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ichael Haneke s'erigi, definitìvament, al llarg de
l'any passât, en una de les
figures mes importants i
transeendentals dins el
p an o ra ma cinem atogràfie mundial, gracies a l'estrena de les sèves dues ultimes, i magnifiques, peHícules: Código desconocido i La pianista. El cineasta alemany
ha confirmât, per una banda, les expectatives que va despertar en cl public quan va estrenar Fanny games,
però, per altra, ha vist coiti se li penjava l'étiqueta de directot provocador,
que busca imatges impartants i que,
segons alguns, tan sols tracten de cridar l'atenció. Una sèrie de judiéis i de
valoracions que poden resultar lògics,
però també reduccionistes i superficials, ja que penso que Haneke, efectivament un cineasta provocador, no
esdevé un cineasta gratuit, que utilitzi situacions violentes i desagradables,
en alguns casos portades fins el limit
d'aliò suportable, amb l'unie ob¡ectiu
de fer-ne espectacle. La provocació
del director de 71 fragmentos de ana
cronologia del azar resulta feridora, no
tan sols a nivell emocional, sino, sobretot, a nivell psicologie, perqué l'obra de Haneke apunta directament a
la consciència de l'cspcctador, qui no
cn superara mai les seqüeles.
Tal vegada sigui Código desconocido, a diferencia de La pianista o
Fanny games, la peHícula en qué el
director alemany afronta els temes
des d'una perspectiva mes suggèrent,
però, en definitiva, igual de contundent i impartant, pel que es refereix
a la visió de la societat que ens pretén posar de manifest. L'inici de la
peHícula resulta prou significatiu, en
aquest sentit. A la pantalla, apareix
una nena sordmuda, que pertany a
l'escola de música on trcballa un dels
personatges del film, i que realitza
una série de gestos que els seus companys, també sordmuts, no aconsegueixen desxifrar. L'escena esdevé, al
cap i a la fi, una concisa, però efectiva i demolidora, metàfora de la societat contemporània occidental, en
la qual predomina la incomunicado,
en qué cada un dels seus habitants
sembla usar un codi personal i distint al de la resta.

La civilitzacio coni a utopia
A continuado, cus traslladem ais
carrers de París, on coneixerem, a
ttavés d'un meravellós i mesurai pía
seqüéneia, alguns deis protagonistes
de la peHícula, deis quais 1 lanckc
ens oferirà comptades dosis d'informació, ja que Código desconocido, parteix, com indica un explícit subtítol
a l'inici, del relat incomplet de diversos viatges, protagonitzats per
distints personatges que en algún
instant, per atzar, es creuen. Així
dones, seguirem Anne, una dona que
aspira a triomfar com a actriu de cinema, Georges, el sen marit i reporter de guerra que passa Hargnes tcniporades a Kosovo, Jean, el germa menor de Georges, qui no vol seguir
treballant la granja familiar, tal i com
desitja el sen pare, Maria, una immigrant romanesa que mendica pels
carrers de la capital francesa i envia
els diners que recul] a la seva familia, i Amadou, un ¡ove d'origcn áfrica
que treballa com a professor a fescola de música per a nens sordmuts.
E l conjunt de les histories permetrà Haneke rcalitzar una contundent i ferotge crítica a la societat actual, posant en evidencia que, en el
nostre comportament diari, s'hi
amaguen actituds intolérants i xenôfobes. A l'esmentat pía seqüéncia, Jean llença un paper de manera despectiva a les mans de Maria, que demana almoina, la qual cosa provoca
la reacció airada d'Amadou, qui li recrimina cl fet. Tot acaba cn una dis-

puta al carrer i amb la intervenció de
la policía, que dcixa mancar Jean,
attcsta Amadou i comprova la situa
ciò iHega] de Marie, que scià, pos
tctioinicnt, deportada. Es aquesta
tan sols una situado, la primera, de
Ics moites que al llarg de la peHícula servirán 1 laneke per descobrir-nos
que cl concepte de civilitzacio, avui
dia, està lliinv de ser assolti per part
de l'home.
Código desconocido esdeve una visió desoladora, pessimista, que cus
demostra, mitjançant un parallélisme esgarrifós, que les distancies en
tre la guetta deis Balcans i la sode
tat occidental son, tan sols, geogràfiques. Mentre cu un Hoc es
desenvolupa una guerra, amb milers
de victimes innocents, coneguda pcls
mitjans tic comunicado, en l'altra, ¡a
sigui París, 1 .ondres o Nova York, es
sers anònims traeteti de sobreviure a
la misèria, cl racisme ì la incomunicacio, En definitiva, ambducs situacions són el producte de la impericia
deis homes, de la seva incapacita! per
1er front als matcixos problèmes de
sempre. Cohérent i exemplar resulta
cl desenllaç de la peHícula, que mi
revelaré aquí, però que posa en
evidencia la manca d'enteniment cn
tre els homes i Testât priniitiu île la
nostra societat, albora, que sembla
proposar, coni a solució, començar
pel principi, ja que no sembla que encara estiguem préparais per L'ús del
Uenguatge natural lumia. •

