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◗ Introducció

Em desconcerta la meva dualitat, feta de fallida i èxit.
—Francis Ford Coppola (1987)—
Tot entorn a Francis Ford Coppola és immens. Els seus
èxits, les seves fallides, la seva grandària, la seva gana,
les seves mansions com palaus a San Francisco, Los
Ángeles, Nova York, i a la República sudamericana de
Belize, així com també a la seva finca de Napa Valley
amb els seus acres de vinyes.
Coppola es veu a si mateix com a un padrí benèvol que
acull amb els seus llargs i amples braços tant la seva
extensa família com l’equip més proper tot assegurantse que tots ells mengen bé; els dantescos àpats de pasta han estat sempre una part molt important tant del
seu lleure com del treball. “Allò que em fa més feliç és
la companyia de gent ferma i poder desenvolupar amb
ells tots els rituals: sopar, cuinar, conversar... Pel que fa
a això, sóc molt europeu” —va dir en certa ocasió. Una
bona mostra d’aquesta generositat italiana troba cabuda en la majoria dels seus llargmetratges, i això malgrat
que la realització d’aquests hagi estat sovint tan dramàtica com tot el que surt a la pantalla.
Com correspon a algú les pel·lícules del qual sempre
han tingut a veure amb els afers de família, la pròpia família de Coppola ocupa un lloc central en la seva vida. El
seu pare músic, Carmine, va compondre les bandes sonores de la majoria dels seus films. Ell i el seu germà
gran, August (pare de Nicolas Cage), a qui va dedicar
RUMBLE FISH, han mantingut de sempre una relació
molt estreta. La seva germana petita, l’actriu Talia Shire, fou Connie Corleone a la trilogia de THE GODFATHER; el seu segon fill, Roman (en consideració a Polanski), ha treballat com a director de segona unitat i
ajudant de producció a les pel·lícules de son pare, i la
seva filla Sofia, que va aparèixer a THE OUTSIDERS i a
RUMBLE FISH, te un paper protagonista a THE GODFATHER PART III.
Amb vint-i-dos anys, el seu fill gran, Gian-Carlo (‘Gio’),
va morir en un accident de llanxa motora. Aquesta tragèdia, esdevinguda el 1986, va estar a punt d’acabar
amb la llavors prometedora carrera cinematogràfica del
jove Coppola rera de les cameres. Molt poc després del
decés de Gio, Coppola, ple de dolor, va tornar als platós
amb GARDENS OF STONE, una pel·lícula centrada en
els funerals d’un jove mort a la Guerra del Vietnam. A
THE GODFATHER PART III, Coppola, tot identificant-se
amb Michael Corleone, va rodar la mort a trets de Mary,
la filla d’aquest, que encarnava la seva pròpia filla Sofia.
Les pel·lícules de Coppola, més que les de cap altre director nord-americà de la seva generació, es lliuren plenament a l’anàlisi autobiogràfica. El 1973, en el decurs
del rodatge de THE GODFATHER PART II, el director va
dir als periodistes: “Fins a cert punt, m’he convertit en
Michael Corleone.” D’igual manera que el cap de la

Màfia, ell era un ‘home poderós al càrrec de tota una
producció,’ i s’havia casat amb una dona que no era italiana, com feia Corleone. Mentre Coppola rodava APOCALYPSE NOW en ple cor de la jungla filipina, la seva
muller, Eleanor, li va retreure d’estar-se transformant en
el Coronel Walter Kurtz, l’oficial megalòman que l’Exèrcit nord-americà desitjava ‘eliminar costés el que costés.’ Ja aleshores, Hollywood veia Coppola com un outsider en haver fundat a San Francisco el renegat Zoetrope, el seu estudi independent. APOCALYPSE NOW pot
llegir-se a dos nivells: com un assaig entorn al mal i la
bogeria a la Guerra del Vietnam; i com un estudi sobre la
pròpia fractura psicològica del director.
En aquells moments, el matrimoni Coppola travessava
una crisi aguda, i va estar a punt de desfer-se. En certa
ocasió, mentre Francis discutia amb Eleanor davant els
nens, Sofia, que aleshores comptava quatre anys, va
cridar de sobte: Talleu! I aleshores Francis s’adonà de
quelcom. ‘No creus que em pregunto si no estaré fent
just ara mateix la meva propera pel·lícula? —li va cridar
a Eleanor—. No et penses que m’espanta de veritat
que la meva vida no sigui sinó un film que estic fent?
Més de deu anys després, a LIFE WITHOUT ZOE (un episodi de NEW YORK STORIES), coescrit amb Sofia, una
noia de dotze anys interromp l’acte amorós dels seus
pares tot cridant: Talleu!
A propòsit del musical ONE FROM THE HEART, que ell
va qualificar com una ‘fantasia entorn a l’amor romàntic, la gelosia i el sexe,’ Coppola va dir que havia fet la
cinta com una manera de parlar indirectament sobre la
dolorosa crisi que acabava de passar. A cada film que
fa, aquest director hi vessa quelcom de la seva pròpia
vida emocional i intel·lectual. Fins i tot amb JACK, un
film entorn a un nen anormal que no significava per a ell
res més que un encàrrec d’estudi, Coppola va poder filtrar records de la seva pròpia infantesa quan, essent
víctima de la poliomielitis, es va veure aïllat dels altres.
Des que la seva carrera va començar, Coppola s’ha inspirat en les seves pròpies experiències, des de YOU’ARE A BIG BOY NOW, entorn a l’educació sexual d’un
jove, a THE CONVERSATION, en la qual s’evidencia la
pròpia obsessió del director pel que fa a les andròmines, i de manera més significativa a TUCKER: THE MAN
AND HIS DREAM. Jeff Bridges, que va encarnar l’inventor Preston Tucker, amb l’esperit d’independència del
qual Coppola s’identificava plenament, va comentar:
“Francis potser és el Tucker dels nostres dies.”
Francis Ford Coppola va obrir el camí per a d’altres “enfants terribles” del cinema, com Peter Bogdanovich,
George Lucas, Brian De Palma, Steven Spielberg i Martin Scorsese, els quals van sorgir de l’escola de cinema
per assaltar Hollywood als anys 70. Es van amarar de
pel·lícules nord-americanes clàssiques en el precís moment en què aquelles cintes finalment començaven a
ser respectables intel·lectualment, i es van convèncer
que la tradició de Hollywood era prou honorable. Però
aquest grup també s’adonà que la tradició era suscepti-
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ble d’ésser reformada i revifada des de dins. Hi va haver
una altra conjunció favorable: A causa que la majoria de
la gent que anava al cinema a la dècada dels 70 era adolescent o començava a tenir vint anys, els estudis van
centrar llurs interessos en els graduats d’escola brillants, els quals podien sintonitzar amb el gust del públic jove.
Des d’aleshores, la carrera de Coppola ha estat un afer
de coratge i vertigen. No només s’ha vist sempre dividit
entre els dos extrems de la realització cinematogràfica
—la forma espectacular, grandiosa, i la pel·lícula petita
i íntima—, sinó que ha fluctuat entre els èxits i els desastres tant en films grans com en modestos. Fins i tot
el seu propi nom ha oscil·lat entre el sonor trio de Francis Ford Coppola i el més modest duo de Francis Coppola, per tornar de nou al trio gloriós.
En certa manera, com li passa a Preston Tucker, el fabricant de cotxes independent, Coppola va néixer massa
tard per ser un pioner. El seu somni va raure en tenir un
estudi propi ‘dirigit pels talents creatius, lliure d’homes
de negocis i buròcrates.’ Irònicament, Zoetrope va fer
finalment fallida just a causa dels homes de negocis i
dels buròcrates. Les paradoxes es multipliquen al llarg
de la vida de Coppola: ara es deleix per tenir la llibertat
per fer films petits de pressupost reduït, ara s’immergeix en projectes monumentals de costos vertiginosos;
ara admira i enveja els grans auteurs no nord-americans, ara tracta de reintegrar el tipus de films de gènere
que va adorar de petit: pel·lícules de gàngsters, films
noirs, musicals, melodrames.

mateixos límits d’aquesta estructura de gènere, i igualment com es posa al caire de l’abisme en qüestions de
repartiments, equips tècnics, públic, i finançament.
Ronald Bergan (Francis Coppola. The Making of His Movies, Orion, London 1998) ◗
◗ Hollywood

Els joves protagonistes de The Outsiders (d’esquerra a
dreta: Emilio Estevez, Rob Lowe, C. Thomas Howell,
Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze i Tom Cruise).

El que realment estava pretenent era una síntesi dels
dos corrents cinematogràfics. Va dir que YOU’RE A BIG
BOY NOW era com si ‘Andy Hardy es topés amb la Nouvelle Vague’; tot referint-se a BRAM STOKER’S DRACULA, va evocar els noms de Georges Mélies i F.W. Murnau, i es va imaginar RUMBLE FISH com un ‘film d’art i
assaig per als nois.’ Tampoc va tenir cap recança a emprar subtítols de manera reiterada a la trilogia de THE
GODFATHER —un recurs força insòlit per a una pel·lícula eminentment hollywoodiana— per tal de servar l’autenticitat dels que parlen en italià.
Coppola ha distribuït i finançat l’obra d’Akira Kurosawa, Abel Gance, i Wim Wenders. La influència del muntatge dinàmic de Sergei Eisenstein, els films del qual
contribuïren a que esdevingués director cinematogràfic, és evident als seus propis muntatges i experiments
cinematogràfics. A la trilogia de THE GODFATHER és
pot seguir la traça de certs elements de l’abarrocat IVÀ
EL TERRIBLE d’Eisenstein. El pròleg de BRAM STOKER’S
DRACULA té molt de l’exuberant desplegament operístic d’ALEXANDER NEVSKY.
És probable que la millor exposició d’aquesta síntesi sigui THE CONVERSATION. Tot i que es tracta, fonamentalment, d’una història policíaca amb una estructura
narrativa clàssica i totes les convencions del gènere —
investigació, amenaces, revelació—, és plena de recursos extrets del cinema d’art i assaig. Segons els crítics David Bordwell i Janet Staiger, “THE CONVERSATION és un bon exemple de com el nou Hollywood ha
absorbit certes estratègies narratives del cinema d’art i
assaig a l’ensems que les controla dins d’una estructura coherent de gènere.” El que esdevé fascinant a les
pel·lícules de Coppola és com s’arrisca a situar-se als
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Coppola pertany a la primera generació de cineastes
que van agafar com a referència el sistema de Hollywood,
del qual, com a espectadors, s’havien alimentat. Resumint-ho: la primera generació de cineastes/cinèfils.
Scorsese, Pollack, Allen i alguns altres introdueixen
més d’una vegada Hollywood en els seus films com un
llenguatge codificat en relació amb el qual es defineixen. Sense arribar a la profusió de cites cinèfiles que
afeixugarà de vegades el treball de cineastes de talent
com ara Brian De Palma o John Landis, ni, sobretot, als
excessos que conduiran a fer girar el cinema americà
sobre si mateix, presoner d’un deliri autoparòdic que ni
tan sols té l’excusa d’un segon grau, la generació de cineastes amb què Coppola ha emergit no ha fet cap misteri del seu deute envers el gran cinema de Hollywood.
Això no obstant Coppola, personalment, no forma part
realment d’aquest paisatge. En aquest cineasta que té
un llenguatge únic i un sistema de referència del tot
personal, Hollywood no hi és tan present com se sol
pensar. En realitat, per mitjà de l’experiència Zoetrope
Studios es pot veure exactament què és el que Coppola
enyora de Hollywood: un sistema tutelar i protector que
assegura als seus membres la possibilitat de crear sense patir pel dia de demà. Per mitjà de Zoetrope ell ha
volgut reinventar un sistema d’un alt nivell professional
contractant actors i tècnics que ha format perquè donessin el millor d’ells mateixos, i pagant cineastes com
ara Michael Powell, Gene Kelly o Jean-Luc Godard per
dur a bon port les seves investigacions més personals.
Naturalment, en l’edificació d’aquest sistema, Coppola
només es podia atorgar el paper de «padrí». D’altra banda, ha estat amb la més total sinceritat que ell ha produït obres de cineastes joves: la dolorosa experiència
de HAMMETT només és imputable a la incompatibilitat
de dos dels més grans cineastes del moment, però sens
dubte no a sòrdides maquinacions comercials. A més,
també s’ha de tenir en compte que Coppola ha permès
l’existència de George Lucas i del fet que una cohort de
joves cineastes puguin entrar als estudis a conseqüència de l’èxit de THE GODFATHER.
Hollywood és per a Coppola un model comercial per bé
que perfectible. Però no és un model estètic. Seria ben
difícil trobar en la seva obra una autèntica al·lusió a
Hollywood pel que fa al llenguatge o la imatgeria, excepte en alguns casos extremament precisos i limitats:
per exemple, la referència a GONE WITH THE WIND,
que és una de les claus de THE OUTSIDERS i que, a més,
no tracta pròpiament del film sinó de la novel·la de
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Margaret Mitchell que els protagonistes llegeixen al
seu refugi. En canvi, en nombrosos films que haurien
pogut ben naturalment engendrar una clau referencial,
Coppola se’n distancia imperativament: THE GODFATHER hauria pogut referir-se als films de gàngsters
clàssics, ONE FROM THE HEART hauria pogut remetre
al musical «integrat» que Gene Kelly, Stanley Donen o
Charles Walters van portar al punt de la perfecció cap
als anys cinquanta, i THE OUTSIDERS i RUMBLE FISH
haurien pogut inscriure’s en una llarga tradició de Hollywood de films de revolta juvenil. I, en canvi, no hi ha res
d’això.
THE GODFATHER, en decidir mirar el film de gàngsters
des de l’interior i no des del punt de vista habitual de
l’espectador, rebutja qualsevol al·lusió a clàssics com
ara SCARFACE (1932, Howard Hawks) o LITTLE CAESAR (1931, Mervin LeRoy), i encara en podríem esmentar vint títols més... S’hi ha eliminat l’esquema tradicional de l’ascensió i la caiguda del capitost. No hi ha les
habituals «nòvies de gàngster maltractades». S’hi ha
sacrificat la sacrosanta linealitat del relat. THE GODFATHER és una ombrívola tragèdia familiar; el relat, construït alternant el present i el passat, trenca l’estructura
ascensió/caiguda per suggerir, en canvi, una forma de
permanència de la plaga criminal. Ben lluny de tractarse d’una història situada sota el signe de l’instant i d’allò efímer, com s’esdevé en molts films de gàngsters
(com l’això no obstant innovador BONNIE AND CLYDE
d’Arthur Penn o fins i tot el molt important MEAN
STREETS de Scorsese), THE GODFATHER està datat
amb molta precisió, estableix relacions exactes amb
fets històrics reals i vol esdevenir una paràbola sobre
tota la societat americana. El ritual dels tiroteigs no pot
tampoc constituir una referència a la iconografia tradicional ja que Coppola prefereix la major part de les vegades el bany de sang que, després d’ell, es convertirà
en un clixé.
Podem descobrir la mateixa independència respecte al
llenguatge de Hollywood a ONE FROM THE HEART.
Amb l’argument que tenia i el concepte que presidia l’elaboració del projecte, Coppola hauria hagut de filmar
en exteriors reals, com Donen o Kelly a l’inici de ON THE
TOWN (1949) o Wise a WEST SIDE STORY (1961), però
ell reconstrueix Las Vegas en estudi, i el que hauria de
ser, d’entrada, un musical realista esdevé un experiment d’estilització. Les cançons, tradicionalment, s’haurien d’integrar en l’acció o se’ls hauria de trobar una justificació col·locant-les en l’escena d’un espectacle.
Coppola rebutja les dues solucions i converteix la part
musical en un comentari interior que ara s’ajunta amb
el punt de vista dels personatges i adés se n’allunya resoltament. A més, no hi ha cap pas de dansa ni apareix
mai cap imatge per distreure l’espectador de la novetat
de l’empresa, per bé que hauria estat fàcil tranquil·litzar-lo amb algun detall que li hagués fet creure que seguia trobant-se en el món de Gene Kelly o Fred Astaire.
Aquesta facilitat, Coppola la rebutja. I el mateix rigor es
torna a trobar en l’això no obstant tornassolat THE COTTON CLUB: una gran part de la decepció de la crítica anglosaxona prové del fet que, tenint en compte l’argument, s’esperava un musical «seriós» a la manera de
CABARET (1972, Bob Fosse), amb els números de l’escenari oferint un comentari crític del que passava a la
sala. Coppola ho defuig, això, de la mateixa manera que
defuig la tradició del musical de bôite de nuit que s’havia desenvolupat durant els anys quaranta (DIAMOND
HORSESHOE, 1945, George Seaton; NEW ORLEANS,
1941, Arthur Lubin). La seva manera de filmar les dan-

ses i les cançons no remet a res conegut, de la mateixa
manera que la seva concepció dels grans números de
conjunt s’aparta del patró mètric que segueix en vigor,
el de Busby Berkeley.
THE OUTSIDERS i RUMBLE FISH també defugen, ben
evidentment, qualsevol sistema de referència: el primer, «sentimentalitzant» a ultrança un gènere habitualment aspre i violent, i conferint-li l’estilització d’un musical escènic, i el segon, polvoritzant el que es podria
considerar com un missatge social per mitjà d’imatges
sorprenents de rellotges sense busques, levitació onírica o incrustacions electròniques. Una comparació amb
REBEL WITHOUT A CAUSE (1955, Nicholas Ray) seria,
pel que fa a això, reveladora: el film de Ray proposava
per a la delinqüència juvenil un put de vista des de l’exterior. El punt de vista de Coppola és des de l’interior en
la mesura en què se situa dins l’imaginari suposat dels
seus protagonistes per buscar-hi la inspiració i la concepció plàstica.
Coppola no té cap altre sistema de referència que el seu
propi, el que assegurarà la cohesió del film. Qualsevol
al·lusió a elements exteriors comprometria la unitat del
film. Per a Coppola, cada film és una experiència en si
mateix, tancat en ell mateix i contenint alhora el germen i el punt final. No respectar la integritat del film seria privar-lo de la respiració, de la vida.
Jean-Paul Chaillet i Christian Viviani (Coppola, Rivages/Cinema, París, 1987) ◗
The Godfather de Francis Ford Coppola

◗ El cinema de Coppola

Què és el que distingeix un film de Coppola? Què hi ha
en les seves pel·lícules que les fa romandre i estendre’s
arreu del planeta de manera tan punyent? Els temes
que el preocupen giren entorn a l’esmunyiment del
temps, la condició mortal dels humans, la joventut, la
família (ja sigui de sang o per circumstàncies), la història, i la fe. El seu discurs s’endinsa en el ritual, la violència, l’extravagància, i la solitud. “Els personatges de
Coppola cerquen permanentment el niu, el confort...
l’aixopluc” —escriu Kent Jones.
En el llenguatge visual del realitzador esdevenen marques de fàbrica les imatges imposants, els plans tancats impregnats d’intimitat, les posades en escena properes a la condició pictòrica. Alhora, les cintes de Coppola abasten un impressionant arc espacial: des de la
visió de Harry Caul en el seu apartament tronat de San
Francisco a THE CONVERSATION, a un riu serpentejant
del Vietnam, tot passant per les muntanyes de Transilvània a BRAM STOKER’S DRACULA, i per l’habitació
santuari d’un nen amb cos d’home a JACK. Les pel·lícules de Coppola esdevenen romàntiques, teatrals, i de
vegades sintonitzen amb els temps. Allò clàssic i literari és inherent a la seva manera d’entendre el cinema,
com també ho és el seu background teatral, la qual cosa
emfasitza unes interpretacions poderoses. Sovint, les
imatges de Coppola són d’una senzillesa plena de bellesa, i la singular sensibilitat present a la majoria del
seu treball és digna de tot reconeixement. Una construcció enlluernadora de les escenes, elegància en la
composició, i cert to de lament són el ciment dels seus
productes.
Molts dels protagonistes masculins de Coppola patei-
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xen una enorme solitud, de vegades imposada i, d’altres, merescuda: és un càstig. Amb els anys, percebre
les referències al catolicisme que hi ha als films de
Martin Scorsese ha esdevingut tot un entreteniment
per a certa gent. Però les cintes de Coppola també tenen una línia temàtica semblant que reincideix en la
imatgeria catòlica i el dogma, com es demostra a THE
CONVERSATION i a la trilogia de THE GODFATHER. Hi
ha, però, un interès en allò espiritual i filosòfic més gran
encara que el que pugui haver pel catolicisme. APOCALYPSE NOW n’és tot un exemple, d’això, i esdevé un
punt cabdal de la manera amb què Coppola entén el cinema personal. En aquesta cinta, el director integra la
fúria bèl·lica d’antany i la moderna, i mostra com el xoc
de la civilització amb allò feréstec es troba a dins l’ànima humana i en el món que ens envolta. És el xoc que
també ressona a THE OUTSIDERS i a RUMBLE FISH, i
que es disfressa rera dels vestits elegants i els acords
en negocis complexos que omplen el món de les pel·lícules de THE GODFATHER. Per què no hauria de ser tot
això verídic emocionalment parlant, i indicatiu dels dilemes que tots afrontem? Per damunt de tot, els films
de Coppola parlen dels homes, i les dones tendeixen a
aparèixer com a figures maternals idealitzades, figurativament o literalment.
Walter Murch, col·laborador del director des de fa molt
de temps i un dels grans practicants i professors de cinema, no fa gaire va comentar que la seva impressió davant
un film de Coppola era la del rostre d’un individu confrontat a un rerafons que s’expandeix, quelcom grandiós. Per
a Murch, la gran força del director consisteix a fusionar
les experiències i preocupacions de la seva pròpia vida
amb el material de la pel·lícula en què està treballant en
aquell precís moment. Murch creu que els films menors
de Coppola són aquells en què aquella fusió i confluència
d’interessos, passions, inseguretats, i aspiracions no es
produeixen de manera tan intensa, i ha anomenat això
“el camp de batalla personal de Coppola.”
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I què hi ha dels detractors de Coppola? Quin és el quid
de la seva prevenció cap a la seva obra? En primer
lloc, perceben certa inconsistència en el seu producte, que entenen simptomàtic de la posició a la qual el
director es veu arrossegat, entre el gran i el petit
pressupost. La seva narració l’entenen força superficial, revestida d’un estil visual grandiloqüent. Tendeixen a reconèixer la notòria màgia creativa que hi ha a
THE CONVERSATION i a THE GODFATHER PART II.
Tanmateix, APOCALYPSE NOW es vista com un reculament per part de Coppola cap a la creació d’una
imatge primmirada i un filosofar força tronat. Cap a
mitjan anys 80, la producció de Coppola és interpretada com poc original, mancada de veritables subtilesa
i amplitud emocionals. No se’l considera tant un cineasta
intel·lectual com un faedor de realitats versemblants
fetes pel·lícula.
Sovint, Coppola concentra aquestes predisposicions en
espectacles molt hàbils, però, igual que d’altres directors de Hollywood, troba la manera d’endossar el seu
criteri personal dins els circuits de la pel·lícula. Es tracta d’un director i guionista a qui li encanten les idees i,
certament, APOCALYPSE NOW és potser més poderosa
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en el seu acte final com a compendi d’idees que com a
film amb el seu propi corpus filosòfic. Coppola és un
classicista i, certament, un humanista, que es troba
igual de bé amb històries sobre els desvalguts que amb
d’altres sobre els forts, els poderosos. I aquestes històries romanen; ens recorden les nostres pròpies susceptibilitats, les nostres febleses, i la nostra capacitat tant
per a l’amor com per a l’odi. Moltes de les pel·lícules de
Coppola posen l’èmfasi en el que hi ha a dins. Una abraçada pot donar vida o treure-la. Un petó pot ser un òscul
de vida o de mort. Una posta de sol pot ser el final o un
gloriós començament i, afortunadament, en el món cinematogràfic del director, sempre hi ha possibilitat de
redempció.
Al maig de 2003, en una entrevista entorn a la seva carrera, John Milius, coguionista de APOCALYPSE NOW,
va dir a propòsit de Coppola: “Crec que Francis era, amb
molta diferència, el millor de tots. Per a ell, tot allò anava de debó.”
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