricia portaven 20 
anys sent parella, en Manny, després d’haver 
complert 70 anys, es va retirar de l’ensenyament 
i va començar a treballar sota la influència diària 
de: llum natural, que va inundar el seu estudi 
a casa (gran part del seu treball anterior va ser 
fet enterament sota els fluorescents); una rutina 
domèstica més sedentària, que va comptar amb 
menys insomni o nits interrompudes preparant 
classes; menys anar al cinema i menys parlar 
de cinema; més música de diferents tipus a 
l’estudi (Pollini, René Jacobs, Jon Hassell); 
més passeigs amb la Patricia, que van portar 
el paisatge de la llacuna a les seves pintures a 
través de branques, ous, plomes, i més brossa; i, 
sobretot, la presència inestimable del seu jardí 
sempre canviant.

L’obsessió d’en Manny, especialment un cop 
havia deixat d’escriure i l’ensenyament de cinema, 
va ser relacionar tot amb el seu treball. «Mallarmé 
deia que tot existeix al món amb la finalitat 
d’acabar en un llibre», va escriure Sontag. «Avui 
tot existeix per acabar en una fotografia». Per a en 
Manny, la pintura és tot.

 
Així que, literalment, la Patricia el portaria 

de la mà pel jardí i en els seus passejos, suggerint-
li el que podria pintar a continuació.

La Patricia va dir el 1989 que la «pintura té a 
veure amb coses com la jardineria i el disseny d’un 
estudi i la lectura… I ara en Manny i jo parlem 
més sobre la fabricació, coses dins de la pròpia 
pintura – les opcions de color, les decisions d’escala, 
moviments de quadre, què posar al costat de què i 
per què»  (PATTERSON, P. i WALSH, R.: 1989).

El seu entorn domèstic compartit es va 
convertir en el seu únic tema, i encara que no 
puc entrar en això aquí, m’agradaria suggerir 
que, en lloc de criticar l’estètica de la Patricia, el 
treball d’en Manny després de la seva jubilació va 
arribar cada vegada més a incloure-la i acceptar-
la, a barrejar-la amb la seva pròpia. “Tema per a 
futures recerques”, com diu el refrany.

 
***

 
El que ens porta, com a Finnegans Wake, «per 

un commodius vicus de recirculació» de nou a la, 
entretant, missió de Patricia:

Durant els seus gairebé trenta anys 
d’ensenyament, amb dos devastadors incendis 
amb deu anys de separació en els quals va perdre, 
en el primer, gairebé tot, i després, «només dos 
terços» del seu treball, la Patricia va continuar 
amb la seva pròpia pràctica artística. Fins a la seva 
jubilació el 1999, les seves tasques universitàries 
van incloure classes de pintura i dibuix, així com 
conferències d’història de l’art, en particular un 
curs sobre els Shakers, la Bauhaus, De Stijl i el 
Constructivisme rus –l’art i la política de les 
comunitats utòpiques.
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Hi ha hagut molts altres projectes també, 
com jardins públics, l’esquema de color per al 
Children’s Museum de San Diego, i el “tractament” 
vivificador de la petita casa a Tijuana.

 
De tota manera, el material nuclear del 

seu art, el seu espai central, sempre ha estat, 
i segueix essent avui dia, el treball d’Aran – 
pintures, dibuixos, instal·lacions incloent cançons 
irlandeses i converses, tot relacionat amb els 
residents, objectes i altres components d’aquest 
món: una estufa de cuina i un armari de paret, un 
poltre blanc i negre, l’“skyline” d’un petit llogaret 
assotat pel vent com un altre mur de pedra nua. 
L’objectiu, no obstant, al llarg de la seva carrera, ha 
estat fer el treball impecablement contemporani, 
sense importar el tema. Tradicional a primera 
vista, cada polzada un art del passat –un art amb 
el passat– però emfatitzant la teatralitat de la gent 
a les habitacions, com a personatges d’una obra 
de teatre, estava barrejant Aran amb Fassbinder i 
els Straub.

Aquestes són pintures –la meva precipitada 
selecció– que va exposar a principis de 1990 a la 
Palomar College’s Boehm Gallery, prop de Sant 
Marcos, part d’una instal·lació per enfrontar-se 
amb la mort del seu amic d’Aran, Pat Hernan…

El llit de matrimoni, el lloc domèstic de la 
vida d’una parella.

L’esposa d’en Pat, la María, sola i de dol. Ell 
havia mort dues setmanes abans.

La tomba d’en Pat.

Detall de The Bed (1990)

Detall de Mary Alone (1990)

Pat’s Grave (1990)

Winter Vegetable Bed, Month of November (1990)
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Un jardí de verdures d’hivern: tendres brots 
verds, terra fosca, el ritme de les coses que creixen. 

(Gairebé puc sentir en Manny, que no 
ha estat mai a Aran, advertint-me que m’estic 
posant tou per moments, però ara com ara, 
ja s’ha dit el suficient i ben dit –per en 
Jean-Pierre i d’altres– sobre estratagemes, 
documentació, etc.)

 
La pregunta és: Què ens mostren aquestes 

imatges lluminoses, nues?
 
L’amor, la pèrdua, una vida viscuda junts.
 

***
 
Cap a la fi del mil·lenni el crític i novel·lista-

traductor Gilbert Adair va escriure:

«una vegada van existir crítics que en realitat 
van ajudar a formar el gust del públic, que 
van canviar les coses, que van fer que les coses 
succeïssin, que “van crear un clima”. [...] En el 
passat dels Estats Units va existir el magnífic 
Manny Farber».

En Manny certament aconsegueix aquests 
objectius, almenys. Però el que la Patricia ha fet 
i fa per a en Manny és això i molt més: la creació 
directa i personal del clima més propici per al 
creixement de la seva obra.

En aquests dies el jardí s’està apoderant 
de l’estudi… proporcionant els moviments 
d’obertura de les futures pintures d’en Manny.

Per tancar, amb l’any 2000, una de les 
obres glorioses (un terme que ell mateix hagués 
rebutjat) de la fase més recent d’en Manny, 
Ingenious Zeus –un altre més d’una majoria de 
títols creats amb la Patricia–. Hortalisses, roses 
del jardí, una branca tallada de fulles brillants, 
una nota desconcertant, no ho és?, a la cantonada 
superior dreta (sovint de punt final d’en Manny, 
el seu punt dolç, el lloc on els seus vectors en 
ziga-zaga ens guien misteriosament).

 

A la reproducció: els Pieros, Dona 
asseguda tocant l’espineta de Vermeer, Italiana 
de Corot, nus de Tiziano –tots suggerits per 
la Patricia–. Fora de quadre, en l’espai i temps 
negatiu de la pintura, la història d’una més 
de les seduïdes per Zeus (Danae en aquesta 
ocasió), la seva aparició com una pluja de 
monedes, i totes les representacions d’aquest 

Jardí i estudi, Leucadia, California

Ingenious Zeus (2000)

ROBERT WALSH

89Cinema Comparat/ive Cinema · Vol. II · Nº 4 · Tardor 2014



mite per artistes anteriors: Rembrandt, Van 
Dyck, Tintoretto, i diverses de Tiziano –fins 
i tot un Klimt–.

 
Tal com jo ho veig, el principal anhel/

necessitat/aspiració/maniobra d’en Manny, tal 
vegada fins i tot la seva funció, ha estat veure, 
apropar-se, i bregar amb alguna cosa/res, 
directament, amb les seves mans, per respondre 
a alguna cosa/res immediatament anterior a 
ell –ja sigui una pel·lícula o coses que té mig 
organitzades en una taula–, projectar-se en 
ell, i refer/reconstruir les seves respostes i a si 
mateix –tant refent com alterant i tornant a fer 
una altra vegada–. Escrivint “crítica”, pintant, 
ensenyant, “naturaleses mortes”. El treball, 
en altres paraules, un inevitable i polivalent 
terme quan es parla d’en Manny. No funciona 
com en l’explotació –un meme que no se sent 
molt en aquests dies, però que probablement 
reapareixerà– sinó treball com a mà d’obra, com 
a objecte construït. Treball, segons en Jean-
Pierre l’única religió d’en Manny. El que implica 
que, independentment de què està tramant, en 
Manny està fomentant un projecte de tota la 
vida, continuant les seves devocions.

Tot el que toca és treballat–treballat de i 
sobre, al voltant, fora, i a través, a dalt i dins– i 
retreballat de nou. Ell respon més plenament 
a la Patricia amb les seves paraules, els seus 
silencis, les seves aversions, les seves empaties, el 
seu jardí, el seu treball. Ella ha estat la definició 
del seu espai negatiu durant més de quaranta 
anys. La relació Jo-Tu de què ell parla passa a 

ser un dels seus temes, conreant, i per això se’ls 
dóna el que mereixen, un doble, una relació 
substituta d’ella.

Des del principi, la seva relació estava 
arrelada en, construïda sobre, i manejada per 
sobreviure treballant junts.

Godard i Anne-Marie Miéville solen fer 
repetides referències en pel·lícules com Salve 
quien pueda, la vida (Sauve qui peut [la vie], 
1980) y Pasión (Passion, 1982) a una fusió 
anhelada d’amor i treball. De vegades una mica 
retòric, una màscara que un es posa, fent-se 
passar per una altra persona; de vegades assumir 
veritablement la virtut.

En aquest sentit, la relació d’en Manny 
i la Patricia ha estat ideal, exemplar (aquesta 
paraula usada en excés però necessària): explorant 
l’amor i el treball en els seus ajustos canviants i 
adaptacions; fent el treball, tractant de mantenir 
l’amor pel que fan, i estimar la seva obra 
espontània i duradora, en ple compromís. Igual 
que les desenes d’elements, incloent la sort, que 
cobren vida a les pintures d’en Manny –els colors 
radiants de la Patricia contraposats amb les seves 
varietats difuminades, una vella joguina, un 
fragment de diàleg, una caputxina a cada fase de 
la seva vida des de la llavor fins a la pela seca, un 
Giotto, un Goya– tot està al seu abast, per ser 
reelaborat, estimat, una vegada i una altra.
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Postdata: Malgrat la malaltia debilitant, 
en Manny va continuar treballant fins a dos anys 
després de l’esdeveniment All That Jazz. Ens va 
deixar amb menys pintures grans, però va produir 
una sèrie inesperada i totalment impressionant de 
pastels esculturals, exhibida com Drawing Across 
Time just abans de la seva mort. El tema: prop de 
70 vistes del jardí de la Patricia. •

In Memoriam Manny, Zachary, Chris
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RESUM

El cineasta Albert Serra, a partir de La decadència de l’actor 
(1957) i altres textos de Manny Farber, reflexiona en aquest 
article sobre diferents models d’interpretació dels actors i 
sobre la seva pròpia metodologia de filmació dels actors. 
Contraposant la puresa mecànica de Keaton o Laurel i 
Hardy, al progressiu treball intel·lectual de Chaplin, Serra 
assenyala que un actor no ha d’oferir significats, sinó ser 
l’emoció que es deriva de la dramatúrgia de la seva presència, 
tal com resulta en els films de Warhol, Carmelo Bene o Jean-
Marie Straub. D’acord amb Farber, comenta que l’actor no 
pot estar «viu» mentre que personatge i preservar al mateix 
temps l’estil del film: l’estil és ell. L’actor fa la simbiosi amb 
el decorat, amb el ritme, amb el color. Per aquest motiu, 
l’actor ha d’evitar l’aparició de la psicologia. D’aquesta 
manera, Serra explica que la seva decisió de rodar en digital 
obeeix al fet que es tracta d’un format més simple per servir 
als actors com a performers, i que la seva metodologia es 
resumeix en el principi que la tècnica ha d’estar sempre 
preparada per captar la inspiració de l’actor, i que aquesta 
pot arribar en el moment i circumstància més imprevists. 
Qualsevol que sigui la forma d’aquesta espera, aquesta 
produeix una tensió, i d’alguna cosa tan simple com això 
sorgeix la posada en escena més refinada, perquè és latent.

PARAULES CLAU

Decadència del actor, Manny Farber, actor com a performer, 
metodologia de rodatge, dramatúrgia de la presència, psicologia 
del personatge, estil del film, Barthes, Warhol, Chaplin.

ABSTRACT

Based on The decline of the actor (1957) and other writings 
of Manny Farber, the filmmaker Albert Serra reflects on 
different models of interpretation and his own method of 
filming actors in this paper.  Confronting the mechanic 
purity of Keaton or Laurel and Hardy, to the progressive 
intellectualization of Chaplin, Serra points out that an 
actor should offer no significance, but be the emotion that 
derives out of the dramaturgy of its presence, as results form 
films by Warhol, Carmelo Bene o Jean Marie Straub.  In 
accordance with Farber, he comments that the actor cannot 
be “alive” as a character and simultaneously preserve the 
style of the film. He himself is the style. He makes the 
symbiosis with the decor, the rhythm, the color.  This is 
why the actor should avoid the emergence of psychology. 
Thus, Serra explains that his decision to shoot in digital 
obeys to the fact that it is a more simple format to serve the 
actors as a performer, and that his method comes down to 
the principle that the technique should always be prepared 
to capture the actor’s inspiration, and that this can arise in 
the most unforeseen moment or circumstance. Whatever 
the form of this wait might be, it produces a tension, and 
out of something as simple as this, the most refined staging 
emerges, because it is latent.

KEYWORDS

Decline of the actor, Manny Farber, actor as performer, 
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La recuperació de l’actor com a performer, 
com a generador de gestos irrepetibles i fatals, 
com a creador de destí humà i plàstic al mateix 
temps, ha estat la meva obsessió des que vaig co-
mençar a treballar al cinema. Manny Farber, com 
Warhol i Paul Morrissey, van detectar l’inici de la 
decadència de l’actor en els anys 50. Enyoraven 
el cinema dels anys 30, on la mirada de l’actor 
era encara més important que el pentinat (una 
«balustrada»), el gest que el seu significat. Tota 
l’estilització del film estava al servei de l’actor 
i no al revés (la il·luminació no era una cosa 
abstracta fruit de la imaginació del director de 
fotografia, ressaltava el rostre dels actors!). D’aquí 
el terrible comentari de Paulette Goddard sobre 
la decadència de Chaplin, «quan Max Eastman 
i Upton Sinclair van destruir a Charlie tractant 
com intel·lectual tot el que feia, i després ja no va 
saber fer-ho més». Paulette, esposa de Chaplin, el 
retrata com un escriptor frustrat que, davant la 
seva impotència amb el llenguatge escrit, decideix 
fer literatura amb imatges. La presència de l’actor 
es va perdre («abans les seves pel·lícules eren tot 
moviment, moviment i mim») i va aparèixer 
el significat. D’aquí la preferència de tot l’art 
d’avantguarda per la puresa mecànica de Keaton, 
la puresa animal, silvestre, de Harry Langdon o, 
en el cas de Manny Farber, per Laurel i Hardy: la 
seva posada en escena era, segons ell, «dispersa» 
(Farber, 1998: 370), i en lloc de ser virtuosos or-
ganitzant l’espai –com Chaplin– ells el «dissolen» 
al seu al voltant; Laurel i Hardy estan perduts en 
el seu propi quadre i, de forma inquietant, no 
saben utilitzar-lo en el seu propi benefici «estètica 
o egoistament» (Farber, 1998: 370).

***

Tots els avanços relatius a la posada en escena 
en la història del cinema han tingut una finalitat 
narrativa. Sempre he considerat absurd pensar en 
la posada en escena i he evitat creure que pogués 
tenir alguna rellevància per a la qualitat estètica 

del film. He rodat en digital perquè era més sim-
ple per servir als actors i tota la meva metodologia 
es resumeix en el principi que la tècnica ha d’estar 
sempre preparada per captar la inspiració de 
l’actor, i que aquesta pot arribar en el moment i 
circumstància més imprevists. Qualsevol que sigui 
la forma d’aquesta espera, aquesta produeix una 
tensió, i d’alguna cosa tan simple com això sorgeix 
la posada en escena més refinada, perquè és latent. 
En canvi, fer esperar a l’actor és convertir-lo en un 
«accessori», en un «receptacle ambulant de l’equip 
de producció», com en teatre tan sovint l’actor és 
solament el receptacle de la paraula. L’actor no 
és una «taca» en la imatge, ni una forma més, 
és l’emoció que es deriva d’una dramatúrgia: la 
dramatúrgia de la seva presència. La imatge en 
moviment no és fetitxista, és moral, substancial, 
pel temps, un element només l’actor ens pot fer 
visible. Cada gest seu té una conseqüència, la té 
ja quan el gest està succeint, i només el rostre de 
l’actor la recull. 

***

Totes les pel·lícules han de néixer només en 
la pantalla. Res del que veiem ha d’haver succeït 
abans en la realitat. Només la càmera ha de ser 
capaç de registrar allò essencial de l’actor; les 
persones en el rodatge no han de poder percebre-
ho. Per això, m’he acostumat, cada cop més, a no 
observar el que succeeix en el plató quan s’està 
gravant. Cada escena ha de ser nova, amb nous 
diàlegs, nous girs, i si ja ha estat contemplada es 
torna vells i gastada. Ni tan sols pot ser pensada, 
ni concebuda en un sentit físic. L’escena només 
existeix en el rostre de l’actor i la seva reacció es-
pontània és la nostra mirada d’espectador. Quina 
és la diferència en la nostra ment d’una festa de 
dissabte nit «màgica» i una altra de banal? Són 
incomparables. No obstant això, la gent és la ma-
teixa, l’espai també, l’acció també; plàsticament 
són molt similars. Però la diferència d’intensitat 
en l’efecte que exerceix sobre nosaltres és inqües-

Films are about personality: the better the personality, the better the film.

Paul Morrissey
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tionable. Només la càmera pot captar aquesta 
diferència sense interpretar-la. 

***

Com diu Manny Farber, l’actor no pot 
estar «viu» com a personatge i preservar al ma-
teix temps l’estil del film. L’estil és ell. Ell fa la 
simbiosi amb el decorat, amb el ritme, amb el 
color. Però no ofereix significats. Què significa 
un gest? Una mirada? Res. Gerardo Diego llegia 
una vegada en veu alta un dels seus poemes cre-
acionistes, algú li va preguntar què havia volgut 
dir amb aquells versos, i ell va contestar: «He 
volgut dir el que he dit, perquè si hagués volgut 
dir una altra cosa, l’hauria dit». El gest d’un 
actor, la seva mirada se signifiquen a si mateixos. 
El gran actor no representa, ni tan sols expressa, 
només és. Per ventura els seus gestos funcionen 
com a epifania de la vida en moviment, del 
gest emfàtic i de la paraula poètica dialogada: 
ofrenen, com a presència i com a obsequi, el més 
enllà de la realitat. Però res més. Només els grans 
actors, com els grans poemes, suporten el pes de 
ser només significants sense estripar-se. Només 
els grans directors (Bene, Warhol, Straub) tenen 
la disciplina de reprimir la seva indiscreció i 
d’acceptar a cada actor com una celebració. 

***

L’efecte més vergonyós de no acceptar la dra-
matúrgia de la presència com a fi últim de tot actor, 
la seva immanència, i, al contrari, de buscar el cer-
tificat de la seva existència com a personatge en els 
seus efectes (dramatúrgia de l’acció) és l’aparició de 
la «psicologia» i, més greu encara, de fer-la quan-
tificable: es vessen llàgrimes, suors, saliva, semen... 
A més quantitat de matèria, matemàticament, més 
veracitat i, per tant, més rendibilitat (a l’espectador 
se li retorna un bé tangible pels seus diners). L’actor 
es converteix en personatge de forma quantificable 
i, per tant, controlable. O el que és el mateix des 
d’un punt de vista sentimental: la presència de l’ac-
tor es valora millor quan es confronta amb la seva 
pròpia absència (posada en escena). I a més, com 
va apuntar Barthes, aquesta «combustió» de l’actor 

es floreja amb justificacions espiritualistes: l’actor 
es lliura al dimoni de la representació, «se sacrifica, 
es deixa menjar des de l’interior del seu personatge; 
la seva generositat, el lliurament del seu cos a l’art, 
el seu treball físic, són dignes de pietat, d’admi-
ració» (Barthes, 2009: 94). L’evidència de la seva 
labor és irrefutable. I es converteix en estil: l’estil és 
una evasió burgesa davant el profund misteri d’una 
presència pura a Nuestra señora de los turcos [Nostra 
Signora dei Turchi, Carmelo Bene, 1968].

***

Manny Farber menysprea el tipus d’in-
terpretació que Jeanne Moreau va fer a Jules i 
Jim [Jules et Jim, François Truffaut, 1961] i El 
procés [The Trial, Orson Welles, 1962], però 
el 1966 no havia vist una aparició seva encara 
més lamentable: la seva presència a Una histò-
ria immortal és tan intranscendent que la seva 
figura sembla pintada en un paper de paret mal 
encolat. Perquè el fons de tota actuació cinema-
togràfica, segons Farber, és el suggestiu material 
que envolta les vores de cada paper, i mai el 
seu centre psicològic-ontològic: «singularitats 
de la fesomia, pensaments privats de l’actor 
sobre si mateix, inconveniències amb les quals 
el cos no perfila el paper i només va cap a ell 
tangencialment» (Farber, 2009: 588). També en 
el progressiu refinament de la meva metodolo-
gia, i només a partir de l’experiència pràctica 
sense tenir en compte les lectures teòriques, vaig 
rebutjar la possibilitat que el centre d’un paper, 
és a dir, la projecció profunda d’un personatge 
pogués tenir alguna validesa estètica («només 
m’interessa l’aire que hi ha damunt del cap de 
l’actor, mai el que hi ha dins, i per tant és inútil 
mirar el que està succeint quan es roda», vaig 
declarar en una ocasió). Sincerament, i crec que 
aquesta és la base del meu mètode infal·lible per 
dirigir actors, considero un sacrilegi dipositar la 
meva mirada sobre una actuació pura pel risc a 
corrompre-la; confio en la càmera per captar els 
seus perfils més allunyats; i, per sobre de tot, i 
a causa del meu olímpic menyspreu pel cinema 
com a forma artística, no m’interessa en absolut 
el que estic fent. •
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RESUM

L’article aborda l’escriptura de Manny Farber i la seva 
concepció de la crítica, a partir d’un text que va escriure 
sobre James Agee. A partir de la relació comparativa entre 
tots dos escriptors, es reflexiona sobre la funció del crític 
avui dia i sobre la naturalesa de la seva tasca: restituir 
l’essència d’una pel·lícula i l’essència de la seva època, i 
traçar en cru el seu autoretrat, recorrent així tres empremtes 
dactilars, foses en una (pel·lícula-època-crític). A la part 
final, la relació comparativa entre Farber i Agee s’estén cap 
al crític Jean-Louis Schefer, per comentar els conceptes de 
mala fe i entusiasme en l’escriptura crítica, i la projecció 
afectiva sobre les pel·lícules.
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ABSTRACT

Based on a text by Farber titled “Nearer my Agee to Thee”, 
this article reflects about the paradoxical ethics of film 
criticism, where bad faith and enthusiasm would be the 
fundamental values. Through the seemingly contradictory 
considerations of Farber around Agee, this paper proposes 
that enthusiasm, the pompous style and even the radicalism 
of taste, might be essential conditions for criticism to be 
able to share an experience and a subjectivity, being the 
former an expression of the cinematic image and the 
world. Making a linkage between these ideas, and others 
formulated by Jean-Louise Schefer in his introspective 
essays about the relationship of the spectator with cinema 
and memory, the author claims for the idea that, in some 
cases, there is no better way to be fair to a movie, than 
taking distance from it. 
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Quatre anys després de la desaparició de James 
Agee, Manny Farber publicava un estrany elogi, 
sota el títol «Nearer My Agee to Thee» (FARBER, 
2004: 111-115), que podria traduir-se com «Agee, 
més a prop teu, vell amic meu». Un text recarregat 
d’entusiasme i d’èmfasi cap a un crític descrit com 
un sofista poc rigorós, un «poca-solta amb un estil 
particularment mel·liflu» (FARBER, 2004: 111). 
Elogi paradoxal, però elogi, en tot cas, sobretot 
si contemplem la qüestió de prop, o, millor dit, 
a prop d’Agee: escriptor més que periodista, 
xarlatà més que humil servidor de la veritat, gran 
orador alienat amb el seu propi entusiasme més 
que prescriptor del gust. La complaença amb 
què Farber traça el retrat d’un Agee «xerraire» és 
fruit de la mateixa energia provocadora amb què 
s’oposa als seus enemics, els «intimidadors que 
exerceixen una crítica sociologitzant, ocupant el 
terreny als anys quaranta» (FARBER, 2004: 111). 
El que fa Farber, al cap i a la fi, és l’inventari de 
què queda d’un bon crític un cop el temps ha 
fet el seu pas. Les pel·lícules s’esborren davant 
l’escriptura i ja no seran allò sobre el que Agee es 
recolzava, com si fossin un mur en què creixessin 
les plantes enfiladisses de la seva escriptura. La 
planta s’enfila i s’enfila fins a fer desaparèixer el 
mur. Pot ser que, fins i tot, arribat un moment, 
siguin les parets les que se sostinguin gràcies a 
les plantes, de la mateixa manera que tal vegada 
siguin les pel·lícules les que acaben recolzant-se en 
les crítiques. 

Llegint el text de Farber, és possible 
preguntar-se quin tipus d’elogi podria concedir-
se, després del pas del temps, a la crítica actual: 
pot ser que probablement ens falti un Agee capaç 
d’escriure en un diari sense dirigir-se per això a 
un lector, sense ni tan sols pensar en ell un sol 
segon. Algú amb la suficient falta de modèstia 
com per no pensar en el seu lector, podríem dir, 
però potser aquesta expressió només sigui una 
forma de definir el que hauria de ser un crític: 
una persona que defensa a peu i cavall la seva 
pròpia idiosincràsia, la seva pròpia política, algú 
que sap ser ingrat o generós a l’excés segons el 
seu ànim i el del cinema, que ens transmeti el seu 
estat d’ànim al mateix temps que les pel·lícules 

que tracta. No sabria assenyalar el punt en què 
començàrem a condemnar-nos a la lectura d’unes 
crítiques escrites amb un estil mig transparent-
mig erudit, amb aquesta humilitat d’exegeta que 
assaboreix les pel·lícules amb la punta dels llavis 
per després escopir-les, com si es tractés d’un 
tast de vins. Un excés de fidelitat cap al lector, 
cap a les pel·lícules i cap a un cert bon gust ens 
allunya d’allò que Farber cita en descriure Agee, 
qui semblava pensar que les pel·lícules estaven al 
seu servei, i no al contrari: es tractava d’aliment i, 
per tant, de supervivència. 

Sé que puc reconèixer un gran crític en 
llegir-lo perquè aquest restitueix, al mateix temps, 
l’essència d’una pel·lícula i l’essència de la seva 
època, però com si això no fos suficient, traça 
també en cru el seu autoretrat: en el fons del text, 
el seu rostre apareix. Gairebé podríem escoltar la 
mà lliscant sobre el full, o els dits martellejant el 
teclat, el cruixir de l’escriptori de fusta… I, encara 
que el seu text cridi, al seu voltant s’estén un silenci 
concertat. A cada crítica es poden així recórrer 
tres empremtes dactilars, foses en una: pel·lícula-
època-crític. Recordo les càrregues de Serge 
Daney contra les pel·lícules d’Spielberg. Per molt 
que m’encantin tots dos, estimo, senzillament, 
que són dos amics que no haurien d’haver-se 
conegut, i que els textos de Daney diuen en tot 
cas alguna cosa sobre Spielberg. Això mateix és 
el que assenyala Farber quan recorda com W.H. 
Auden «posava Agee pels núvols, al mateix temps 
que es vanava de passar totalment del cinema i de 
rares vegades anar a veure pel·lícules» (FARBER, 
2004: 112). Exactament com si tractés de parlar 
d’un escriptor, Farber parla així de la «dutxa freda 
d’agulles visuals» que era capaç de suscitar Agee 
(FARBER, 2004: 113), essent aquesta expressió 
en si mateixa una agulla visual. 

Altres ingredients: mala fe i entusiasme. 
Entusiasme que no seria sinó el revers d’una forma 
de sa «menyspreu» per la pel·lícula. Entusiasme 
del bon crític que necessita exagerar per revelar 
les idees posades en joc en una pel·lícula, com 
si fos necessari posar-la a bullir perquè es tornés 
translúcida. Poc importa si, en ocasions, aquest 
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estat s’apropa a la sobreinterpretació; l’amor per 
una pel·lícula, com tota forma d’amor, implica 
un cert deliri pel seu objecte, un deliri fidel. 
Farber parla en efecte d’«exageracions raonables, 
perfectament rodades, sobre planes i pesades 
bajanades» en l’escriptura d’Agee (FARBER, 
2004: 113), o d’«un gratacel amb fonaments 
d’argila i apuntalaments contradictoris» 
(FARBER, 2004: 111). També evoca igualment 
la propensió d’Agee a «ofegar les escenes sota un 
flux de sensibilitat devoradora» (Farber, 2004: 
113). Difícilment podria ser d’una altra forma: 
incapaços, com som, d’exhumar de forma 
neutra els moments d’una pel·lícula, aquests 
vénen cap a nosaltres combinats amb afectes, 
plenament impregnats de nosaltres mateixos. 
Jean-Louis Schefer, a L’Homme ordinaire du 
cinéma, parlava ja de la impossibilitat que 
experimentem de convocar una pel·lícula sense 
emportar-nos amb ella la massa d’afecte que la 
impregna, com si els plans fossin esponges: «És 
com si anéssim al cinema amb la fi (mitjançant 
diverses imatges que conservarem) d’aniquilar-
lo progressivament amb els sentiments que ens 
fa viure, i com si aquesta massa d’afectes fes 
ressorgir progressivament en la seva pròpia llum, 
i amb aquest color dels sentiments, cadenes 
senceres d’imatges» (SCHEFER, 1997: 16).

Ofegar, devorar, més que provar amb la 
punta dels llavis. Aquesta serà la missió de la 
mala fe, la que consisteix a silenciar els defectes 
que, no obstant, hem percebut perfectament o, 
per contra, les qualitats d’una mala pel·lícula 
que preferim no enunciar. Exactament com si 
estiméssim algú malgrat els seus defectes, defectes 
que reprimim, al mateix temps que no podem 
deixar d’intuir-los d’una forma molt íntima. 
Aquest furor no vol dir que calgui enterrar una 
certa forma de lucidesa. S’assembla més aviat a un 
decret d’amor, amb totes les reserves i amb tota la 
timidesa que hem de deixar de banda per poder 
estimar, per fi, plenament, i amb aquella part 
d’exaltació necessària per començar a escriure una 
història. L’entusiasme i la mala fe són igualment 
el resultat d’una solitud que hem de dissimular 
per deixar lloc a la sociabilitat inherent a tota 

forma de crítica, que no és sinó una complexa 
correspondència en tres termes: el cinema ens 
dóna notícies i nosaltres dirigim la nostra resposta 
als lectors. Schefer esmenta en el seu llibre un «no 
dit que s’incrementa en el viscut» (SCHEFER, 
1997: 16) i que és desplegat i expressat per 
primera vegada al cinema. La crítica sembla 
l’etapa següent, com si el que es desplegués per 
primera vegada pel cinema pogués desplegar-se 
una segona vegada mitjançant la crítica, en una 
lenta ascensió cap a la claredat cap a un mateix i, 
finalment, cap als altres. 

Entusiasme: crits en una conversa entre 
vells amics. Aquest seria un bon programa per 
a la crítica. Qui són els meus amics? I els meus 
enemics? Amb qui puc reconstruir el món, i el 
cinema? Qui em torna més fort? Qui m’enterra, 
literalment? Sortir d’una pel·lícula hauria de ser 
com sortir d’una llarga conversa amistosa: s’han 
fet projectes, instaurat promeses, tal vegada només 
fos una successió de paraules en l’aire, però, el 
que compta, és que un amic, una pel·lícula, hagi 
estat capaç de posar-nos en tal estat. La crítica 
no és sinó la presa de control d’aquest estat 
d’eufòria una mica maldestre, la seva persecució, 
la seva clarificació. Sovint és massa fàcil oblidar 
l’obstinació i entusiasme del passat, la fugacitat 
d’una alegria interior, fràgil i informe, que 
poden sentir-se davant d’una pel·lícula. Retenir, 
immobilitzar aquell estat abans que es quedi en 
un somni llunyà, exigeix aquella sàvia mescla 
d’exageració i agudesa de la percepció, aquella 
retòrica d’argila i de cristall en què es gravarà 
un fons comú, un món fantasmal col·lectiu. Les 
consideracions de Schefer sobre el cinema poden 
també aplicar-se a la seva prolongació, la crítica: 
«No és que les pel·lícules siguin fugues cap a la 
fantasia, sinó que més aviat constitueixen respirs 
en relació a la fantasmagoria privada i les seves 
responsabilitats, en la mesura en què el món ja 
està dissenyat per la fantasia. I no perquè les 
pel·lícules siguin somnis, sinó perquè permeten 
que el jo es desperti, de manera que puguem 
deixar de retractar els nostres desitjos cada 
vegada més lluny, al fons de nosaltres mateixos» 
(SCHEFER, 1997: 19). •
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RESUM

Partint d’alguns plantejaments de Manny Farber entorn 
de l’actor, el storytelling, la producció cinematogràfica 
industrial i, en particular del seu concepte d’Art Tèrmit, 
l’article reflexiona sobre la necessitat del cineasta d’apropiar-
se de la parafernàlia tècnica del cinema industrial per tal 
de propiciar una creació lliure i íntima amb els mitjans 
fílmics. Així, a partir de Diary (1973-1983) de David 
Perlov i De Grote Vakantie (2000) de Johan van der Keuken, 
es reflexiona sobre la figura del cineasta-artesà i l’assaig 
audiovisual, també qüestionant la particular relació del 
cineasta amb la càmera.

PALABRAS CLAVE

Límit, matèria, cos, tècnica cinematogràfica, registre, muntatge, 
assaig, esbós, cineasta-artesà, art tèrmit.

ABSTRACT

Based on some statements of Manny Farber about the actors, 
the storytelling, the industrial cinematographic production, 
and especially his reflections on the Termite Art concept, this 
paper studies the necessity of the contemporary filmmaker 
to appropriate the technological paraphernalia of industrial 
filmmaking, to favour a free and intimate creation with 
cinema medium. Thus, through Diary (1973-1983) by 
David Perlov and De Grote Vakantie (2000) by Johan van 
der Keuken, the figure of the filmmaker-artisan, and the 
notion of film essay are questioned, approaching as well, the 
particular relation between the filmmaker and the camera.

KEYWORDS

Limit, matter, body, cinematographic technique, record, 
montage, test, draft, filmmaker-artisan, Termite Art.
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En un article publicat el 1942, The Movie 
Art (FARBER, 2009: 33), Manny Farber refutaba 
vehement un plantejament del dramaturg rus 
Elmer Rice entorn de la tècnica cinematogràfica. 
Rice considerava que les pel·lícules, «sintètiques 
en la seva construcció i sotmeses a la parafernàlia 
tècnica per a la seva producció», es trobaven 
immerses en una «perllongada infància» i que 
difícilment arribarien alguna vegada a imprimir 
«l’alè i les petjades humanes característiques de tota 
gran obra d’art» (FARBER, 2009: 33). En canvi, 
per a Farber la mecànica de cada mitjà artístic es 
convertia justament en la manera de delimitar la 
naturalesa de la seva forma. Així, si la pintura havia 
d’expressar-se «sense el temps i el so, l’escriptura 
sense el color i la línia» (FARBER, 2009: 33), o el 
cinema sense aquell segell particular de l’artista1, 
aquestes limitacions no corresponien en cap sentit 
a una feblesa. Ben al contrari, es plantejaven com 
l’espai per fixar l’específic, el propi, les més òbvies 
virtuts de cada mitjà. Tal com afirma en l’article, 
«els mateixos límits de l’art produeixen els seus 
avantatges més bàsics» (FARBER, 2009: 33).

Els límits del cinema, és evident, estan 
profundament lligats al desenvolupament tècnic de 
les seves eines. Els plantejaments de Dziga Vertov 
entorn del cinema-ull prenien com a eix la potència 
mecànica del mitjà per definir un camp expressiu 
específic de l’art cinematogràfic; per la seva banda, 
Jean Rouch va trobar la necessitat de desenvolupar 
diferents sistemes de registre sonor per vincular 
millor els moments de rodatge i muntatge durant la 
producció de les seves pel·lícules2. Fins a on arriba el 
potencial mecànic de la càmera, el registre sonor o el 
muntatge, o de quina manera aquells condicionen 
les maneres de producció i com el cineasta es 
proposa extralimitar aquestes possibilitats: tot això 
ha determinat les imatges que es fan possibles a 
través de les matèries del cinema. Si bé el model 
de producció industrial, com apuntava Rice en la 
seva sentència, va marcar una distància irrefutable 
entre obra i autor, gran part del cinema modern i 
contemporani s’ha forjat en la insistència rotunda 
de resoldre aquesta distància, en l’intent constant 
del cineasta de trobar una forma d’apropiar-se 
d’aquella aparatosa parafernàlia.

El cinema francès, bastant feble quant a l’espectacle, té el seu fort en el que 
concerneix a l’experiència, a l’existencial. Això és així. Films impossibles de 

resumir, pantalles envaïdes per “fulles arrencades” de bitàcoles 
i diaris íntims, blanc i negre i veus off.

Serge Daney
L’Enfant secret de Philippe Garrel, Libération, 19 de febrer de 1983

Moi, je suis le champ (absent, virtuel); Le contrechamp, c’est tout ce qui est filmé. 

Johan Van der Keuken
L’Oeil au-dessus du puits: deux conversations avec Johan van der Keuken,  2000 

1. Escriu Farber a l’article: «Sembla que Elmer Rice pensés 
que l’art és incapaç de succeir quan més de dues persones 
intervenen en la seva creació (…) en El Jove Mr. Lincoln 
hi ha una mateixa aprehensió de la idea en la direcció de 
John Ford i en l’actuació d’Henry Fonda. Hi ha la mateixa 
unitat a Alexander Nevsky entre la música de Prokofieff, la 
fotografia de Tisse i la ideació d’Eisenstein. Tampoc es pot 

destriar qui és més responsable de La Pasión de Juana de 
Arco, si l’operador de càmera Rudolph Maté o el director 
Carl Dreyer».

2. Veure Servitudes de l’enregistrement sonore. Entretien avec 
Jean Rouch par Eric Rohmer et Louis Marcorelles. Cahiers du 
cinéma no.144, juny 1963, pp 1-22.
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Aquest intent del cineasta per apropiar-se 
de la tècnica tendeix gairebé necessàriament cap a 
una deriva assatgística. Es tracta de posar a prova, 
d’experimentar els potencials dels recursos a 
disposició en la creació fílmica. En les seqüències 
inicials de Chronique d’un été (Edgar Morin i Jean 
Rouch, 1960) i La Pyramide Humaine (Jean Rouch, 
1961), el mateix Jean Rouch discuteix enfront de 
càmera amb els protagonistes del film les motivacions 
i intencions que es proposen sobre la pel·lícula que 
són a punt de rodar –que, de fet, ja estan rodant-. 
Es discuteix sobre el film com si fos un experiment: 
serà possible realitzar-ho tal com ho imaginen? 
podran registrar una conversa tan espontània com 
si la càmera no estigués present? Caldrà intentar-ho 
filmant la pel·lícula, o més aviat filmant el rodatge 
de la pel·lícula. El valor de la imatge acabada o 
resolta, es desplaça per la presentació del procés 
de creació, la recerca, l’intent. A Apuntes para una 
Orestiada Africana (Appunti per un’Orestiade 
africana, Pier Paolo Pasolini, 1970), Pasolini inclou 
com a contrapunt vital dels seus registres de viatge, 
una discussió que sosté amb uns estudiants africans 
residents a Roma, malgrat que la majoria desaproven 
rotundament la seva idea d’adaptar la Orestiada a 
l’Àfrica postcolonial. En aquest cas, remarcar el 
dissentiment com a part del plantejament es torna 
una estratègia per determinar la naturalesa del film 
com a assaig, literalment assajant formes i maneres 
de concreció de la imatge cinematogràfica.

«La bellesa i la lletjor encara no m’afecten: és 
només en els gestos on trobo de tant en tant cert 
interès. En el Cafè Polonès ni tan sols escolto les seves 
veus, la seva llengua», comenta David Perlov, a la 
segona part de Diary (1973-83), sobre les imatges de 
diversos rostres filmats en un cafè, tornant insistent 
al pla de dues dones que mantenen una conversa 
distant a la càmera: «És com traçar un primer esbós», 
prossegueix la veu del cineasta. Entre l’anar i venir 
de la una a l’altra amb els moviments de càmera, 
les dones perceben la presència de Perlov: estan sent 
filmades. Per a què?, semblen acusar amb la mirada 

a càmera. Una de les dues comença a cobrir-se el 
rostre tímidament amb les mans, l’altra deixa veure 
la seva incomoditat mirant fixa i directament a la 
lent. «Gaudeixo veient a aquestes dues noies. Són 
naturals. Desitjo observar-les més i més». La dona 
que es cobria el rostre amb la mà canvia de cadira per 
asseure’s enfront de l’altra, bloquejant amb la seva 
esquena, des del punt de vista de la càmera, el rostre, 
la mirada, els gestos de la seva companya. La captura 
d’aquell moment espontani es fa impossible, l’intent 
de ‘tornar a filmar els rostres’ com s’indica a l’inici 
de la seqüència, falla clarament en aquell moment. 

Aquesta idea d’‘assajar’ amb el cinema estaria 
profundament lligada amb els plantejaments de 
Manny Farber a Art Tèrmit contra Art Elefant Blanc 
(FARBER, 2009: 533-541). La concepció de 
l’art com a camp en tensió entre dues forces, una 
estàtica, oxidada i impenetrable tradició canònica 
(l’elefant blanc) i un desplegament atzarós, lliure i 
indeterminat dels mitjans propis de cada expressió 
artística (els tèrmits), insisteix en la necessitat 
d’aproximar per fi amb el procés en una sort de 
poètica dels materials. Escriu Farber en el seu assaig: 
«La descripció més àmplia de l’art és que, igual que 
els tèrmits, explora el seu camí a través dels murs de 
la particularització, sense un altre signe de l’objecte 
que l’artista té en la seva ment que el de fagocitar 
els confinis immediats del seu art, i convertir 
dits confinis en el requisit de nous assoliments» 
(FARBER, 1971: 65). Aquest plantejament ens 
reclama detenir-nos –si ens referíssim a la pintura-, 
entre l’amalgama de brotxades inertes que percebia 
Farber als quadres de Cézanne, per descobrir 
els «llampecs vibrants» de certes pinzellades, de 
certs moments de desplegament de matèria sense 
intenció (FARBER, 2009: 534).

En relació al cinema, Farber descobreix 
aquesta mateixa insistència en el detall en dos 
aspectes sempre puixants contra el simple i poc 
cinematogràfic component del strorytelling3. Es 
tracta, d’una banda, de la potència plàstica de la 

3. Escrivia a The Trouble with movies, 1943: «És l’ús de la 
tècnica del storytelling dels escriptors literaris (més que d’una 
tècnica desenvolupada específicament per a les pel·lícules) el 

que resulta en guions que passen per alt que la càmera és un 
mitjà immensament fluït: tenint una veu, ulls i cames, és més 
fluït que qualsevol un altre mitjà» (FARBER, 2009: 67).
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imatge en moviment com a element autònom 
de l’argument i per un altre, de l’observació 
de l’actors, no en el seu acompliment artístic 
relacionat amb la intensitat dramàtica o el 
personatge, sinó amb la seva presència vital en 
pantalla, concentrades en «aquestes minúscules, 
misterioses interseccions entre l’actor i l’escena que 
feien els moments memorables de qualsevol bona 
pel·lícula» (FARBER, 1971: 79). Fins i tot en la 
seva producció crítica més prematura, Farber feia 
ja una taxativa distinció entre actor i personatge, 
valorant per sobre de tot la presència innegable 
dels cossos dels artistes4, aquell component de 
‘veritat’ que emanava dels registres del film5. Tal 
vegada per això, vinculava en la seva majoria als 
actors amb la conducta del tèrmit al cinema.

No obstant això, per a l’art tèrmit, Farber 
encara reclama un ‘artesà’. Un creador que 
per definició treballi amb les mans i estigui 
profundament vinculat al seu quefer, fins al punt 
que siguin el seu pols i el seu temps de treball 
el que finalment quedi inscrit en la ‘artesania’: 
«Els millors exemples d’art tèrmit apareixen 
fora del camp del cinema, en llocs on la torxa 
de la cultura no resplendeix per cap part, 
perquè l’artesà pugui mostrar-se vulgar, pròdig, 
obstinadament hermètic, i produir art que no 
serveixi per res sense preocupar-se del resultat» 
(FARBER, 1971: 66).

És Perlov des de la finestra del saló de la seva 
filla a París, registrant el pati interior de la finca 
on una nena juga amb la seva nina. Des de dalt, 
en un pla que ho captura tot: el pati, la porta, 
la nena. Després, apropant-se amb la càmera: la 

nena jugant amb la seva nina. «Els moviments 
diagonals generalment funcionen per a mi», 
comenta. I llavors comença a fer moviments 
diagonals entre la nena i el que captura de la 
porta amb aquesta distància focal (amb prou 
feines una petita franja del terra). L’arribada 
de la càmera a la porta coincideix amb un 
transeünt que passa, torna a la nena, repeteix 
el moviment, i de nou la càmera s’acompassa 
amb el pas d’un altre transeünt. «Sort de nou». 
Immediatament després sobre un moviment 
vertical entre la nena i les teulades de l’edifici, 
conclou: «Les línies rectes mai m’han portat a 
cap part» (Diary, 1973-83).

En les seqüències inicials de De grote 
Vakantie (2000), Johan Van der Keuken comenta 
que la pel·lícula serà un diàleg entre el cinema 
i el vídeo. Durant un trajecte amb cotxe al 
capvespre, el cineasta confessa que el seu estat 
de salut condicionarà el format de registre del 
film. Quan el seu cos l’hi permeti, seguirà rodant 
amb la càmera de cinema, i quan ja no li sigui 
possible, haurà de capturar les imatges en vídeo, 
un mitjà molt més transportable i lleuger. Ja en 
1982, en un article sobre Vers le Sud (1981), 
Serge Daney s’havia referit a aquella corporeïtat 
que emergia del cinema de Van der Keuken6: 
«Els grans operadors de càmera saben millor que 
ningú com es pot rebolcar als altres en la farina 
de la pel·lícula. (…) sovint s’inventen una barana, 
una regla de joc. M’agrada que per a Van der 
Keuken la moralitat passi per la fatiga física. És 
una qüestió de desfasament entre el temps de la 
paraula i el de la imatge. Parlar pren temps, mirar 
no» (DANEY, 2006: 135).

4. Sobre Náufragos (Lifeboat, Alfred Hitchcock, 1944) 
i Casablanca (Michael Curtiz, 1942) a Theatrical Movies, 
article de 1944, escrivia: «Al meu entendre la fascinació per 
aquestes dues pel·lícules radica en el seu component visual, 
el d’observar a persones vitals, de semblant vigorós, no en 
alguna cosa que estiguin dient o interpretant» (FARBER, 
2009: 145).

5. «La pel·lícula que interromp i dissenya els esdeveniments 
perquè aquests esdevinguin davant de la càmera, destrueix 
immediatament la plenitud de la càmera: no queda cap 

esdeveniment, solament la seva representació, i preservar 
la puresa de l’esdeveniment és la raó de ser de la càmera» 
(FARBER, 2009: 144).

6. Cita Daney a Van der Keuken: «Haver de portar la càmera 
m’obliga a estar en forma. Haig de mantenir un bon ritme 
físic. La càmera és pesada, almenys per a mi. Pesa 11 quilos 
i mig, amb una bateria de 4 i mig. En total 16 quilos. És un 
pes que cal tenir en compte, i que fa que els moviments de 
l’aparell no puguin tenir lloc gratuïtament. Cada moviment 
compta, pesa» (DANEY, 2004: 135).
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En aquest sentit, el cineasta-artesà demanda 
un coneixement tècnic, una capacitat de 
manipular ell mateix l’aparell amb el qual registra 
les seves imatges. És la recerca de Perlov: «Maig 
de 1973. Compro una càmera. Vull començar 
a filmar per mi mateix i per a mi mateix. El 
cinema professional ha deixat d’atreure’m». 
(Diary, 1973-83); La de Jean Rouch quan posa 
sobre la seva càmera un mirall retrovisor que li 
permet fins i tot reaccionar davant la imatge que 
té a les seves esquenes. És l’acostament de Van 
der Keuken sempre com a operador de càmera de 
les seves pel·lícules. Però és també la possibilitat 
de registrar el so sincrònic, de portar la càmera a 
l’espatlla, sobre el cos, entre les mans. És la relació 
del cineasta amb l’eina: «serà llavors l’especificitat 
dels mitjans el que determina els camins a seguir, 
cap a metes parcialment desconegudes» (VAN 
DER KEUKEN, 1995: 20). 

El que aquest domini de la tècnica implica és 
la possibilitat de la inscripció del cos del cineasta 
en la imatge que realitza. La imatge, ja no com a 
doble o reflex del món, sinó com a reflex del cos 
intervingut per la càmera, per la tècnica, per la 
imatge7, alguna cosa semblat al que Farber trobava 
en els actors. En De Grote Vakantie, després d’una 
pantalla en negre on el cineasta relaciona la 
mort amb la impossibilitat de tornar a veure, la 
pantalla s’obre enmig d’un camí, el ritme cansat 
de l’operador deixa veure el registre en video 
de la terra seca que es balanceja. El micròfon 
incorporat de la càmera registra el que està en el 

contracamp: la respiració del cineasta. Cap al final 
del plànol, amb prou feines en les vores es deixen 
veure per moments els seus peus. Es planteja aquí, 
evidentment, una relació íntima entre el cineasta i 
la càmera, i és finalment aquesta, la que ens deixa 
percebre l’estat i la sensació del seu cos.

La possibilitat d’inscriure el cos del cineasta 
en la imatge a través del develament de la 
tècnica, també apunta a registrar les petjades 
de l’experiència de la creació i els potencials de 
la imatge. Es tracta d’aproximar també el temps 
de rodatge i muntatge. Tal com assenyala Perlov: 
«Faig l’edició de manera tal que el producte final 
també pugui descobrir les ‘costures’, el material en 
brut, la tècnica. Els plans, la seva longitud, els seus 
angles» (PERLOV:1996: 3). És el que fa Pasolini 
en el seu pas per Àfrica, registrant els possibles 
rostres dels seus personatges, identificant els seus 
possibles gestos. És Perlov en l’últim episodi de 
Diary buscant entre les transeünts anònimes 
el rostre d’una dona que rememora de la seva 
infància. «Ella era més jove, segurament mai va 
usar un barret. Però la senyora Guiomar tenia la 
mateixa mirada punyent» (Diary, 1973-1983), 
diu la veu de Perlov sobre el rostre de la dona 
que mira a càmera. Es tracta, de nou, de provar 
versions de la imatge des de la imatge mateixa, 
descobrir l’específic del mitjà en la posada a prova 
dels seus límits. Apel·lar a una espècie de càmera-
llapis que deixa esbossar, com si es tractés d’un 
dibuix, amb el cinema. Canviar d’intensitat amb 
el pols, esborrar, repetir. •

7. Johan van der Keuken apunta: «L’arribada dels films 
de Rouch, Les Maîtres-Fous, i sobretot, Moi, un Noir, va 
representar un altre cop. De sobte, la idea d’una “sintaxi 
cinematogràfica”, sobre la qual abrigava jo en aquells dies 

ja infinitat de dubtes, va resultar aniquilada, almenys 
per a mi, en en favor d’una “sintaxi del cos” que dictava 
l’encadenament de les imatges i els sons» (VAN DER 
KEUKEN, 1995: 17).
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RESUM

L’article al·ludeix al context de les publicacions en què va 
col·laborar Farber, sobretot als anys 40 i 50, per destacar la 
singularitat del seu acostament a la crítica i en particular la 
varietat d’estils i cineastes pels quals es va interessar sense 
establir jerarquies entre els diferents camps cinematogràfics, 
abastant així des del cinema popular fins al d’avantguarda, 
com es mostra en la relació de cites seves sobre Sturges, 
Antonioni, Fassbinder, Godard o Snow.
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ABSTRACT

This paper alludes the context of the publications in which 
Manny Farber collaborated, mostly through the forties and 
the fifties, in order to outline the singularity of his approach 
to film criticism. Particularly, this paper addressees the 
diversity of styles and filmmakers he was interested in, 
without establishing hierarchies between the different 
cinematographic fields. Thus, through the relation of 
Farber’s quotes on Sturges, Antonioni, Fassbinder, Godard 
or Snow, it is shown how he was able to encompass a broad 
spectrum of films, from the popular to the avant-garde.
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Art tèrmit. Només una imaginació tan 
enginyosa com la de Manny Farber podria 
trobar no només el terme, sinó el concepte. 
Sortit de la segona generació de crítics 
culturals i cinematogràfics estatunidencs que 
van habitar les millors publicacions literàries 
de segona línia de la dècada de 1940, Farber 
va prendre la seva descarada sensibilitat i 
la va fusionar amb una apreciació –de llarg 
abast, complexa i subtil– de la bellesa que pot 
trobar-se en el modernisme i el millor de la ja 
distintiva, de vegades fosca, cultura popular. 
I part del millor d’aquesta cultura popular 
es trobava al cinema – no exclusivament en 
obres canòniques – especialment no en obres 
canòniques mastodòntiques – sinó en tots els 
plaers culpables no regenerats i tossudament 
vigorosos trobats en pel·lícules que superaven 
àmpliament les profunditats altisonants oficials 
del cànon en la configuració del nostre gust i 
consciència. En altres paraules, la vibració i 
l’entusiasme de… l’art tèrmit.

Farber va començar com a crític d’art i va 
passar a escriure crítica de cinema per a les petites 
revistes emergents que van sorgir de la Depressió 
i van servir per donar veu a l’esquerra americana 
en la dècada de 1940. Eren progressistes i liberals, 
i fidels al New Deal d’inspiració socialista promès 
per l’etos rooseveltià i les polítiques del moment. 
Es va convertir en el crític de cinema de The New 
Republic el 1942, i després va passar al final de 
la dècada a escriure per a The Nation, The New 
Leader, i d’altres revistes d’art i cultura al llarg de 
les dècades de 1950 i 1960. Una selecta mostra de 
les seves millors peces va ser recollida a Negative 
Space, publicat el 1971, una edició de butxaca 
(retitulada Movies) que tenia vívides imatges a 
tot color de Humphrey Bogart, Gene Tierney, i 
George Raft en la portada dissenyada per Stan 
Zagorski, una evocació romàntica i icònica de 
la dècada de 1940 i un complement perfecte del 
respecte de Farber pel cinema de gènere.

La varietat i l’emoció que Farber mostra a 
la seva crítica –i el que és més important, que 
desperta en els seus lectors– fa que la ment 

trontolli, i ho fa de manera tan precisa per la 
familiaritat que sent amb tot el que analitza. 
Aquesta absència de por en un escriptor menor 
soscavaria la seva autoritat, l’exposaria com un 
farsant. Però no en Farber. Farber prepara un 
àpat de pensament crític de la mateixa manera 
que Julia Child va preparar un sopar senzill: 
intrèpidament i sense demanar disculpes. Cap 
crític podria escriure com ho va fer ell sobre 
les alegries dels cartoons de Merrie Melodie de 
Chuck Jones el 1943 i també oferir una lúcida 
anàlisi descriptiva de la seducció de la càmera de 
Chantal Akerman a la seva audiència a Jeanne 
Dielman, 23 rue du Commerce, 1080 Bruxelles 
(1975) més de trenta anys després (FARBER, 
764-69). Farber parla sobre l’àgil tall ràpid 
de les pel·lícules d’acció de sèrie B de Don 
Siegel al costat dels melodrames de tabloide, i 
desacreditats lleugerament però amb aprovació, 
de Sam Fuller, i aquests dos cineastes acaben al 
llit juntament amb Jean-Luc Godard i el seu joc 
amb el llenguatge cinematogràfic i les idees de 
la cultura occidental. I, en l’univers d’anar al 
cinema de Farber, funciona.

Quant a Godard, Farber resumeix eficaçment 
el seu treball a l’octubre de 1968 d’aquesta manera:

«Cada nova pel·lícula és abans de res un 
assaig sobre la forma en relació amb una idea: una 
elecció molt deliberada de determinats elements 
formals per expressar una crítica sobre els joves 
maoistes francesos; un informe documental 
sobre la prostitució, en estil poètic; o un gris, 
ombrívol i sofisticat retrat d’un heroi existencial 
de compromisos confusos. (FARBER, 2009: 
627)  [...] Darrere del bé (Banda aparte [Bande 
à part, 1964]), del mal (Una mujer es una mujer 
[Une femme est une femme, 1961]), i del dolent 
bell (Los carabineros [Les carabiniers, 1963] és 
visualment enlluernadora en qualsevol moment, 
però gairebé et trenca el cap en dos) està l’espectre 
d’un adolescent desequilibradament crescut, 
succedani, sempre oposat a l’ordre existent, 
primitivista ja sigui en la seva forma de pensar 
o en termes de consciència i dels sentiments» 
(FARBER, 2009: 630).
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En escriure sobre aquests cineastes i gèneres 
(cinema negre) que sovint no li agradaven, però 
que molts altres crítics admiraven, Farber encara 
aporta idees que com a crítiques poden servir per 
elucidar com a virtuts les mateixes febleses que 
ridiculitza. Sobre Jules y Jim (Jules et Jim, 1962) 
de Truffaut, observa: 

«Gràcies a la seva afició per la il·luminació 
difusa i pel tipus de plans llargs que sostenen els 
seus actors a trenta passos, especialment amb mal 
temps, no són només les persones les que estan 
difuminades; l’escena mateixa amenaça amb 
evaporar-se per la vora de la pantalla» (FARBER, 
2009: 539).

Una descripció adequada per al naturalisme, 
evocador de les pel·lícules de Renoir de mitjan la 
dècada de 1930, que tants de nosaltres apreciem 
a la fotografia de Raoul Coutard per a aquesta 
pel·lícula.

La distintiva veu de Manny Farber 
s’escoltava en la vivacitat peculiar de la seva prosa, 
al·lusiva però específica, referencial però rares 
vegades fosca. La lucidesa de la seva ment crítica 
descriu el procés d’aprehensió de la sensibilitat 
del cineasta sense perdre’s en difusos galimaties 
crítics. També fou el paradigma d’una sensibilitat 
americana molt masculina que es va destacar en 
les seves paraules. Àvid i intrèpid en les seves 
percepcions, Farber volia que ens uníssim a la 
festa organitzada pels realitzadors en els móns 
dels quals va transitar. Ningú havia escrit sobre el 
gran Preston Sturges tan vívidament com Farber 
va fer el 1954 (i pocs ho han fet des de llavors) 
a l’assaig que va escriure amb un tal William S. 
Poster (sobre el qual no es pot trobar res). Farber 
ens parla de Sturges, el qual 

«com que hi ha tant d’autobombo, falsa 
pietat, i artisticitat en les arts, probablement 
se sentia menys moralment confós per barrejar 
l’slapstick amb humor genuí, l’original i el 
derivat junts, i expressar-se a través de l’audàcia 
i habilitat per la qual es combinen» (FARBER, 
2009: 462). 

Una descripció pràcticament perfecta del 
projecte de Sturges,  definint la seva sensibilitat 
com sorgint de la col·lisió de comèdia verbal i 
física. I continua més endavant:

«De fet les seves imatges en cap moment 
evidencien el més mínim interès quant a la 
veracitat o falsedat com a representació directa de 
la societat. Les seves netes i ideades trames no són 
importants per se i es desenvolupen principalment 
per proveir-lo del tipus de moviments i aparences 
que vol, amb multitud de rars individus animats, 
amb juxtaposicions d’accions i cares inusuals. 
Aquests llavors s’organitzen, com els elements 
en qualsevol art que no es redueix a la mera 
sociologia, per evocar sentiments sobre la societat 
i la vida que no poden ser reduïts a la doctrina o 
jutjats per puces saltant de l’obra d’art a la societat 
com aquell que verifica un retrat comparant-lo 
amb les faccions de l’original» (FARBER, 2009: 
463).

Hi ha un remarcable i coherent nivell de 
perspicàcia en els més de quaranta anys de Farber 
com a crític. A diferència de molts altres, ell no 
va desenvolupar el seu art crític en períodes, sinó 
que va volar alt des del principi. Més de vint anys 
després del seu cèlebre assaig sobre Sturges, va 
escriure amb igual visió sobre els nous cineastes 
alemanys Werner Herzog i Rainer Werner 
Fassbinder. Just abans de l’explosió de Fassbinder 
a l’escena internacional, Farber va escriure al 
juliol de 1975 sobre el seu deute warholià en la 
representació de les relacions sexuals en l’espai de 
la pantalla:

«Les seves estratègies sovint indiquen un 
estudi de les pel·lícules pornogràfiques, com 
aconseguir una extensió de la carn a través de 
la pantalla amb l’impacte més contundent i el 
menor metratge. Amb el seu agut ús dels efectes 
alienants de Brecht, un posicionament incòmode 
i una ment reductora que va directa al gra, se les 
arregla per imprimir un sexe pervertit sorprenent 
sense voleiar entorn de l’estil de Bertolucci a 
El último tango en París (Ultimo tango a Parigi, 
1972)» (FARBER, 2009: 725).
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I aquesta veu s’ha mantingut particularment 
viva i en absolut antiquada – viva amb 
l’energia d’un crític compromès en connectar 
l’experiència de l’espectador a les composicions 
formals dels cineastes que aborda. Considerem, 
per exemple, la seva ressenya d’Antonioni pels 
volts de 1962:

«El seu talent és per a petits i excèntrics 
estudis de microscòpia, com en les obres de 
Paul Klee, de les persones i les coses posades 
en tota la seva grotesquerie davant d’un context 
social opressiu. A diferència de Klee , que es va 
quedar petit i per tant amb una evasiva afectació, 
l’aspiració d’Antonioni és clavar l’espectador 
a la paret i pegar-lo amb tovalloles mullades 
d’artisticitat i significat».

I continua :

«En un moment de La noche (La notte, 1961), 
l’esposa infeliç, realitzant aquesta caminada 
patentada pel director a través d’un continent de 
paisatges, s’atura en uns enderrocs per pelar un 
gran tros de llauna oxidada. Aquest icònic primer 
pla de minúscula desolació és probablement el clixé 
més treballat en la fotografia fixa, però Antonioni, 
per mantenir les seves històries i esdeveniments 
en moviment com les grans novel·les a través de 
material significant, no deixa de llançar el seu cop 
de gràcia» (FARBER, 541).

L’amor de Farber pel cinema molt sovint va 
venir com el d’un pintor mirant un llenç, que 
incloïa el cinema experimental. Podem connectar 
el seu compromís amb el formalisme del cinema 
no narratiu, com a Wavelength (1967) de Michael 
Snow, de la qual va escriure de manera molt 
encertada el 1970:

«El cop fresc de Wavelength de Michael 
Snow estava en veure tants nous actors –llum 
i espai, parets, finestrals, i un gran nombre de 
variacions de color que viuen i moren en els 
cristalls de la finestra– convertits en els principals 
components estètics de l’experiència fílmica» 
(FARBER, 2009: 678).

amb el seu amor pels contorns espacials del 
magnetisme de les estrelles de Hollywood ara 
desaparegut, quan va escriure el 1971:

«Des dels dies en què Lauren Bacall podia 
irrompre en un espai completament nou i 
reclamar a l’oficina llardosa d’un detectiu, un 
món en què tantes coses podien ser físicament 
analitzades i criticades a través de la nova 
i complexa tècnica de la mirada ha estat 
pràcticament reduït a res en termes del territori 
en el qual l’actor pot provar-se físicament o ser 
ell mateix» (FARBER, 2009: 692).

Farber va complementar la seva carrera 
d’escriptor amb la pintura i l’escultura, la fusteria 
i el treball manual. Va treballar en multitud 
d’obres de construcció per tot Manhattan 
a principis de 1950, i se les va arreglar per 
connectar el món físic d’aquest treball amb 
la seva creació artística, a Greenwich Village 
durant l’època del germen de l’expressionisme 
abstracte de la postguerra i en companyia 
d’altres artistes com Hans Hofmann, Larry 
Rivers, i Robert De Niro Sr. i Virginia Admiral 
(els pares de l’actor Robert de Niro). Hi ha 
una emocionant història d’amor que s’evoca 
en la imatge d’una vida tan atapeïda mentre 
feia pintures, escultures, descobria pel·lícules 
i redimia el seu valor en serioses reflexions i 
importants escrits –importants almenys en 
retrospectiva– amb una urgència envejable tan 
absent en la crítica de cinema actualment.

L’amplitud dels coneixements de Manny 
Farber sobre el cinema, presentats amb el seu 
idiosincràtic punch (que fa que els intents de 
col·loquialisme crític de Pauline Kael semblin 
sovint complicats) i sense menyspreu pel lector 
implicat i intel·ligent, va ressonar i va aixecar 
la seva escriptura com un art discret d’aquesta 
cultura cinematogràfica que ell va il·luminar. La 
lluentor d’aquesta escriptura roman, a la pàgina, 
al cap del lector, a la veu d’un crític que encara 
manté la seva importància. •
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Waldo Salt, guionista de Cowboy de Mitjanit 
(Midnight Cowboy, John Schlesinger, 1969), entre 
altres films, format als Estudis de l’era daurada de 
Hollywood i rebutjat pel propi sistema durant la 
caça de bruixes, parlava així del que ell mateix va 
anomenar “l’art del guió cinematogràfic”: «Crec 
que un dia ens adonarem que l’escriptura de guió 
és, de fet, una forma d’escriptura pròpia, que 
consisteix a narrar en imatges. És una estètica 
diferent, molt allunyada de la del teatre o la 
novel·la. No m’agrada comparar, però crec que 
s’apropa molt més a la tècnica de la poesia que a 
la tècnica de l’escriptura dramàtica».

A les aules de l’Escola de Cinema de 
Columbia University a Nova York, vaig descobrir 
que un dels llibres més recomanats a les classes 
de guió és L’art de l’escriptura dramàtica de 
Lajos Egri, dramaturg i professor d’escriptura 
dramàtica. Aquest fet demostra que l’escriptura 
de guió és encara considerada i ensenyada des 
d’una perspectiva essencialment narrativa, 
prioritzant la trama i l’estructura per sobre de les 
imatges i la seva capacitat poètica i simbòlica, que 
solen considerar-se terreny del director. Aquesta 
concepció, extensament acceptada a la Indústria 
del Cinema Americà, basada en la jerarquia i 
conseqüent compartimentació dels rols creatius, 
segueix vigent també a Europa, amb l’única 
excepció en molts casos del cinema d’autor, per la 
fusió de les figures de guionista i director. 

És potser per aquesta convenció que fa uns 
anys em va sorprendre descobrir que directors com 

Béla Tarr o Andrei Tarkovsky havien escrit algunes 
de les seves obres més poètiques i menys narratives 
en col·laboració amb guionistes. Béla Tarr va 
escriure les seves últimes quatre pel·lícules, entre 
elles Sátántangó (1994) i Armonías de Werckmeister 
(Werckmeister harmóniák, 2000), amb László 
Krasznahorkai, escriptor i poeta hongarès que va 
adaptar les seves pròpies novel·les com a guionista 
al costat de Béla Tarr. El espejo (Zerkalo, 1975) 
de Tarkovsky, va ser co-escrita amb el guionista 
rus Aleksandr Misharin. Resulta pràcticament 
impossible pensar que tots dos guionistes no 
participessin de la creació de l’entramat poètic i 
simbòlic que defineix les pel·lícules de Tarkovski i 
Béla Tarr, i això replanteja els límits del guionista 
en la construcció de la visualitat d’una obra, la seva 
aportació des del paper a la qualitat cinemàtica 
d’aquestes pel·lícules. 

Imágenes narradas, de Coral Cruz, defensa 
la figura del guionista com a cineasta, recollint 
i ampliant la nova concepció de la tècnica i 
l’ensenyament de guió que Waldo Salt apuntava 
als anys vuitanta. Conscient de la quantitat de 
literatura existent sobre l’escriptura de guions, 
a Imágenes narradas Coral Cruz s’allunya dels 
manuals de guió clàssics i deixa de costat 
l’estructura, els tres actes i els punts de gir 
per parlar de poesia, de petjades i senyals, de 
melodies i rimes, de símbols i metàfores. Al 
llarg dels dotze capítols del llibre, Coral analitza 
fragments de diferents pel·lícules per reflexionar 
sobre recursos inherents a l’art cinematogràfic 
com són l’el·lipsi, el muntatge, la manipulació del 
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temps, l’escenografia, o la composició. L’objectiu, 
expressat per l’autora al final del llibre, és 
presentar una sèrie d’eines al lector perquè pugui 
aprofitar al màxim les especificitats del llenguatge 
cinematogràfic en l’escriptura de guions. 

Vaig conèixer a Coral Cruz al gener de 2012, 
quan va començar a treballar com a script editor 
del guió de 10.000 KM (2014) que estàvem 
escrivint Carlos Marques-Marçet i jo. En aquest 
moment ens trobàvem perduts entre versions del 
guió que s’havien sobre-complicat i Coral va ser 
un element clau en el procés que ens va guiar cap 
a l’estructura que la pel·lícula necessitava. Però al 
contrari del que fan molts professors i analistes 
de guió, no va imposar una estructura clàssica a 
manera de motlle per a la història, sinó que va 
idear una estructura nova que sortia de la temàtica 
i les emocions que es trobaven en el cor de la 
història des del principi. A Imágenes narradas, 
Coral escriu: «Les millors troballes poètiques 
depenen de l’imaginari singular de cada història» 
(2013: 138). Aquest mateix concepte va ser el 
que va aplicar Coral a l’estructura de 10.000 KM, 
en un exercici de destil·lació que partia d’una 
concepció del cinema i l’escriptura com un acte 
íntim i poètic, lligant forma i contingut de la 
forma mes orgànica possible. 

Imágenes narradas és fruit d’un profund 
coneixement del llenguatge cinematogràfic i dels 
anys d’experiència de Coral com a professora, 
guionista i analista de guió. Encara que, com ja he 
apuntat anteriorment, el llibre va ser escrit amb la 
voluntat de donar eines als guionistes per projectar 
en paper la seva pel·lícula somiada, Imágenes 
narradas va més enllà de la seva voluntat manifesta 
de ser un llibre sobre l’escriptura de guions per 
dues raons: d’una banda, el seu minuciós estudi 
dels recursos expressius del cinema el converteixen 
en una obra que al·ludeix a qualsevol professional 
artístic que contribueixi al procés de creació 
d’una pel·lícula; per l’altre, darrere de la seva 
defensa del guionista com a cineasta i creador 
d’imatges, es troba una profunda reflexió sobre el 
mitjà, un recordatori que les infinites capacitats 
de l’art de la imatge en moviment van mes allà 
de la narrativa per endinsar-se en el terreny de la 
poesia. Prenent prestat un argument que utilitza 
Coral al llibre, en el cor de Imágenes narradas, com 
en el cor de les bones pel·lícules, es troba un clar 
missatge, mai expressat en paraules però latent 
en cadascuna de les seves pàgines: ignorant la 
intrínseca naturalesa visual del cinema en l’etapa 
de la concepció i ideació de les històries, s’està 
oblidant ni més ni menys que la pròpia essència 
de l’art cinematogràfic. •
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1. ENVIAMENT D’ARTICLES

Comparat/ive Cinema accepta articles inèdits que versin sobre cinema comparat. No s’admetran treballs no sol·licitats que no siguin originals. El 
nombre màxim d’autors per article serà de tres. 
Les principals línies de recerca de la revista són:

• La interpretació de les formes fílmiques i les relacions entre pel·lícules.
• La història de la interpretació i les idees cinematogràfiques, i l’anàlisi dels contextos crítics i polítics.
• L’assaig comparatiu sobre processos i pràctiques de creació, difusió i exhibició.
• L’estudi de metodologies de cinema comparat, i de la seva relació amb la literatura i les arts visuals.
• La revisió de la història del cinema a partir de les recerques formals i les confluències estètiques entre films i vídeos narratius, de no-ficció, 

avantguarda, científics, industrials, cinema expandit, etc.
• L’anàlisi estilística de l’obra dels cineastes i de l’actor cinematogràfic com a autor.
• L’assaig i el pensament visual. 

Articles 
 
Els articles de recerca tindran una extensió mínima de 2000 paraules i màxima de 5000 paraules, incloent notes al peu. Estaran vinculats a les 
qüestions temàtiques que es publicaran a l’apartat «Call for Papers» de la pàgina web. 
La secció «Films en discussió» inclou entrevistes i diàlegs, amb finalitats de recerca, debat i documentació, sobre els temes monogràfics abordats per 
la revista. L’extensió mínima és de 3000 paraules i la màxima de 12000 paraules. 
El termini per a l’enviament d’aquests articles estarà obert de forma contínua.
A la revista apareixeran també alguns documents no originals que serviran de base conceptual per als temes i les línies de recerca proposades a cada 
número, i articles d’extensió breu –entre 1000 i 1500 paraules– per a fomentar la intervenció crítica en els temes abordats.
 
Ressenyes 
 
Es publiquen ressenyes d’una extensió compresa entre 800 i 1000 paraules. 
La informació del llibre ressenyat ha d’incloure: nom complet i cognoms de l’autor del llibre, editorial, ciutat, any d’edició i nombre de pàgines.
L’autor de la ressenya ha d’indicar el seu nom complet i cognoms, i la seva adreça de correu electrònic.
S’admeten ressenyes de llibres la primera edició dels quals, en la llengua original, s’hagi publicat en els darrers vuit anys. 

2. AVALUACIÓ D’ORIGINALS

Cinema Comparat/ive Cinema només publica els articles després d’obtenir una valoració favorable per part de dos revisors externs a l’entitat editora.  
Un cop s’enviï l’article, la revista confirma als autors la recepció en el termini màxim de 10 dies. Durant la revisió, es manté l’anonimat de l’autor i 
dels revisors. En cas de discrepància entre els informes dels dos avaluadors, se sol·licitarà la revisió d’un tercer avaluador. 
La revista es compromet a donar a tots els autors una resposta sobre la publicació de l’original en un termini màxim de dos mesos. A la resposta, 
s’inclourà l’informe de revisió dels avaluadors. [Descarregar al web www.upf.edu/comparativecinema].  
En cas que el seu article sigui acceptat, però se’ls sol·licitin canvis i correccions, els autors disposaran de vint dies per a enviar-lo de nou. 

3. NORMES PER A LA PUBLICACIÓ

Enviament: Els textos han de presentar-se per correu electrònic a l’adreça comparativecinema@upf.edu en format Word. El material gràfic ha de 
presentar-se a part, convenientment numerat i amb indicació de la situació dins del text. Es lliurarà en tots els casos en format TIF. A tal efecte, es 
recomana la utilització del programa Power DVD (versió 9, per a PC) o GrabMac (per a MAC). Les imatges mai s’incorporaran al text. Al seu torn, 
l’autor haurà d’enviar la declaració d’autor signada. [Descarregar al web www.upf.edu/comparativecinema].  
Currículum: Tots els articles aniran acompanyats d’un breu currículum redactat de l’autor que no superarà les 100 paraules. En cas de diversos 
autors, es publicaran els currículums individuals de cadascun dels autors. 
Resum: El resum serà de 300 paraules com a màxim i un sol paràgraf. Haurà de presentar-se tant en castellà o català com en anglès. 
Paraules clau: S’inclouran fins a un màxim de deu i un mínim de sis, separades per comes. Haurà de presentar-se tant en castellà o català com en 
anglès. 
Fonts de finançament i suport: En cas d’existir una font de finançament i suport a la recerca presentada, els articles hauran d’explicitar-la. 
Font i mides de lletra: El tipus de lletra serà Times New Roman de 12 punts. L’alineació del text serà justificada. L’interlineat serà d’1,5 tant al text 
general com a les notes. No s’usaran sagnats en cap cas. El títol i els intertítols (els títols dels epígrafs) es posaran en negreta. 
Recursos de processadors de text: En els articles no s’utilitzaran els següents recursos de processadors de text: taules, numeració i vinyetes, 
columnes, encapçalaments, hipervincles, notes a peu de pàgina, quadres de text, etc. Qualsevol enumeració es farà manualment.  
Cites bibliogràfiques: Tot text o idea pres d’un altre autor ha d’especificar-se sempre de manera clara i explícita. Les cites es realitzaran dins del text 
segons el model HARVARD (COGNOM, Any: Número de pàgina). Al final del text es llistarà la bibliografia citada.

4. NORMES D’ESTIL

Consultar al web www.upf.edu/comparativecinema.

Normes per a la presentació d’originals
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