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Sesión do 30 de abril de 2019                                                    O home elefante

The Elephant Man. Estados Unidos, 1980. B/N, 125 min. Drama | Dirección: David Lynch | Guión: David Lynch, Eric
Bergren,  Christopher  De  Vore  |  Fotografía:  Freddie  Francis |  Música: John  Morris  |  Elenco: Anthony  Hopkins
(Treves), John Hurt (Merrick), Anne Bancroft (Kendal), John Gielgud (Gomm) | Produción: Paramount Pictures
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Premios BAFTA 1980
Mellor  Película,  Actor  e  Deseño  de
Produción
Premios César 1981
Mellor Película Estranxeira
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A finais do século XIX, o doutor Fre-
derick  Treves  descobre  nun  circo  a
un home chamado John Merrick. Ao
ter  a  cabeza  monstruosamente  de-
formada,  vive  nunha  situación  de
constante  humillación  e  sufrimento
ao  ser  exhibido  diariamente  como
unha atracción de feira.

CRÍTICA DE ESPIN OF

Adagio  para  cordas do  compositor
Samuel Barber, considerada por moi-
tos  melómanos  como  unha  das  ex-
presións máis perfectas de dor e tra-
xedia, acompaña os últimos momen-
tos  da  película  e  da  vida  de  John
Merrick (o tristemente famoso home
elefante),  e  é  imposible  imaxinar
meirande humildade e beleza.
Humildade e beleza porque, a pesar
de que incluíndo este tema desola-
dor  podería  pensarse  que  o  relato
cae nos  pantanosos  terreos  do me-
lodrama, xogando por tanto a facer
un espectáculo da dor, en realidade
eríxese como homenaxe á dignidade
e a loita dun home asombroso, cuxa
enfermidade é unha das maiores tra-
xedias  íntimas  das  que hai  noticia;
pero a maior traxedia foi o desprezo,
os  malos  tratos,  a  humillación  da
maioría de persoas que se cruzaron
na súa vida,  que son os  auténticos
monstros desta historia devastadora.
A penosa vida de Joseph Merrick es-
tendeuse  desde  1862  até  1890,  en
plena  época  vitoriana,  co  que  sig-
nificou  este  reinado  de  revolución
industrial e tecnolóxica. Deste xeito,
a  escolla  do  branco  e  negro  para
contar esta historia é natural, e non
ten nada de pretenciosidade.  Non se

pode concibir  O home elefante en
cor, tanta dor só pode contarse nu-
nha paleta cromática limitada. Dou-
tra banda, as contornas industriais,
a frialdade do aceiro e o metal (que
tanto lembran a Cabeza borradora)
volven mergullarnos nun mundo de-
sapiadado e feísta. Pero as solainas
son máis luminosas na escuridade.
Botando man do grandioso talento e
experiencia dun príncipe do seu ofi-
cio como Freddie Francis  (gañador
de dous Oscars), a fotografía da pe-
lícula  afástase  moito  de  calquera
pretensión preciosista ou impactan-
te, e dedícase cunha sinxeleza aba-
fadora a retratar unha época e uns
espazos  anímicos  sen  chamar  a
atención sobre  si  mesma,  e  sendo
igualmente unha fotografía en bran-
co e negro de referencia. Aínda que
é xusto dicir que o magnífico dese-
ño de produción de Stuart Craig, na
súa segunda película como respon-
sable  desta  disciplina,  colabora
substancialmente nese sentido.
Non  cabe  comezo  máis  maxistral
para a película. Primeiro cunha se-
cuencia onírica que nos lembra po-
derosamente á apertura de Cabeza
borradora, na que somos testemu-
ñas da versión de Merrick da razón
da súa desgraza. Segundo, co com-
pasivo doutor Frederick Treves (in-
terpretado de forma soberbia polo
sempre  impredicible  Anthony  Hop-
kins) seguindo a un policía que, nun
circo ambulante, termina pechando
un grotesco espectáculo chamado O
Home  Elefante.  Non  pode  ver  o
doutor  ao  famoso  monstro,  pero
non parará até examinalo, quedan-
do estupefacto polas severas defor-
macións do seu corpo. De novo, a
influencia  de  Tod  Browning  é  evi-
dente e indisimulada. Pero hai algo
máis: a mirada compasiva de Treves
é tamén a de Lynch.
Nin o menor rastro de esaxeración
ou parodia, a pesar de que o produ-
tor era Mel Brooks,  o famoso direc-

tor d'O noviño Frankenstein, estrea-
da seis anos antes. De feito, Brooks
decidiu  retirar  calquera  tipo  de
mención á súa persoa durante a pro-
moción do filme, para que ninguén
se levase a engano. Pero hai moitos
máis detalles que son indicios claros
da entrega total do director a contar
a historia da forma máis crúa e ve-
raz imaxinable.
Lynch elabora un discurso absoluta-
mente persoal, que entronca á per-
fección coa viaxe tenebrosa de Hen-
ry Spencer na súa primeira longame-
traxe, da cal se podería dicir que é a
negación da felicidade na materia e
a confirmación da liberdade na men-
te.  Lynch  nega  de  plano  calquera
tipo de sentido á dor humana, cal-
quera  clase  de  xustificación  ou
aprendizaxe. Pola  contra,  o triunfo
de Merrick é que, máis que extraer
unha sabedoría da súa situación (co-
mo vemos en tantos  filmes  lamen-
tables), oponse a ela coa súa inocen-
cia e a súa dozura conmocionadoras.
Nese  sentido  hai  varias  secuencias
asombrosas  neste  filme,  filmadas
por  Lynch  coa  cámara  á  altura  da
ollada dos actores, é dicir, con sin-
xeleza expositiva absoluta, sen alar-
des de ningún tipo. A conmovedora
escena na que Treves presenta a Me-
rrick á súa esposa, na súa casa, só
pode filmarse desta forma tan des-
posuída  por  contadísimos  artistas.
Onde está ese director morboso que
tantos  cinéfilos  desprezan?  Atopa-
mos  aquí  un  cineasta  excepcional,
dunha humanidade irresistible e un
respecto absoluto pola traxedia dun
home. O belísimo momento con Me-
rrick  chorando  por  ser  tratado  con
dignidade,  e  coa  muller  de  Treves
chorando á súa vez pola indescritible
inocencia e bondade dun ser tan trá-
xico, contén toda a dor da historia
do home. Lynch, director superdota-
do,  artista  eminente,  escribe  unha
elexía sobre a inmortalidade da ino-
cencia e da coraxe na que queda pa-
tente a súa inmensa humanidade.
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