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Mask. Estados Unidos, 1985. Cor, 115 min. Drama | Dirección: Peter Bogdanovich | Guión: Anna Hamilton Phelan |
Fotografía: László Kovács |  Música: Dennis Ricotta |  Elenco: Cher (Rusty),  Eric Stoltz (Rocky), Sam Elliott  (Gar),
Richard Dysart (Abe), Laura Dern (Diana), Estelle Getty (Evelyn) | Produción: Universal Pictures
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Rocky  é  un  mozo  que  sofre  unha
grave enfermidade que lle  produciu
unha terrible deformación do cranio,
o que lle dá un aspecto monstruoso.
A pesar diso, é moi intelixente e cari-
ñoso. A súa nai, que o protexe en ex-
ceso, é unha muller cun estilo de vi-
da moi pouco convencional, pero es-
tá disposta a conseguir por todos os
medios que o seu fillo teña as mes-
mas oportunidades que calquera ou-
tra persoa.

 CRÍTICA DE ADAM LOWES

A tendencia de aplaudir aos actores
que “se poñen feos” para unha pe-
lícula  é  unha  forma  de  eloxio  bas-
tante reducida. É a verdadeira encar-
nación e a inmersión total nun perso-
naxe máis aló da súa aparencia física
o que merece os aplausos (e sen dú-
bida foi o caso da galardoada inter-
pretación de Charlize Theron da asa-
sina  en  serie  Aileen  Wuornos  en
Monster).  Outro  actor  que  logrou
unha fazaña igualmente extraordina-
ria que Theron -e tamén habita o pa-
pel  dunha  persoa  real-  foi  o  entón
mozo de 24 anos Eric Stoltz en Más-
cara (1985), a conmovedora película
biográfica de Peter Bogdanovich so-
bre o adolescente desfigurado Rocky
Dennis.

Aínda que o director certamente non
está  por  riba  de  inxectar  unha  pe-
quena  licenza  creativa  no  seu  pro-
xecto, a película en si se desenvolve
dun xeito moi discreto e dramatica-
mente sen prexuízos, reflectindo 

moito  o enfoque sen tonterías e a
actitude centrada da nai protectora
de Rocky, Rusty (interpretada á per-
fección por Cher).  Mentres a aper-
tura  do filme flota fóra dun cuarto
mentres soa música rock, presénta-
senos  aos  poucos  o  protagonista:
un  típico  adolescente  americano,
que está sacando boas notas, soña
con viaxar a lugares afastados e ten
unha  obsesión  insana  cos  cromos
de béisbol.
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Cando a cámara finalmente se topa
con  Rocky  mentres  sae  de  perfil,
está claro  (polo  menos na superfi-
cie) que é moi diferente ao seu gru-
po de compañeiros. Un defecto de
nacemento  provocou  unha  condi-
ción física na que o cranio do ado-
lescente está agrandado e o crece-
mento  óseo  distorsionou  as  súas
faccións. A partir dese momento, a
película  podería  optar  facilmente
por ir pola vía máis previsible e cen-
trarse na  loita  diaria  do personaxe
por ser aceptado. O golpe maestro
aquí,  con todo, é presentalo como
un  adolescente  un  pouco  maior  e
seguro  de  sí  mismo,  cómodo  na
casa e popular  na escola.  Simple-
mente está tentando abrirse camiño
no mundo, a pesar dos contratem-
pos que atopa, que son máis físicos
que sociais.
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Ao principio da película, Rocky e a
súa nai ignoran casualmente os dé-
biles consellos dun médico sen ex-
periencia co seu caso. En certo sen-
tido, nai e fillo tamén se dirixen ao
público  nesta  escena.  Do  mesmo
xeito que o doutor, Rocky non pre-
cisa da nosa piedade nin de ningún
prexuízo que poidamos ter sobre el.
De feito,  a maior  parte do conflito
do personaxe, fóra das debilitantes
dores de cabeza que sofre constan-
temente, provén da súa nai auto-

destrutiva e drogadicta, a quen que-
re desesperadamente desintoxicar e
buscar  axuda para os seus proble-
mas.
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Aínda que sería doado retratar o per-
sonaxe como unha figura tráxica uni-
dimensional,  Stoltz,  absolutamente
magnífico baixo as profundas capas
de maquillaxe, é quen de dotar a Ro-
cky dunha fortaleza e resistencia in-
ternas,  aínda  que  deixa  aparecer
ocasionalmente os moi identificables
momentos  de  ansiedade  e  vulne-
rabilidade dos adolescentes. Rodea-
do pola súa cariñosa familia substi-
tuta  de motoristas  e polo  noivo da
súa  nai  (Sam  Elliot),  o  Rocky  de
Stoltz é realmente unha inspiración.
Unha das desafortunadas e imprevi-
sibles  consecuencias  do  excelente
traballo do actor aquí foi que o xefe
de estudio Universal daquela época,
Sidney Sheinberg, presionou con en-
tusiasmo para que interpretase con
pouca fortuna a Marty McFly en Re-
greso ao futuro, sendo substituído.
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Se a posterior relación de Rocky cu-
nha moza cega (Laura Dern), que co-
ñece mentres traballa como orienta-
dor de campamento é pura fantasía
de  Hollywood,  en  realidade,  o  seu
fugaz tempo xuntos faino aínda máis
conmovedor cando recoñece que o
seu  cortexo  non  está  destinado  a
durar,  particularmente  cando se  re-
vela o final  desgarrador  da película
(que se pode prever  en gran medi-
da).  Máis  de  trinta  anos  despois,
Máscara segue a ser un lacrimóxeno
clásico superior de Hollywood e, co-
mo o personaxe central, é unha pelí-
cula que se nega a deterse no sufri-
mento e os sentimentos, e en cam-
bio  abraza  o  optimismo  e  a  espe-
ranza ante as probabilidades bastan-
te insuperables.

Próxima película do ciclo, 29 de novembro: Hedwig and the Angry Inch · John Cameron Mitchell


