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Introducció: 

 

Vaig anar a veure Cal salvar el soldat Ryan. 

Vaig sortir del cinema perplex. Perquè el que 

molts presenten com una gran denúncia de les 

crueltats de la guerra, l'obra mestra de 

l'antimilitarisme, resulta que és una 

actualització del cinema bèl·lic més patrioter. 

 

Després de l'experiència de la guerra del 

Vietnam, Spielberg no podia començar pas una 

pel·lícula convencional sense més ni més, com 

si encara estiguéssim en els anys cinquanta. La 

intervenció americana al sud-est asiàtic va 

donar lloc a un ampli moviment de protesta, 

que es va reflectir en un munt de pel·lícules. 

Spielberg, que es vanta de ser un gran 

coneixedor del cinema i, a més, va de progre a 

l'estil de Clinton, havia de demostrar que ha 

captat el missatge d'aquest capítol de la història 

del cinema. Per això Cal salvar el soldat Ryan 

comença amb un morceau de bravoure, amb un 

cop d'efecte que constitueix, alhora, una finta i 

una coartada. Una finta que ha fet efecte, 

perquè els crítics professionals no paren de 

parlar d'un "Spielberg antibel·licista". I una 

coartada per a les pretensions progres i 

artístiques del director. 

 

 

 

Obertura semidocumental 

 

Cal reconèixer que els vint-i-dos minuts inicials 

dedicats al desembarcament a la platja 

d'Omaha el 6 de juny de 1944 són terribles. 

Mitjançant un estil semi-documental, o pseudo-

documental, Spielberg imposa a l'espectador 

l'experiència física de la guerra amb tota la 

seva brutalitat, lluny de la visió idealitzada que 

oferien en technicolor les pel·lícules 

tradicionals. Aquí hi escau el comentari de 

Garcia Oliver sobre uns documentals de la 

Guerra Civil: "No eren aquelles pel·lícules de 

guerra adients per aixecar la moral. Eren massa 

crues i objectives, en blanc i negre que 

enlluerna. La guerra, vista al natural, era 

profundament desagradable. No era la guerra 

de les pel·lícules mercantils. [...] Em van fer un 

efecte penós. Són tan realistes que a un li 

treuen les ganes de combatre" (El eco de los 

pasos, p. 224). Si Spielberg hagués continuat 

així, la pel·lícula hauria pogut esdevenir una 

obra perillosa, una invitació a la deserció. I, 

efectivament, Spielberg no ha continuat en 

aquest to. Després s'ha dedicat a desactivar la 

possible càrrega crítica de l'obertura, en reduir-

la a mer preàmbul d'una narració tradicional de 

gestes bèl·liques, no exempta de tòpics. 
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Es miri com es miri, el pseudo-documental 

sobre el carnatge a la platja d'Omaha no lliga 

amb la pel·lícula de guerra que ve a 

continuació, perquè les regles del gènere hi 

tornen a imposar el seu domini. La manca de 

concordança i d'afinitat entre les dues parts 

perjudica Cal salvar el soldat Ryan. 

 

Després del desembarcament, Spielberg 

desplega les receptes habituals. Tot és 

previsible (Cf. l'escena amb la nena i el 

franctirador), pueril, inversemblant (Cf. el 

presoner nazi que alliberen, al final). Pel que fa 

a les receptes, Spielberg s'extralimita, no li fa 

vergonya emprar els trucs més suats. Dos 

exemples trets del final: 1) l'actitud del jove 

intèrpret Upham és el recurs habitual del cine 

de terror per manipular l'espectador (un 

personatge passiu davant el perill que 

l'amenaça); 2) l'aviació americana arriba en el 

darrer moment per salvar el soldat Ryan, com 

la cavalleria a les pel·lícules de l'0est; aquest 

truc fins i tot porta etiqueta: last minute rescue 

("salvació a l'últim minut"). 

 

A mesura que ens allunyem de les seqüències 

inicials, la pel·lícula esdevé més i més una 

glorificació de l'exèrcit i la pàtria. Quan al soldat 

Ryan, per fi trobat!, li comuniquen la mort dels 

seus tres germans, aquest respon sense 

parpellejar que els seus germans són els 

companys de l'exèrcit. Déu n'hi do! 

 

Microrealisme amb quetxup: 

 

Spielberg té pretensions artístiques i, alhora, 

adopta un conformisme reverencial envers els 

valors establerts. Per entendre'ns: vol ser un 

Kubrick amb la mentalitat de Walt Disney. Vol 

mostrar la brutalitat de la guerra i, alhora, ser 

respectuós amb l'exèrcit, el patriotisme, la 

taquilla i el receptari de Hollywood. I no cal dir-

ho, el segon component de les antinòmies es 

menja el primer. Cal salvar el soldat Ryan 

comença a la manera de Kubrick (Cf. l'atac de 

Senders de glòria), segueixen les aventures a la 

recerca del Ryan perdut i acaba com Indiana 

Jones. Com qualificar, si no, les escenes finals 

en què un quants soldats defensen un pont 

estratègic contra una divisió de tancs 

alemanys? 

 

Resumint: de pel·lícula antibel·licista, res de 

res. Com a pel·lícula de guerra (no és 

exactament el mateix), després de la finta 

inicial, esdevé una obra convencional, 

respectuosa amb les regles del gènere i una 

mica pueril. U Roig: divisió de xoc (1979), de 

Samuel Fuller, era molt millor. No puc dir res 

d'altres títols clàssics de Fuller o Walsh sobre la 

Segona Guerra Mundial per la senzilla raó que 

no els he vist. 

 

Peckinpah ja empastifava les ferides amb 

hemoglobina a raig fet i sovint presentava 

l'espectacle a càmera lenta. Spielberg aplica el 

mateix mètode, corregit i augmentat, sense 

càmera lenta. Ens mostra la mort amb un 

devessall de quetxup i budells. Però aquest 

microrealisme o pseudorealisme, s'insereix dins 

de les concepcions habituals del cinema bèl·lic. 

Es tracta, a més, d'una característica similar a 

la dels informatius de televisió. "De la guerra de 

Iugoslàvia -escriu Eduardo Subirats- es difonen 

mediàticament cròniques d'hiperrealisme 

microscòpic i vídeos d'un sadisme obscè, al 

costat d'una retòrica conceptualment i 

políticament buida" (España: miradas fin de 

siglo, p. 194). 

 

Terribile est pro patria mori: 

 

"En el fons de tot patriotisme hi ha la guerra: 

per això no sóc patriota", escriu Jules Renard 

en el seu diari. Spielberg, com que és patriota, 

accepta la guerra amb tota la brutalitat que 

comporta. Ens mostra la mort omnipresent en 

la guerra... per tal d'entonar millor la seva 

versió particular del dulce est pro patria mori. 

Morir per la pàtria no és dolç, sinó terrible, però 

no queda altre remei que sacrificar-se per ella. 

El mateix Spielberg ho ha esbombat en diverses 

entrevistes, defensant sense cap escletxa de 

dubte l'actuació dels aliats durant la Segona 

Guerra Mundial. Ara bé, vistes les coses des del 

nostre país, si tenim en compte la política de 

no-intervenció que va deixar la República a 

l'estacada i el posterior suport dels aliats a 

Franco �suport encapçalat per Churchill el 

1945�, som del tot incapaços de compartir 

l'entusiasme de Spielberg (Pel que fa a la 

trajectòria política de Churchill, Gaziel hi dedica 

unes pàgines d'antologia a Meditacions en el 

desert) A això cal afegir-hi l'actitud favorable a 

Hitler i Mussolini, que va adoptar la classe 

dirigent d'Anglaterra i dels Estats Units en el 

període anterior a la Segona Guerra Mundial.  

 

Conclusió: que vagin a morir a la platja 

d'Omaha els dirigents polítics i econòmics que 

van donar ales a Hitler i a Mussolini. Ens 

reafirmem que el primer deure del soldat és ser 

un desertor. A la primera, la segona i la tercera 

guerra mundial. 

 

"En el fons de tot patriotisme hi ha la guerra: 

per això no sóc patriota." Jo tampoc. 

 

Josep Alemany. 


