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SINOPSE
a

Retrato da cidade d'Os Ánxeles a tra-
vés de extractos de filmes, en que se 
reflexiona sobre a representación da 
urbe  na  sétima  arte  e  se  intentan 
deitar  abaixo  certos  estereotipos 
irreais creados por Hollywood. Ofré-
cese así unha visión máis realista e 
complexa da localidade que acolle a 
meca  do  cinema  industrial  nos  Es-
tados Unidos.

CRÍTICA DE MADISON BROOKSHI-
RE EN BRIGHT LIGHTS (extracto)

Ao ver por primeira vez Los Angeles 
Plays Itself de Thom Andersen, pode 
custar detectar é un manifesto, pero 
non todos os manifestos están escri-
tos  con  letras  grosas,  declaracións 
categóricas e exclamacións. O vídeo 
ensaio  de Andersen é  un logro  dis-
creto: radical na forma pero modes-
to en aparencia. Ao examinar un dos 
aspectos  máis  fundamentais  pero 
menos  considerados  do  cinema  (a 
transformación dun mundo tridimen-
sional  nunha  imaxe  bidimensional), 
Andersen  ofrécenos  algo  así  como 
unha nova teoría do cinema. En tro-
ques de eloxiar as películas só polas 
súas características formais, o crite-
rio de Andersen do que fai  que un 
filme sexa bo, fermoso e verdadeiro 
parece  provir  da  súa  provocativa 
sentencia: “Como regra, a realidade 
é máis rica que a nosa imaxinación”.

Ao examinar a historia documentada 
de localizacións cinematográficas da 
que ben pode ser “a cidade máis fo-
tografada  do  mundo”,  Los  Angeles  
Plays Itself revela non só as diversas 
actitudes que os cineastas e as súas 
películas  proxectan  na  súa  cidade 
natal,  senón  tamén  as  ideoloxías 
contidas en cada forma de ollar. An-
dersen  argumenta  que  as  películas 
máis famosas sobre Os Ánxeles, en-
tre elas  Chinatown,  Blade Runner e 
LA Confidential, son en realidade vi-
sións cínicas da inutilidade da resis-
tencia. Contra o mito arraigado du-
nha cidade decadente vítima dos pe-

cados dos seus pais fundadores, ex-
pón unha historia alternativa, unha 
que  as  propias  películas  gravaron, 
ás  veces  mesmo  sen  decatarse.  A 
amplitude  da  investigación  de  An-
dersen  é  vizosa,  abarcando  desde 
protofilmes sonoros até pornos ex-
perimentais,  sentíndose finalmente 
atraído  pola  insurxencia  do  neo-
rrealismo que revela máis sobre as 
partes da cidade que menos vemos. 
Aínda que ás veces a realidade des-
crita  é  escura,  elúdese  o  cinismo 
que podería ter estragado un filme 
excelente.

Los Angeles Plays Itself é entretido 
e tamén esclarecedor. Que a análise 
sexa incisiva  proporciona máis  du-
nha gargallada, pero o humor seco 
non  impide  que  Andersen  enuncie 
un sermón secular  sobre o cinema 
como sacramento, instruíndonos so-
bre por que son importantes as pelí-
culas e por que cómpre ollalas con 
atención. Agora que (en teoría) re-
cibimos máis información visual que 
verbalmente,  Los Angeles Plays It-
self, unha película sobre como ver 
películas, apréndenos a alfabetiza-
ción  visual  que  tan  desesperada-
mente precisamos. Como amosa An-
dersen, quen ten o poder de con-
trolar as imaxes ten o poder de con-
trolar o discurso.

Como calquera cidade, Os Ánxeles 
non é unha, son moitas. Pero tamén 
é  unha  cidade  única:  como suxire 
Reyner Banham, fala no idioma do 
movemento, non do monumento. Se 
Nova York é un palimpsesto en cons-
tante cambio, infinitamente suscep-
tible  á  lente  porque  comprime  o 
tempo nun plano vertical, Os Ánxe-
les  é  a  espacialización  do  propio 
tempo.  Por  tanto,  argumenta  An-
dersen, o transporte é o “tema sub-
sidiario” de case todas as películas 
esenciais sobre a cidade, de China-
town a  Killer  of  Sheep.  Andersen 
simpatiza cos dilemas que esta pe-
culiar  paisaxe  en  movemento  pre-
senta aos cineastas. Ao ser máis ho-
rizontal  que  vertical,  leva  tempo

chegar dun lugar a outro e as pelícu-
las deben lidar co “espazo case pri-
vado” e pouco fotoxénico do auto-
móbil ou, pola contra, eludir a xeo-
grafía  por  completo.  Pero  as  solu-
cións  descoidadas  a  este  delicado 
problema reciben o desprezo do na-
rrador,  provocando algunhas das ri-
sadas máis grandes do filme.

Los  Angeles  Plays  Itself tamén  nos 
ensina a ollar máis aló da superficie 
dunha imaxe, extraíndo “revelacións 
documentais” dos filmes de ficción. 
Mesmo a película máis inventada é 
un rexistro de algo, o que lle dá a 
Andersen a oportunidade de escribir 
historia coas imaxes que selecciona 
dunha ampla gama de clásicos reco-
ñecidos,  xoias  esquecidas  e  filmes 
de  serie  B  esquecibles.  Estas  rutas 
alternativas a través da paisaxe ur-
bana  cinematográfica  súmanse  a 
unha historia alternativa d'Os Ánxe-
les: a historia da súa clase baixa e o 
seu subsolo, dos seus edificios arra-
sados e os seus barrios perdidos. Nu-
nha pasaxe particularmente conmo-
vedora, Andersen escava Bunker Hill 
das súas ruínas cinematográficas, re-
constrúe  a  súa  historia  mostrándoa 
nos seus diversos papeis protagonis-
tas  e  analizando  o  que  significan 
eses roles. Reflectindo o seu declive 
na vida real e a caída de veciñanza 
burguesa a  bloque de oficinas  bur-
guesas,  Bunker  Hill  amósase  prós-
pero,  bohemio,  “arruinado”  e  logo 
estéril  antes de ser  substituído por 
torres de oficinas pintadas con lapis 
labial.  O  feito  de  que  “o  cinema 
amaba a Bunker Hill” significa que o 
seu destino está ben documentado. 
Descubrimos un barrio moi semellan-
te aos que moitos din que faltan n'Os 
Ánxeles, o que os “Señores da Cida-
de” decidiron que tiñan que destruír 
para poder salvar. Andersen escribe 
o epitafio de Bunker Hill, que debe-
ría  inscribirse  nos  seus  mausoleos 
postmodernos:  “Había  unha  cidade 
aquí,  antes de  que a derrubasen e 
construísen un simulacro”.
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