
DE AMOR E OUTROS DEMOS: ‘CHRISTINE’
JUSTINE PERES SMITH

[Tirado de Vague Visages. Dispoñible en: https://vague-
visages.com/2016/10/20/of-love-and-other-demons-
christine-john-carpenter-1983/]

Nunca tivo un coche un aspecto tan glamuroso como o 
que ten na Christine de John Carpenter. O Plymouth Fury 
ten bordes frescos e orgánicos que semellan esculpi-
dos pola natureza e non polo home, e a pintura vermella 
brillante de Christine reflicte a luxuria adolescente que 
inspira. Dentro do filme, os coches veñen con certa canti-
dade de poder - non só a forza orgánica do seu tamaño e 
peso, senón a oportunidade de ter o teu propio espazo e 
a oportunidade de escapar. A correlación de feminidade e 
coches pode ser tan vella como a invención destes, e está 
fortemente presente no horror de Carpenter e Stephen 
King. Máis aló das simples metáforas obscenas de “mon-
tar”, o tratamento dos coches como mulleres trascende a 
brutalidade sexual. Os homes aman, adoran e cobizan os 
seus coches, e no caso de Christine, o coche ama de volta 
cunha posesividade vingativa.

Carpenter trae control ao absurdo apoiándose no Ho-
llywood clásico. Con obvias alusións a James Dean en 
Rebelde sen causa, dende a chaqueta vermella aos pais 
controladores, a súa invocación dos melodramas de Ni-
cholas Ray suaviza a estupidez dun coche asasino en serie. 
O filme incluso ten aquel aspecto do vello Hollywood, 
especialmente nas escenas nas que sae Christine. Ilumina-
da con brillo e saturada, a película pon as gafas de cor de 
rosa dos anos 50 que pervirten o idealismo da vella escola. 
Como o filme abre co título “nacida en 1957” referido a un 
coche, o público pode entender que a orixe desta historia 
vai máis atrás de que os protagonistas nacesen sequera. A 
identidade de América na segunda metade do século XX, 
de moitas maneiras, funciona como unha rebelión directa 
respecto á cima ideolóxica e industrial do país no período 
de posguerra.

Cando Arnie pasa de nerd a greaser [de chapón a motei-
ro], pasa a personificar un ideal masculino dunha época 
previa. Aínda que os desexos adolescentes nunca cam-
bian demasiado (cobrar e foder son aínda as prioridades 
principais), a cultura que os rodea si que o fai. Nos anos 
50, aínda semellaba posible que o soño americano puide-
se levar a calquera que traballase duro da pobreza a unha 
vida cómoda de clase media. Con filmes como Rebelde 
sen causa ou Máis grande que a vida, o antes mencionado 
Ray expuxo o espellismo que supuñan estas promesas, 
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suxerindo a peaxe emocional de tentar sempre alcanzar 
algo máis.

Feita no punto álxido do reaganismo no cinema estadouni-
dense, Christine ofrece un contrapunto equilibrado e es-
teticamente vibrante aos filmes cargados de nostalxia de 
mediados dos 80. A diferenza dun filme como Regreso ao 
futuro, que cae, ao tempo que os retrata, en ideais obsole-
tos relacionados coa raza, o xénero e a sociedade, Chris-
tine leva eses valores á época moderna, revelando a súa 
natureza estragada e opresiva. O tratamento do sexo non 
escapa do feito de que as e os adolescentes teñen dese-
xos hormonais constantes que pasan por riba do sentido 
común, pero Christine non os esaxera nin os patoloxiza. Un 
filme como Regreso ao futuro trata a sexualidade feminina 
como un divertimento e traballa cara o reestablecemento 
das regras de xénero habituais, mentres en Christine mar-
cas similares reflicten o potencial abusivo deses mesmos 
sistemas. De moitas maneiras, Christine reflicte un escep-
ticismo respecto ao sistema do “collo o que quero cando 
o quero” que emerxe cando o consumismo se convirte na 
forza ideolóxica dominante na sociedade.

AUTOMANÍA: AUTOMÓBILES ANIMADOS 
1950-1968
PAUL WELLS

[Tirado de The Motor Car and Popular Culture in the 
Twentieth Century, editado por David Thoms e Len Hol-
den. Londres: Routledge, 1998]

Podemos referirnos ao Oldsmobile [marca de General 
Motors], sen medo a equivocarnos, como o primeiro ve-
hículo motorizado en reemprazar realmente ao cabalo e a 
carruaxe como medio popular de transporte na sociedade 
estadounidense. Foi tamén un dos primeiros coches en 
aparecer nun anuncio animado. Simple e asequible, o car 
aínda apelaba á cultura folk de América representando ao 
mesmo tempo o espírito de progreso da era industrial. Os 
primeiros pioneiros da automoción nos Estados Unidos 
foron esencialmente maquinistas, mecánicos, traballado-
res técnicos - xente loitando cun novo medio, non só no 
aspecto da enxeñaría, senón tamén no da expresión crea-
tiva. En moitos sentidos, isto reflectía o ascenso do apara-
to cinematográfico, e a tensión emerxente entre perfec-
cionar o mecanismo que podía traer o progreso, e vixiar 
os seus efectos e consecuencias discernbiles. O coche 
uníu o motor de combustión interna a un chasis para pa-
saxeiros; un pequeno paso para a historia da automoción, 
un gran salto para o cambio social. O cinema, en primeira 
instancia, dirixiuse cara a novidade persuasiva de, simple-
mente, rexistrar “a realidade”; unha tendencia documental 
que casualmente recolleu o impacto da máquina na cul-
tura de masas, por exemplo, no Desfile de automóbiles de 
Edison (1905). Non pasou moito tempo antes de que tanto 
o coche como a cámara pasasen a estar subordinados aos 
principios xemelgos da socialización no século XX, utili-
zados como ferramentas para reflexar e sublimar desexos 
reprimidos ao tempo que animaban ao consumo material 
e as necesidades do comercio. É nesta unión onde o filme 
animado entra na ecuación, ofrecendo coñecemento 
sobre os códigos e condicións a través dos que o coche 
articula a súa cultura.
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[...] Motormanía (1950), feita por Jack Kinney [...] aproveita 
o boom dos coches na posguerra para advertir de que 
“o coche nas mans do home común está en perigo de 
extinción”. Lonxe de alabar as virtudes do coche nun dos 
seus momentos de prominencia social máis profunda e 
explotación comercial máis intensa, esta curta concén-
trase no condutor. Neste caso, este remata por ser un 
Goofy altamente reconstruído [...] [respecto a traballos 
previos nos que] Goofy aparece como un inocente panoco 
que ten problemas coas normas de etiqueta, as leis ou o 
equipamento, todo ao servizo do slapstick. Nos 50, Goofy 
interpreta a un típico “señor de barrio residencial”, pero 
[a experta en Disney] Flora O’Brien cita certa inquedanza 
respecto ao seu rol en Motormanía:

“É excesivo suxerir que Goofy está insinuando un lado 
escuro do soño americano? Se o home dos barrios resi-
denciais se sinte atrapado nun estilo de vida conformista, 
podería sufrir comicamente dentro del. Pero non podería 
ser que sentise tamén unha rabia destrutiva, unha ansia 
invisible por romper as barreiras da inhibición?”

A ansiedade de O’Brien vén en parte dunha incapacidade 
para aceptar que o previamente amigable e completamen-
te inocente Goofy poida ser o mediador da complexidade 
no cartoon, e aínda máis, dunha visión máis desoladora e 
máis sinistra da cultura americana que el, e polo tanto Dis-
ney, ofrecen habitualmente. A preocupación real da curta, 
non obstante, é o automóbil como árbitro das relacións de 
poder urbanas, e máis en xeral, como isto encaixa dentro 
da posición ideolóxica de Disney sobre a resposta do indi-
viduo aos valores democráticos na sociedade americana. 
[...] Goofy interpreta o arquetipo do bo cidadán, “Mr. 
Walker”, que cando conduce transfórmase “nun monstro 
incontrolable, un condutor demoníaco” (“Mr. Wheeler”) 
que abusa doutros motoristas e usuarios da estrada, de-
clarando “a estrada é miña”. A cuestión da propiedade 
está inevitablemente atada a aspectos de control, e re-
laciónase intrinsecamente coa preocupación de Disney 
pola orde social e as consecuencias da transgresión. Aquí 
pódese dicir que “Mr. Walker” é o super-ego americano 
tentando aceptar o seu id, “Mr. Wheeler”, mediado polo 
obxecto-ego do coche e o seu entorno.

Mr. Wheeler retira a capota do seu coche, e retira o seu 
sombreiro nun xesto similar, que lembra a acción da capo-
ta (un home feito un co seu coche), pon algo de música e 
reduce a velocidade. Convírtese nun “porco da estrada”. 
A animación aquí aborda o control de espazo e tempo a 
través da cámara lenta. Motormanía elabora diferentes 
gags como exemplos das prácticas cada vez máis terribles 
de Wheeler na estrada. No semáforo, prepárase para botar 
unha carreira a outros condutores, para acabar espetándo-
se contra o propio semáforo. Enchoupa deliberadamente 
a un peatón ao conducir por riba dun charco, para acabar 
igualmente enchoupado por outro condutor. [...] O co-

che de Goofy está equipado cunha mira de pistola como 
ornamento do capó. Como un piloto da Segunda Guerra 
Mundial, estampa un signo de vitoria no lateral do seu 
vehículo. O xornal advirte “Os accidentes incrementan”, e 
a voz en off, un recurso case documental, significativo en 
determinar a autoridade ideolóxica do filme, suxire que 
Goofy, á vez un cidadán modélico e un delincuente pato-
lóxico, personifica a falta de empatía entre o condutor e o 
peatón.

Só alimentando a sensibilidade e o entendemento, dedú-
cese, poden os condutores crear unha cultura automobi-
lística que sexa non simplemente segura, senón civilizada. 
Noutras palabras, Disney procura devolver a “humanida-
de” ao suxeito, e o sentido de orde á “actividade”, un as-
pecto que a propia linguaxe da animación practicamente 
refuta por si mesmo. Disney esfórzase por facernos chegar 
a lección moral, a pesar de todo, usando medios enfáticos 
para castigar aos transgresores. Mr. Wheeler inevitable-
mente acaba por chocar. “Rompiches o xoguete”, dille a 
voz en off autoritaria, castigando a actitude aparentemen-
te infantil que caracteriza o comportamento de Goofy. 
Conclúe dicindo “Saquemos unha lección de aquí, Mr. 
Wheeler: conduza con prudencia, déalle un respiro aos 
demais…”, pero, sorprendemente, é interrompida por Goo-
fy mirando directamente á cámara e dicindo “cala!”. Non 
me estraña que O’Brien se sinta inqueda. Disney destaca 
a idea dun “pánico moral” deshumanizando un dos seus 
personaxes máis amigables e atraíntes. A implicación é 
que sendo un condutor egoísta, seducido polo empode-
ramento, status e pracer ofrecido polo coche, Goofy, un 
símbolo para os americanos, non é xa quen de manter as 
nocións “populistas” da honra, o deber e o ser un bo veci-
ño, tan necesarias para o posible cumprimento do soño da 
utopía dos barrios residenciais.

De xeito alternativo, e de xeito máis radical (...) as accións 
de Goofy convírtense nun modelo de resistencia ás manei-
ras nas que, como suxire Julian Stallabrass, “o coche mo-
derno se convirte na expresión da personalidade produ-
cida en serie”. Aquí o coche é un símbolo para un modelo 
de “individualidade” que se posiciona fóra da orde social 
(...) e lexitima liberdades sociais indeterminadas. A anima-
ción, da que se podería dicir que é un modo de expresión 
non regulado, quizais non regulable, ilustra de feito estas 
liberdades. Un podería suxerir que independentemente do 
ideoloxicamente determinado que poida ser un filme ani-
mado na súa construción, a súa propia linguaxe lexitima 
unha “filtración” de significados alternativos. Os “chistes” 
animados creados por [...] Kinney nos seus cartoons reve-
lan un discurso complexo no que o coche é medio venera-
do e medio temido, pero, de maneira quizais máis impor-
tante, suxiren unha ansiedade subxacente que conforma 
a maneira na que o coche necesariamente ofrece fantasía, 
escapismo ou simplemente liberación dunha sensación 
cada vez maior de imposición social e xurisdición.
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MÉRCORES 6
“PUNTO DE FUGA”
(VANISHING POINT, RICHARD C. 
SARAFIAN, 
EUA, 1971, 99’, VOSG).

MÉRCORES 13
“MOTORMANÍA”
(MOTOR MANIA, JACK KINNEY, 
EUA, 1950, 7’, VOSG)
“CHRISTINE”
(CHRISTINE, JOHN CARPENTER, 
EUA, 1983, 110’, VOSG)

MÉRCORES 20
 “METAL E MELANCOLÍA”
(METAAL EN MELANCHOLIE, 
HEDDY HONIGMANN, 
PAÍSES BAIXOS, 1994, 80’, VO)

MÉRCORES 27
“OS TRES CUARTOS DA 
VIDA”
(LES TROIS-QUARTS DE LA VIE, 
GRUPO MEDVEDKINE DE 
SOCHAUX, 
FRANCIA, 1971, 18’, VOSG)
“CO SANGUE DOS OUTROS”
(AVEC LE SANG DES AUTRES, 
BRUNO MUEL, 
FRANCIA, 1975, 52’, VOSG)


