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Paths of glory (Senderos de gloria)
Cineclub

Stanley Kubrick, 1957

Sinopsi
Primera Guerra Mundial (19141918). Al 1916, a França, el
general Boulard ordena la
conquesta d’una inexpugnable
posició alemanya i encarrega
aquesta missió a l’ambiciós
general Mireau. L’encarregat
de dirigir l’atac serà el coronel Dax. Després de la derrota, el coronel decideix imposar un càstig que serveixi com
a exemple als altres soldats.

Fitxa artística
Kirk Douglas,
George MacReady,
Adolphe Menjou,
Ralph Meeker,
Wayne Morris,
Joe Turkel,
Richard Anderson,
Timothy Carey,
Peter Capell,
Susanne Christian,
Bert Freed,
Emile Meyer

“El film no té missatge. El que
m’ha interessat aquí són les
possibilitats en l’evolució psicològica dels personatges. No
és, en cap cas, un film pro ni
contra l’exèrcit. En tot cas, és
una declaració que expressa el
fracàs humà que suposa la
guerra, que posa a les persones en situacions de prendre
decisions de consciència”.
Stanley Kubrick

Fitxa tècnica
Director. ...... Stanley Kubrick
País............. USA
Guió. ........... Stanley Kubrick, Calder
Willingham, Jim Thompson
(Novel·la: Humphrey Cobb)
Produtora ... Stanley Kubrick, Calder
Willingham, Jim Thompson
(Novel·la: Humphrey Cobb)
Fotografia.... Georg Krause (B&W)
Música ........ Gerald Fried
Gènere. ....... Drama
Durada. ....... 86 m

Senderos de gloria és una d'aquelles pel·lícules que no s'obliden mai,
una de les millors pel·lícules de guerra rodades mai i amb un fons moral
antibel·licista i antimilitarista manifest, el que la converteix en una icona
del pacifisme universal en la cinematografia.
La pel·lícula es desenvolupa durant
la primera Guerra Mundial, a la
França de 1916. Probablement es
tracta d'una de les millors pel·lícules
de Stanley Kubrick, és a dir, una
de les millors pel·lícules de la història del cinema, una obra mestra amb
majúscules. Amb una adreça meravellosa, Kubrick es recolza en un
enorme guió d'escrit per ell mateix,
amb la col·laboració de Calder

Willingham i Jim Thompson,
basat en novel·la de Humphrey
Cobb,que teixeix una història amarga i dramàticament creïble. En
aquest punt cal aclarir que el guió
d'aquesta pel·lícula va caminar d'estudi en estudi i en tots va ser rebutjat. I va haver d'arribar l'enorme Kirk
Douglas qui quan el va llegir va decidir posar tota la seva influència perquè el projecte avancés. Ja amb el
seu suport, la United Artist va decidir
finançar-la amb un exigu pressupost.
La història es desenvolupa de forma
trepidant, angoixant, amb unes escenes inicials que ens presenten en tota
la seva cruesa el que va ser la guerra
de trinxeres de la primera contesa
mundial. I sense que es pugui entendre bé, d'acord amb l'enorme tensió
del film, com aquells soldats podien
afrontar una mort segura sense rebel·lar-se, sense tocar el dos d'allà
per cames, i donant per descomptat
que les ordres de l'alt comandament
eren totalment suïcides i desconsiderades amb els soldats. Poques
pel·lícules retraten el fragor mortífer
de la guerra, una guerra que va ser
real però no per això deixa de ser
surrealista, on uns homes ficats com
rates en unes trinxeres que no tenen
de tot, esperen estoicament una mort
gairebé segura (a la retina queden

gravats els tra-velling per les trinxeres que gairebé semblen documentals, i en el seu rerefons reflexen un
crit desesperat per la pau). En tota
aquesta trama bèl·lica hi ha la memorable música de Gerald Fried i
la fantàstica fotografia en blanc i
negre per donar-li major densitat al
relat, de Georg Krause.
Quant als actors destaquen George
McReady (Gilda o Veracruz)
fent del cínic General Mireau, paper
que broda; A dolphe Menjou (Ha
nascut una estrella, Adéu a les
armes) interpreta el despietat
General Boulard, potser el paper de
la seva vida, i ho fa tan bé que donen
ganes de ficar-se a la pantalla i abufetejar-lo. I finalment tenim a un
sempre gran Kirk Douglas en el paper del coronel Dax, que encara que
no sigui la seva millor interpretació,
també està magnífic.
En aquesta pel·lícula no hi ha l'arquetip de l'heroi, ni el del vencedor,
tampoc hi ha una escletxa d'esperança. El patriotisme s'erigeix com un
mal que arrossega a la barbàrie, i els
caps militars es perfilen com a homes de despatx manejant al seu gust
a milers d'homes "carn de canó" (mai
millor dit). El general Boulard
(Adolph Menjou) és un autèntic
covard que mana afusellar atzarosament a tres pobres homes a qui acusa
d'haver tingut por enfront de l'enemic. I ho fa com un mer joc, com un
escarment, diu. En un pla diametralment oposat es troba el coronel Dax,
un meravellós Kirk Douglas just,
encara que no sigui un virtuós ni una
ànima càndida. Però la seva lluita per
salvar la vida dels seus homes com a
advocat en el consell de guerra és la
lluita de David contra Goliat, només
que en aquest cas guanya Goliat ja
que el judici és un mer teatre, una
burla on no hi ha autèntica justícia.

I un cop presa la decisió de l'ajusticiament, comença l'agonia dels soldats. Una reflexió sobre la mort i
com afrontar de cara l'inevitable destí. Terror a la cara dels soldats, incapaços de fugir de l'afusellament pels
seus propis companys, per una cosa
tan ociós com el valor. I presenciantho tot, un dement, un facinerós, un
general ansiós de posar ordre en el
seu grup, a canvi de bocs expiatoris a
manera d'advertència.
Cal dir també, per vergonya de molts
que juguen a ser políticament correctes en el cinema, que aquesta cinta
no va tenir molt reconeixement; per
descomptat als Oscars no comptava,
ni era, ni existia. Però és que fins i tot
a França va estar prohibida molts
anys. No obstant això, en altres parts
d'Europa, aquí sí, va ser rebuda molt
bé, sobretot al Regne Unit i Itàlia.
Però vull dir que en certa manera va
ser una pel·lícula maleïda, per la cruesa amb que planteja la crítica als
militars ia la guerra.
Sembla que en una ocasió, Steven
Spielberg, donant mostra de la seva
admiració per Kubrick va dir que:
"No hi ha res més meravellós i perfecte per definir el cinema que al
final de Senders de glòria, quan la
que seria futura esposa de Kubrick
canta davant els soldats francesos. La
veritat és que quan ho he tornat a
veure m'ha emocionat aquest episodi
final de la cinta. És una escena en la
qual una bella presonera alemanya,
acovardida, canta una dolça cançó
des d'un precari escenari d'un Bar de
campanya ple de rudes soldats francesos que beuen i fan burles; i com,
aquests, en escoltar la bella melodia
abandonen la burla i la tosquedat per
la sensibilitat i el plor; transiten en
pocs segons de la barbàrie i l'obscenitat a un meravellós silenci del conjunt de la tropa que estava al bar. I

llavors tot queda dit, l'axioma freudià: amor "versus" guerra. "Fes
l'amor i no la guerra", com resava el
tan conegut eslògan hippy dels seixanta. I dotzenes de homenots rudes,
en un segon semblen prendre
"insight", donar-se compte, o prendre una consciència interna de la
fraternitat o la dolçor de la jove, de la
seva pròpia irracional posició com a
gent de guerra, i com col·legials
ploren mentre taral·legen la cançó
que canta la bella noia, ella espantada, però que al final també s'incorpora al conjunt d'homes fraterns i segueix cantant la tonada, que és un
cant d'amor, encara que la lletra no
s'entengui.
I seguint el fil d'això recordo, que en
una llunyana obra de joventut vaig
llegir a Umberto Eco profetitzar
que potser la guerra, en un futur, es
podria convertir finalment en un
tabú, en alguna cosa universalment
rebutjada que provocaria el ferm
rebuig de qualsevol ésser humà, com
passa ja amb altres coneguts tabús
l’aversió i el fàstic defineixen el signe
de la nostra evolució i l'accés a la
civilització i la cultura. Tabús com
l'antropofàgia, l'incest o el crim que
tots rebutgem gairebé per instint.
Així hauria de passar amb les guerres, que es produís un instintiu i universal repudi i tots, entonant una
bella cançó, ens poséssim a caminar
com camarades darrere d'un millor
futur per a la humanitat: això ens diu
Kubrick en aquesta sensacional
pel·lícula! Si no l'heu vist, i encara
que us sembli antiga per ser una obra
de 1957, vegeu-la, no us en penedireu. A més, Kubrick no falla.
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