
o sabria dir si Tyrone Po-
wer em sembla un bon o
un mal actor o alguna cosa
entremig que podia resul-
tar millor o pitjor depe-

nent del que havia estat capaç de treure-li
el director o de la seva adequació als per-
sonatges. No ho sabria dir perquè, per
mi, Tyrone Power és un actor més enllà
de la bondat o maldat interpretatives: és
un heroi de la infància. A més, era un
dels actors preferits de la meva mare,
amb la qual vaig compartir les sessions
televisives d’un cicle que, devia ser a pri-
mers dels anys setanta, TVE va dedicar a
aquest home que, amb només 44 anys, va
morir el 15 de novembre de 1958 d’un
atac de cor mentre rodava a Madrid Salo-
mó i la reina de Saba, pel·lícula de King
Vidor, que aleshores voltava per Europa
dirigint superproduccions internacio-
nals, com ara l’adaptació de Guerra i
pau que havia rodat abans. Que Tyrone
Power havia mort a Madrid, mentre feia
una pel·lícula amb la Gina (Lollobrigi-
da), m’ho va explicar la mare, que el tro-
bava molt guapo. Quasi tant com Robert
Taylor.

D’aquell antic cicle televisiu em van
quedar gravades dues pel·lícules: Suez i
El fill de la fúria. Sospito que estarien
condemnades a la desmitificació si les
tornés a veure. Ho podria fer, però, de
moment, no les he buscades. Tanmateix,
potser la dona adulta que ara les veuria
no podria desmitificar les pel·lícules que
va veure quan era nena al costat de la se-
va mare. Simplement perquè una i altra
no haurien vist les mateixes pel·lícules:
les transformem a mesura que el temps
passa dins nostre. Què és Suez? Un film
dirigit per Allan Dwan, un dels pioners
de Hollywood, i que molt possiblement
sigui una hagiografia de Ferdinand de
Lesseps, diplomàtic francès que va im-
pulsar la construcció del canal de Suez a
mitjan segle XIX. Què en recordo? Un
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Tyrone Power jove (això que Lesseps va
emprendre aquesta obra d’enginyeria
quan tenia més de cinquanta anys) encar-
nant amb entusiasme un idealista lluitant
contra tota mena d’obstacles i que, a
més, viu un amor passional amb l’empe-
radriu Eugenia de Montijo. Què és El fill
de la fúria? Un film d’aventures amb ele-
ments melodramàtics que John Crom-
well (un d’aquells cineastes de Holly-
wood etiquetats com a dignes artesans)
va dirigir a propòsit del fill bastard d’un
ric que, un cop aquest es mor, és maltrac-
tat per un oncle (el gran George Sanders)
que li disputa l’herència i que l’obliga a
fugir fins arribar a una illa polinèsia on
troba una bella nativa (Gene Tierney!)
que en principi, però, no li fa oblidar la
cosina de la qual s’havia enamorat. Què
en recordo més? Sobretot que al final,
desenganyat de les ambicions i traïdories
de la societat civilitzada i en particular de

la seva cosina Isabel, el «fill de la fúria»
torna a l’illa per retrobar-se amb la bona
salvatge que l’espera amb un somriure
als llavis. Passats els anys, vaig perdonar
l’odiosa cosina Isabel en saber que va in-
terpretar-la Frances Farmer, l’actriu a la
qual Hollywood li va fer pagar el seu es-
perit lliure amb unes sessions d’electro-
xocs (vegeu Frances, amb Jessica Lan-
ge) que la van deixar fora de combat.

Fa temps que vaig perdre els meus
quaderns escolars, però sé que algun te-
nia arrencades unes quantes pàgines on
hi vaig dibuixar repetidament (amb poca
traça perquè no he heretat precisament el
talent del meu pare pel dibuix) Tyrone
Power com a Ferdinand de Lesseps i com
a Benjamin Blake, «el fill de la fúria».
Tyrone Power, doncs, com un heroi di-
buixat en la meva infància. Tampoc, pe-
rò, no l’he reduït a un dibuix. De més
gran, posem-hi que en la meva joventut,

vaig redescobrir-lo a través d’una sèrie
de pel·lícules, algunes de les quals dirigi-
des per l’elegant Henry King, amb el
qual, treballant tots dos per la Fox, va
col·laborar en una desena de produc-
cions repartides en vint anys. Les meves
preferides entre aquestes són El cigne
negre, un trepidant i colorista film
d’aventures en què, per amor a Maureen
O’Hara, abandona la pirateria; Terra
d’audaços, on encarna Jesse James men-
tre Henry Fonda és el seu germà Frank; i
Festa, on, a partir d’una novel·la d’Er-
nest Hemingway, va assumir la persona-
litat d’un nord-americà desencisat de la
«generació perduda» que, impotent ar-
ran de ser ferit durant la I Guerra Mun-
dial, viatja per Europa, on retroba una
dona fascinant (Ava Gardner, ni més ni
menys) amb la qual ho tenen difícil per
viure el seu amor compartit.

Un any abans de la seva mort, Tyrone
Power va rodar Festa durant el 1957, en
què, a Testimoni de càrrec, també va en-
carnar el marit que enganya Marlene
Dietrich i que aquesta assassina un cop
ho descobreix després d’un judici en què
ha interpretat una malvada. Ja no era
l’actor alegre i dinàmic dels films
d’aventures de la seva joventut, sinó que,
en la maduresa, apuntava com un intens
actor de caràcter. Anys abans, tot just
acabada la II Guerra Mundial, durant la
qual va allistar-se a la marina, va prota-
gonitzar la pel·lícula que, potser per ca-
prici, he decidit que prefereixo entre les
que va interpretar: El tall de la navalla,
de l’excel·lent Edmund Golding. De nou
l’esperit de la «generació perduda», pas-
sada pel filtre refinat de Somerset Maug-
ham, a través d’un personatge que busca
el sentit de l’existència duent una vida
viatgera amb la qual ha renunciat a enri-
quir-se i, encara que en principi no ho sà-
piga, a l’amor d’una dona materialista
interpretada per Gene Tierney, tan bella,
això sí, com sempre.

Tribut a un heroi de la infància
Tyrone Power, un dels grans actors dels films d’aventures del Hollywood clàssic, va morir ara fa cinquanta anys

mentre rodava a Madrid «Salomó i la reina de Saba»
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Tyrone Power i Joan Blondell, en una escena de Nightmare alley, una pel·lícula del 1947.
L’actor va morir als 44 anys, a Madrid, mentre rodava Salomó i la reina de Saba.

ada dia trobo més gent que em
diu que està convençuda que ma-
taran l’Obama. M’ho ha dit la

meva dona un parell de vegades, m’ho va
dir el carter un dia que va decidir dur-me
cartes, el d’una tertúlia, mentre bevia un
tallat al bar, una noia que va estar malalta
els dies que els americans votaven i que
sortien o que no sortien al carrer a cele-
brar o a no celebrar el resultat de les elec-
cions. «We can», va afegir la noia. «N’es-
tàs segura?», vaig preguntar-li. «Segur»,
em va contestar. Només li faltava saber
quan i a on passarà, com ho faran: el per-
què ja fa dies que se l’imagina. «És que
l’Obama…» I allà on ella veia l’Obama,
jo vaig veure que veia també John Fit-
zgerald Kennedy caient mort als carrers
de Dallas, Martin Luther King assassinat

C a la balconada del Lorraine Motel de
Memphis, el Che Guevara, en un racó
d’una selva boliviana, executat. Potser,
algú més manipulable encara s’hauria
imaginat un altre cop en una manifesta-
ció multiracial, multicultural i multitudi-
nària, amb un llaç rosa damunt del pit i
aixecant una mà blanca per solidaritzar-
se amb un home que, segons Berlusconi,
té només la pell bronzejada. És curiós
que hi hagi gent que pateixi tant per un fet
que jo veig improbable i que, en canvi,
oblidi coses que han passat i que encara
patim. I ara penso en les víctimes del
franquisme i del comunisme, en tants re-
publicans afusellats ran d’un cementeri o
en una cuneta, en grup i a la nit; en el pre-
sident Companys, sol a Montjuïc, assas-
sinat perquè no podíem i no ho sabíem.

Mataran l’Obama
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ls ciutadans de Premià de Mar
podem estar contents. El dilluns,
dia 24, els premis Butaca tornen

als seus orígens. Aquests premis, que
tradicionalment es feien cada any al mu-
nicipi, van acabar creixent tant, popula-
ritzant-se tant pertot Catalunya, que es
van veure obligats a acceptar un canvi
d’ubicació per obtenir el suport de la Di-
putació provincial. Un sol municipi no
els podia mantenir i el pacte els va fer
itinerants. Cada tres anys, van dir, tor-
narien a la seva casa d’origen i enguany
en fa tres d’aquest compromís. Si bé els
premis ja van néixer amb la paradoxa
que representava el fet d’haver-ho fet en
una població sense ni cinemes ni teatres
(la sala del Patronat Social Premianenc
és un parèntesi resistent en l’erm d’in-

E fraestructures culturals), ara que tornen,
res no ha canviat. Serà com un petit re-
torn al passat. Aquella festa del món del
teatre del país que feia venir fins a casa
nostra una important representació del
món de la faràndula més prestigiosa tor-
na de visita. És una mena de tribut al
seus primers deu anys de vida.

El mateix tribut que, d’aquí a ben poc,
s’haurà de plantejar el CRAM, quan
abandoni la seva seu de sempre, a Pre-
mià de Mar, per buscar condicions mi-
llors al Prat de Llobregat. Les apostes
massa ambicioses no fan per un poble
mediocre que té com a fauna simbòlica
el gafarró i la tortuga babaua. El
CRAM, en senyal de nostàlgic agra-
ïment, també tornarà cada tres anys per
recordar els seus orígens?

Tornar a casa
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