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Doubt (La duda)
Direcció:  John Patrick Shanley

John Patrick Shanley adapta al cinema la seva 
pròpia obra teatral Doubt: A Parable, guanya-
dora el 2005 del premi Pulitzer. Doubt exposa 
el duel entre el pare Flynn (Philip Seymour Hoff -
man), que intenta renovar les estrictes normes 
de l’escola religiosa de la parròquia de Saint 
Nicholas, i la germana Aloysius Beauvier (Meryl 
Streep), directora de l’escola que creu en 
l’efectivitat de la disciplina. Quan la germana Ja-
mes (Amy Adams) comenta a la directora les se-
ves sospites que el pare Flynn és “massa atent” 
amb un alumne (que és el primer alumne negre 
acceptat per l’escola), la germana Aloysius, sen-
se cap prova a part de la seva convicció moral, 
inicia una croada personal per treure la veritat 
a la llum i expulsar Flynn de l’escola per abusar 
de l’alumne.

A diferència d’altres fi lms nord-americans en 
què els rols dels personatges queden molt clars 
des del principi, Doubt trenca els tòpics. Davant 
de l’innovador mestre que i de l’estricta directo-
ra, en altres pel·lícules quedaria molt clar qui és 
el bo i qui és el dolent. Però, com a la vida real, 
en aquesta pel·lícula no hi ha res que sigui tal 
com se’ns mostra, i els blancs i negres es tornen 
grisos. Darrere del comprensiu pare Flynn és 
possible que s’amagui un abusador, i darrere de 
la rigidesa de la germana Aloysius s’amaga un 
fons d’humanitat i sensibilitat que va més enllà 
del que es podria suposar per la seva aparença. 

La pel·lícula exposa una gran diversitat de te-
mes: tracta de l’extrema difi cultat en demostrar 
els casos d’abús quan les úniques proves que es 
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Llibres i pel·lícules

tenen són indicis, del poder per amagar tot allò 
que no convé mostrar dins les escoles religio-
ses, de la situació de desavantatge de la dona 
quan tota la jerarquia d’un sistema està forma-
da per homes, de l’enfrontament entre el que 
és arcaic i els impulsos renovadors, del dilema 
d’exposar un fet que pot arribar a ser més de-
vastador que el greuge, del poder d’una calúm-
nia, de la complicitat de la família…

La pel·lícula aprofi ta el bo i millor del seu origen 
teatral i dels recursos cinematogràfi cs: les esce-
nes de Doubt són riques en diàlegs i les imatge 
les complementen i completen de forma pode-
rosa, com amb el vent que sacseja constantment 
la germana Aloysius, metàfora dels temps reno-
vadors que sacsejaven els Estats Units posteriors 
a l’assassinat de John F. Kennedy.  

Des d’una perspectiva clarament oposada però 
que fa servir el poder del dubte com a motor 
de la trama, tenim, com a referent anterior 
a aquest fi lm, La calumnia (1961), de William 
Wyler, curiosament també basat en una obra 
teatral: The Children’s Hour (1934) de Lillian Hell-
man. En aquest fi lm eren dues directores d’una 
escola les calumniades per una alumna per la 
seva suposada homosexualitat, tot i que, a di-
ferència de Doubt, el fi nal de The Children’s Hour 
no deixa espai a interpretacions. Per contra, Do-
ubt, fi del a la seva idea, deixa un fi nal obert, i 
l’espectador no trobarà respostes clares al di-
lema que es planteja, atès que el dubte, per la 
seva pròpia naturalesa, sovint acostuma a ser 
irresoluble i serà dubte per sempre. 


