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Llegendes del cinema
N

o totes les llegendes
que genera el cine-
ma son glamuroses.
També hi ha menti-
des interessades,

barroeres estratègies publicità-
ries o, fins i tot, mites que la re-
alitat mai no ha aconseguit des-
mentir. Un d’ells és Roscoe Ar-
buckle. Yo, Fatty, la seva
biografia novel·lada per Jerry
Stahl que ara s’acaba de publi-
car en castellà (Anagrama), treu
finalment a la llum la veritable
tragèdia d’aquest gran actor
còmic caigut en l’ostracisme
més absolut per acusacions in-
fundades després desmentides
judicialment.

El llibre de Stahl, guionista de
sèries televisives d’èxit com CSI
o Twin Peaks, té el rigor histò-
ric d’un assaig i l’agilitat narra-
tiva d’una novel·la. La vida d’Ar-
buckle, de fet, és de pel·lícula i
no només perquè transcorri en
els ambients dels primers anys
de Hollywood. Fill d’una mare
malalta i d’un pare alcohòlic i vi-
olent, Fatty sempre va patir les
conseqüències de l’obesitat que
va generar el seu mot, primer
despectiu i després indissocia-
ble de la seva trajectòria profes-
sional.

Com tants d’altres actors de
la seva generació, va tenir en els
escenaris del vodevil la millor
escola per fer el salt als primers
estudis cinematogràfics cons-
truïts a la Meca del cinema a
partir de 1914. Fatty va ser un
alumne avantatjat de Mack Sen-
nett i, de córrer davant els
Keystone Cops, es va convertir
en estrella a les comèdies prota-
gonitzades amb Mabel Nor-
mand, la dona del productor.
Company de Chaplin en diver-
sos curtmetratges, mentor de
Keaton i inventor de les baralles
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amb pastissos de nata, Fatty Ar-
buckle va ser una de les figures
cabdals del burlesque nord-
americà fins que un tràgic inci-
dent esdevingut a San Francis-
co el 1921 va acabar amb la seva
carrera.

La seva presència en una festa
en la qual va morir una aspirant
a actriu, víctima d’una perfora-
ció de la bufeta urinària, va gene-
rar contra ell una acusació d’as-
sassinat, després d’homicidi, per
haver-ne abusat sexualment
amb detalls summament esca-
brosos. De la nit al dia, Fatty va
passar de ser una estrella a esde-

venir el boc expiatori que la ben-
pensant societat nord-america-
na buscava per identificar Holly-
wood amb la capital del pecat
que, com encertadament diu
Stahl, calia cremar “fins que
només en quedin dentadures
postisses i cendres de rímel”. El
seu llibre denuncia els actors
d’aquesta farsa: uns productors
que es van desentendre del pro-
blema per no treure la llum les
seves vergonyes, directors frus-
trats i aspirants d’actrius co-
berts amb les seves millors pells
de be, advocats desaprensius a la
recerca de la fama i una societat

ansiosa de vomitar tota la bilis
acumulada davant el luxe ina-
bastable que el cinema li refrega-
va pels morros.

Desprès de dos judicis nuls,
Fatty va ser finalment absolt de
la mort d’aquella noia però la
seva carrera va quedar greu-
ment ferida. Mai més no va tor-
nar a ser una estrella, a dures
penes va tornar a treballar i la ir-
rupció del so va limitar aquesta
nova etapa a només sis curtme-
tratges. Fatty va morir el 1933
amb només 46 anys. Keaton va
dir que li havien trencat el cor.
Yo, Fatty explica per què. ■

La biografia
‘Yo, Fatty’ té
el rigor històric
d’un assaig i
l’agilitat narrativa
d’una novel·la

Cinema

@Buster Keaton. L’actor de
la cara de pal va ser un dels
pocs amics que no van
abandonar Fatty en els pit-
jors moments de la seva tra-
gèdia. Abans de l’escàndol,
van aparèixer junts en una
dotzena de curtmetratges.
Desprès, Keaton el va ajudar
i Arbuckle fins i tot al·legava
haver filmat algunes esce-
nes d’El modern Sherlock
Holmes. Ara s’acaba d’editar
en DVD (Vanity Films) El ca-
meraman (1928), un dels mi-
llors llargmetratges inter-
pretats per Keaton a les or-
dres d’Edward Sedgwick. El

seu paper és d’un fotògraf
reconvertir en operador ci-
nematogràfic per poder
estar més a prop de la seva
estimada. Si Chaplin pràcti-
cament va debutar amb Kid
auto races at Venice, una
paròdia basada en l’espec-
tador insolent que s’inter-
posa entre una càmera i
l’esdeveniment esportiu
que filma, Keaton també va
incorporar el cinema com a
pretext d’una de les seves
comèdies més interessants.

@Hollywood vist per Ho-
llywood. Vincente Minnelli

va recórrer, en canvi, a la
tragèdia per oferir la seva
visió de Hollywood. Cauti-
vos del mal (1952), també
editada en DVD per Vanity
Films, mostra un cruel re-
trat del món cinema des
de la figura d’un totpode-
rós productor inspirat en

diversos magnats reals.
Kirk Douglas broda el seu
paper de cap d’un estadi
on es delimiten, amb tota
la seva cruesa, les relaci-
ons de poder del sistema
d’estudis entre productor,
director i estrelles. Holly-
wood s’hi va veure emmi-
rallat i va premiar el film
amb cinc Oscars. L’única
nominació no guardona-
da va ser la de Kirk
Douglas, qui sap si per no
ofendre els tycoons que
s’haguessin pogut sentir
al·ludits pel seu despòtic
personatge.

@Gèneres clàssics. Altres
llegendes del cinema re-
centment publicades per
Vanity Films i Avalon (en
edició exclusiva per a la
FNAC) inclouen tres nota-
bles exponents dels gèneres
clàssics. El bazar de las sor-
presas (1940) és una comè-
dia amb el més pur toc Lu-
bitsch. Tercera col·laboració
entre James Stewart i Mar-
garet Sullavan, mostra la re-
lació que dos empleats
d’uns magatzems mante-
nen en la realitat i per cor-
respondència. Joseph L.
Mankiewicz, mestre de les

relacions entre cinema i tea-
tre, també va explorar el
western a El día de los tram-
posos (1970), quan aquest
gènere ja es trobava en fase
crepuscular. Kirk Douglas i
Henry Fonda en son els pro-
tagonistes. House by the
river (1949) no es va estre-
nar mai al nostre país però
il·lustra a la perfecció les
complexes relacions que
Fritz Lang mantenia amb el
cinema negre. El film co-
mença amb l’escena d’un
crim i tota la resta justifica
les circumstàncies per les
quals s’ha comès.


