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Introducció: 

 

El missatger de la por m'ha decebut. Dibuixa un 

quadre incisiu d'alguns aspectes de la política 

nord-americana actual, però falla en l'essencial: 

els guionistes no han gosat abordar la relació 

complementària entre els extrems oposats (la 

dreta neoconservadora i el fonamentalisme 

islàmic), malgrat que Manchurian Candidate de 

Frankenheimer (designo la pel·lícula del 1962 

amb el títol anglès) els oferia una trama ideal 

per a això i que la primera part de Fahrenheit 

9/11 de Michael Moore ja havia preparat el 

terreny. La meva decepció no prové de prendre 

com a punt de referència la pel·lícula del 1962, 

sinó d'analitzar la versió de Demme com una 

obra autònoma, tot tenint en compte la situació 

política actual. No em sabré estar, però, de 

referir-me a Manchurian Candidate, perquè la 

comparació m'ajudarà a explicar el meu punt 

de vista. 

 

No té cap sentit esperar que la nova versió sigui 

fidel a l'original, encara menys quan es tracta 

d'una actualització. Però sí que cal esperar que 

sàpiga adaptar o traslladar a les noves 

circumstàncies algunes idees de l'obra anterior. 

Manchurian Candidate de Frankenheimer es 

basava en una paradoxa agosarada: una 

maquinació comunista (russos i xinesos junts) 

dirigia els seus esforços a posar a la presidència 

dels Estats Units un ultraconservador 

menjarojos. La pel·lícula captava l'atmosfera de 

la guerra freda i atacava alhora l'esquerra 

estalinista i la dreta maccarthista. L'argument, 

molt resumit, era aquest: durant la guerra de 

Corea, un escamot de soldats americans eren 

raptats per agents comunistes i sotmesos a un 

rentatge de cervell. A un d'ells, Raymond Shaw 

(Laurence Harvey), el programaven per 

convertir-lo en un assassí. La seva mare, 

casada amb un senador conservador, era la 

instigadora de la maquinació i la connexió entre 

comunistes i maccarthistes. 

 

Després de la desaparició del comunisme a 

Rússia, el lloc d'enemic número u dels Estats 

Units l'ocupa el terrorisme islàmic (si aquests 

enemics constitueixen una amenaça real o 

inventada pels estrategs de Washington és una 

altra història.) El més lògic, doncs, en la nova 

versió, hauria estat relacionar el candidat 

ultraconservador o neoconservador, i la seva 

mare, amb els grups terroristes àrabs. Això 

tindria, a més, un doble fonament, perquè no 

sols l'actual política nord-americana dóna ales 

al terrorisme, sinó que els anys vuitanta 

aquests grups van ser ajudats, finançats i 

armats per Washington. El títol podria ser The 

Saudi Candidate, The Al Qaeda Candidate o 

quelcom per l'estil. Un plantejament explosiu, 

és clar. Però també ho va ser el de Manchurian 

Candidate. I, per reblar el clau, es va estrenar 

el 24 d'octubre del 1962, enmig dels tretze dies 

de la crisi dels míssils. A París, els comunistes 

van organitzar piquets en contra, i a Orange 

County, la Legió Americana es va manifestar 

molt indignada.  

 

A la versió del 2004, Kuwait, en els dies 

anteriors a la primera guerra del Golf, 

substitueix Corea, i per mantenir el títol  

 

 

original, els guionistes s'han tret de la mànega 

una empresa multinacional, Manchurian Global, 

que substitueix russos i xinesos. Per a 

Frankenheimer, el perill era la convergència 

dels interessos, aparentment oposats, de 

l'extrema dreta i els comunistes. Per a Demme, 

el perill és la convergència de partits polítics i 

grans empreses. Ara bé, els dos últims no són 

oposats ni antagonistes en res, ni ho fan veure. 

Així, desapareix el "joc malvat d'aparences 

invertides" (Guarner) del 1962 i el que queda 

és una història bastant simplista i per sota de la 

realitat. A més, en posar en l'anterior lloc 

d'enemic de Washington un amic, algunes 

peces no encaixen en el nou esquema. El 

rentatge de cervell, per exemple. Funciona com 

a història independent, però esdevé 

inversemblant. Costa entendre que, a l'hora de 

preparar una nova versió, el primer que fan els 

guionistes és suprimir les millors idees de 

l'original. Costa entendre-ho, sí, però és el que 

han fet Daniel Pyne i Dean Georgaris. I la 

pel·lícula ja no es recupera d'un plantejament 

inicial tan desafortunat. Per molts bons actors 

que hi aboquin i per competent que sigui la 

realització de Demme. 

 

La realitat supera la ficció 

 

Manchurian Global s'inspira en Halliburton, 

Carlyle Group i altres empreses del complex 

militar industrial que obtenen enormes beneficis 

de la "guerra contra el terror". Qualsevol lector 

mínimament informat sap que els dos partits 

polítics dels Estats Units estan al servei del 

poder econòmic, en són els criats. Les grans 

empreses, per col·locar els seus homes a la 

Casa Blanca, no necessiten recórrer a mètodes 

tan complicats com els que explica El missatger 

de la por. Tampoc no necessiten herois de 

guerra, reals o inventats, tenen tota la classe 

política a la seva disposició. 

 

Demme ha deixat de banda l'humor negre i 

mordaç de Manchurian Candidate i s'ha centrat 

en les peripècies de la intriga. La seva versió és 

un thriller polític rodat amb un estil eficaç, 

sense assolir la complexitat malèvola ni la 

fascinació visual de Frankenheimer. També 

filma algunes escenes brillants, com la visita a 

l'apartament d'Al Melvin i l'assassinat del 

senador Jordan i la seva filla. No aconsegueix, 

però, ultrapassar els límits d'un guió de thriller 

rutinari. Total, que El missatger de la por no és 

una pel·lícula gaire bona, però tampoc no és 

dolenta. És una obra irregular. Conté coses 

interessants i coses que no acaben de fer el 

pes. Entre les coses interessants, cal destacar 

la descripció d'un sistema polític corrupte i 

criminal. Els mitjans de comunicació es 

dediquen a infondre por a fi de manipular 

l'opinió pública, un autèntic rentatge de cervell 

col·lectiu. Polítics i empresaris no retrocedeixen 

davant res quan es tracta d'augmentar el poder 

i els diners. A ningú no li pot fer el pes que hi 

hagi tantes incoherències: un rentatge de 

cervell difícil de creure, presentar com un 

projecte fruit de la conspiració el que són fets 

consumats (entre altres coses, que surti elegit 

"el primer vicepresident de propietat privada"). 



S'hi respira una sensació de paranoia, 

d'amenaça contra els drets democràtics, però el 

seu efecte queda diluït. Malgrat abordar 

qüestions molt greus, la pel·lícula no colpeix 

l'espectador. 

 

Partit únic: 

 

Per tal d'indicar que els dos partits coincideixen 

en l'essencial i són intercanviables, els 

guionistes i Demme han difuminat els contorns. 

El partit que veiem consisteix en un còctel 

d'ingredients republicans i demòcrates. 

Raymond Shaw (Liev Schreiber) fa servir 

diverses vegades una de les expressions 

preferides de George W. Bush: "We will prevail" 

(la diu a Fahrenheit 9/11). És un heroi de 

guerra, i així l'aclamen a la convenció del partit, 

igual que a John Kerry. I parla de "vigilància 

compassiva", en la línia de Bush. Eleanor Shaw 

(Meryl Streep) posseeix trets de Hillary Clinton, 

Condolezza Rice i Dick Cheney (de tots tres 

alhora). A jutjar per les ressenyes que he llegit, 

aquesta idea �que als Estats Units hi ha una 

forma sui generis de partit únic� no ha quedat 

gaire ben plasmada a la pantalla i ha donat peu 

a interpretacions sense solta ni volta. L'extrema 

dreta, per la seva banda, ha vist en la pel·lícula 

un pamflet anti-Bush. De tant en tant, sentim 

comentaris sorprenents. Ben Marco (Denzel 

Washington), quan descobreix el que es trama, 

diu a Rosie: "Això no són unes eleccions. És un 

cop d'estat, un canvi de règim al nostre propi 

país". Una vegada més, no es tracta pas d'un 

projecte futur, sinó d'un fet consumat, d'una 

cosa que ja ha passat als Estats Units, amb el 

robatori de les eleccions de l'any 2000, les 

estranyes circumstàncies que envolten els 

atemptats de l'11 de setembre (malgrat els 

avisos, van deixar que els cometessin per tenir 

l'excusa de llançar guerres preventives), la 

invasió neocolonial de l'Iraq, la intimidació de la 

població amb les alarmes infundades 

d'atemptats, les lleis que posen les bases d'un 

estat policial. 

 

El fil dels somnis: 

 

Les dues històries que explica El missatger de 

la por, a vegades en muntatge paral·lel, són la 

fulgurant carrera electoral de Raymond Shaw i 

els esforços de Ben Marco per treure l'entrellat 

del que va passar a Kuwait tretze anys enrere. 

Dues històries estretament relacionades. 

Després de la conversa amb un altre integrant 

de la patrulla, Al Melvin, que li parla dels seus 

malsons, Marco decideix investigar pel seu 

compte. La visita a l'apartament d'Al Melvin el 

deixa sumit en la perplexitat. Els somnis i 

l'exploració de la memòria seran el fil d'Ariadna 

que l'ajudaran a sortir del laberint mental. Els 

actors se'n surten la mar de bé. Les estrelles de 

reclam són Denzel Washington i Meryl Streep. 

El personatge més difícil, però, és Raymond 

Shaw, i a Liev Schreiber el paper li surt brodat. 

Presoner de la família �damunt seu pesen la 

carrera política del pare mort i una mare 

despòtica�, l'únic gest de rebel·lia �anar a 

lluitar a Kuwait� li ha empitjorat les coses. És 

un personatge tràgic: s'adona que la seva mare 

el manipula i no sap com evitar-ho. "Jo sóc 

l'enemic", confessa a Marco.  

A les escenes finals, Demme no aconsegueix 

crear un clima de gran tensió. Tot passa massa 

de pressa i, per acabar-ho d'adobar, l'FBI, o 

una unitat secreta de l'FBI, evita el suïcidi de 

Marco i ho soluciona tot. Un happy end 

desafortunat. I decebedor. Igual que el 

plantejament inicial. En això sí que és coherent 

la pel·lícula. Dissortadament. 

 

Josep Alemany. 


