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El bar de Tim

I

Siempre haCe buen tiBMpO,
fl FI t • nï F iIJ U E r a

Tres soldats, tres camarades, tres
amies inseparables ais quals la guerra
ha agermanat mes que no els separara la postguerra en reintegrar-se a
la vida civil -Ted, Doug i Angie, ais
quals reconeixem sota els rostres jovials i riallers, primer; esquerps i reconcentráis després, de Gene Kelly,
Dan Dailey i Michael Kidd-, decideixen prendre's una darrera copa en
tornar del front i haver de separar-se
qui sap si per sempre. I davant la mirada, entre perplexa i irònica de famo del bar (Tim), que sembla saberho tot sobre promeses incomplides,
els tres amies es fan la solemne promesa de tornar-se a trobar en el mat e a Hoc deu anys després, encara que
hagin d'anar a la cita des de l'altre cap
de la ciutat o des de l'altre cap de món.
I segellen el pacte per escrit en un paper que estogen en l'interior d'un
Hum, amb Tim com a testimoni.
Així comença un dels mes bells i
crepusculars musicals de la historia
del cine (tan sols equiparable al que,
anys més tard, representarla el també bellíssim i incomprés La leyenda de
la ciudad sin nombre de Joshua L o gan).
Sempre he pensât que les millors
peflícules son aquelles en qué l'espectador percep en cada una de les

seves imatges el batee que destabla el
pas del temps que es reflecteix en la
fluídesa de cada seqüéncia i que deixa la seva petjada en el gest de cada
rostre. Batee o palpitació que acaba
per convertir-se en el vertader protagonista del film. Es el que m'ha passât en els darrers anys veient obres tan
prodigioses com Dublineses de John
Huston i Tren de sombras de José Luis
Guerín.
Ido bé: d'aquesta mateixa materia
amb qué somnis i temps es varen forjar, és la materia de qué está feta l'obra de Donen i Kelly. Els tres soldats
que veim aparèixer a la pantalla
avançant cap a nosaltres mentre canten, sobreimpressionats sobre imatges de guerra al començament del
film, podrien ser potser els mateixos
que anys després modelaran amb el
seu protagonisme aquella altra joia del
musical que va ser Un día en Nueva
York, deis mateixos Kelly i Donen. No
son ells, pero. La vitalitat d'antany,
sense abandonar-se del tot, s'ha tenyit ara d'una agredolça nostalgia i d'una crepuscular malenconia. Igual podrien ser aquells tres vétérans que tornen a la llar en l'obra mestra de
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Stanleg Donen ¡ Gere Kelly (N55

William Wvler Los mejores años de
nuestra vida. Però tampoc, perqué
l'optimisme vital que vessen per tots
els seus porus Donen i Kelly aconsegucix triomtar, encara que nomes sigili provisionalmcnt, sobre la sensació de derrota definitiva que planeta
sobre els protagonistas del film de
Wyler en la recerca angoixosa d'un
assentameli! social i vital que cauteri tzi i apagui les pérdues lístqucs i moráis, les ferides i cicatrius indelebles
que la batalla ha anal dcixant en tots.
A les primeres imatges de Siempre hace buen tiempo ja es conté especularment el seu linai. 1 lati transcorregut deu anys d'enea del seu comiat després de tornar de la guerra.
Ted, Doug i Angie, després d'un peños reencontré en qué cada un vcura
reflectit en els altres els rastres febrils del seu fracàs, han acabat per
recuperar la seva velia amista! perduda. Tot i això, les seves vides tornaran a separar-se coni va passar deu
anys abans i cada un reprendía un
carni diferent. Tan sois les lluins de
neo del local de T i m seguirán pipellejant coni sempre al caicnt de la
matinada mentre el temps incessati!
i astut prosseguirà la seva lenta erosió ile la nit, a una banda i a
l'altra de la pantalla. •

