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MeshorEs jo també voldria parlar de la IHarlene Dietrich
les hores , amb llicència eclesiástica i bencdicció apostòlica
i romana, jo també voldria parlar de la Marlene Dietrich.Ni
mes ni menys. O aproximadament. Ara que tot déu i per tot
arreu baila i canta entorn de
les llums deis ametllets en flor -febreret curt, mes dolent que es ture- voldria escriure una vegada mes sobre la
Marlene/Lola-Lola. I tot just ho faig
ara que encara (però menys) ressonen
campanades d'un aniversari, d'un centenari ptou escenificat des del passat27
de desembre, cent anys després del naixcment a Berlin, ciutat de totes les ciutats, de l'cnlluernadora (aclaparadora)
protagonista d'Orient Express o Encubridora. Enlluernadora i de gran capacitai pet a la destmeció fins a uns limits., .iblimitats. Des de sempre, els
cinèfils de tot el món, una mena de
coldectiu a una passa de la seva extinció total (i ningú ho lamentara) tenien
entre les mans una espècie de polèmica o, tal vegada, discussió oberta i encara sobre els valors sobre el talent de
ducs victimes glorioses i triomfants del
glamour més glamourós de tots els glamours possibles; Greta Garbo/Marlene Dietrich i la dialéctica està setvida.
Bo és posar la cosa sobre la taula. Però,
no ara ni avui. Ara i avui, encara que
d'una forma breu, patlaré de tres deis
millors films que marquen i defineixen, cree que a la perfecció, les esséncies més purés de l'actriu; Marruecos,
Testigo de cargo i, finalment, Sed de mal.
Tres peHícules, tres etapes, tres aspeetes, molt diferenciats d'una estrella estigmatitzada per la discussió, l'enfrontament entre diversos sectors, que el
club Marlen sempre fou un galliner
molt esvalotat. De les tres, només una,
Marruecos, pertany a la fase espectacular i de dcscobriments fets sota la influencia de Joseph von Sternberg.
Marruecos (1930) rere 1'impacte
produ'it per 1 'estrena mundial d'Elángel azul, és el punt i partida per a una
carrera cinematogràfica dilatadora i
copiosa. Tota Marlene n'és present al
llarg del més que notable film; la Marlene d'ahir -encara moltes referéncies
i reminiscéncies de Lola-Lola-, la
Marlene d'ara mateix, emergent i poderosa, quan 1 'estrella agafa el voi- Capricho imperial, El cantar de los canta-

res i la Marlene del demà i del crepusclc admirable [Testigo de cargo, Sed
de mal, Vencedores o vencidos...- Sternberg ubica a la seva particular Pigmalió davant dues celebritats de l'època,
Adolphe Menjou i Gary Cooper per
al debut a Hollywood. Présents, al cor
neuràlgic d'un hipotètic Marroc meravellosament créât a l'interior dels estudis americans a una, lògicament,
cantant de cabaret anomenada, per a
aquesta ocasió, Mademoiselle Amy
Jolly. Tot un marc épie i poètic, gairebé liric d'una legió estrangera d'origen francés. Una Marlene seductora
que arrasa i esclafa per on va
Testigo de cargo (1957). Anys després
(moltes coses han passât a la seva vida,
a la vida cinematogràfica també) torman a retrobar amb moltes aventures
a les espabiles a una Marlene distant i
distinta (les esséncies son les mateixes).
Bella, atractiva. Madura, estable, serena davant la càmera, a Marlene només
Ü manca va la mà experta d'un director per guiar-la i conduir-la per un carni de roses, malgrat que el personatge
ttiat portava de cap a peus graus de temperaUíra elevada. Aquesta mà età la de
Billy Wildcr. Una mà que, anys abans,
ja estava al seu costai, ja li feia costai
a Berlin, Occidente. Amb la incorporado a Testigo de cargo del sempre eficient Tyrone Power, un
terrible Charles Laughton i
una divertidissima Elsa
Lanchester. I, a sobre, un
inspirât text d'Agatha Christie. Tot perfecte. Marlen, també.
La cloenda (però també hi ha altres cloendes magnifiques) és representada per
Sed de mal (1958). Un repte, un desafiament, un

acte de valentía suprema. Prova de valor a l'alcada del personatge. Vella, desencantada, una miqueta amargada, carregada de cinismes i de saviesa, d'escepticisme atroc, crea un personatge
fet a la mida per al director del film,
Orson Welles. La seqüéncia entre els
dos, dos genis de la interpretado, de la
representado, amb el pas del temps,
s'ha integrat en intensitat dramática,
vibració épica, interioritat psicológica,
a les antologies (a totes les antologies)
de la historia del cinema mundial. I no
parlaré del traveling inicial, perqué no
voldria repetir-me. La Marlene de Sed
de mal deteriorat el rostre, la llarga cabellera rossa transformada en negre
compacte (una broma més d'Orson
Welles repetint el número fet a Rita
Hayworth a La dama de Shangai) que
rebenta cada vegada (per desgracia, poques) que surt en pantalla.
Tres apunts, dons, d'una estrella
perfecta sempre dirigida per creadors
de la talla de Stanley Kramer, Joseph
von Stetnberg, Alfred Hitchcock
...Quasi res, quasi res. Molts anys (i
bons), estimada Marlene. •

