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LES CIUTATS I EL CINE: BERLIN (2)

finals
dels anys vint i principis
deis trenta, i gracies en bona
mida al cinema expressionista, el cine alemanv va gaudir
del seti moment mes dolç: eis
èxits de les sèves prodnecions,
tant des del punt de vista artistic com des del comercial, competien en un mateix pia d'igualtat amb
les produccions que venien de
Hollywood. Van scr uns anys dolços,
d'enorme creativitat, en els quais hi havia lloc tant per a les produccions mes
comerciáis com pet als experiments cinematografíes mes agosarats.
Entre aquests experiments destaca
per la seva Originalität el film Berlín,
sinfonía de una gran ciudad (1927), escrita i dirigida per Walter Rüttman. La
peflícula recrea un dia, des de la marinada fins a la nit, en la vida coral de la
gran ciutat. Amb una estètica a mig
carni entre el documental i el cine d'avantguarda, Rüttman aconseguia dcscriure una cosa tan complicada de copsar amb imatges com és el ritme canviant d'una ciutat, segons les diferents
hores del dia, tranquil i pausat, quan
comença a sortir el sol i frenètic en
hores punta, quan tothom va a la feina.
En aquest sentit, era fonamental el treball de muntatge, que convertía les
imatges objectives, rodades pels carrers, en un diseurs cohérent que reflectía la mirada subjectiva del director, proposta molt propera, almenys
en la base teòrica, a la de José
Luis Guerín en la seva

darrera pcllicula En
construcciôn.
Aquest muntatge oferia propostes molt
innovadores, com ara la divisib dcl totograma en imatges rodades per séparât, etc. Els protagonistes d'aquesta
pcllicula, entre rcalista i poètica, eren
els mateixos berlinesos que aixi, anônimament, contrihuïen a la mirificacio
de la seva ciutat.
De totes maneres, el cinc que mes
va fer per elevar Berlin a la categoria
de mite va ser el cine de caire niés comercial, especialmcnt a partir del sonor,
com ara El dngel azul (1929) de Josef
von Stenberg. El film va ser el primer
gran èxit de Marlenc Dictrich, de la
quai Berlin ha célébrât cl centenari amb
diversos actes i exposicions. Marlenc
Dictrich interpréta al film cl paper d'una cantant de cabaret que enamora un
ingénu professor, interprétât per Emil
Jennings.
Aquest mon del cabaret, dominât
tant per la sensualitat i la luxiiria, com
per la cobdicia, va arribar a simbolitzar
fins a tal punt cl Berlin d'aquella època,
que, quan Bob Fosse va adaptar a la
pantalla una part de l'extxaordinària
novebla de Chistopher Isherwood
Adiôs a Berlin, cl résultat va set Cabaret
(1972). La novebla d'Isherwood narra la seva experièneia berlinesa, precisament als primers anys trenta, quan
es va gestat l'imminent triomf dcl
nazisme. Bob Fosse farà que els protagonistes dcl film visquin les seves petites tragédies al voltant d'un cabaret
que simbolitza alhora tota la humanitat, amb les seves alegries i misèries i
aquella Alemanya de la reptiblica de
Weimar, on es va gestar el triomf
de la barbarie nazi. Els actots estait esplèndids, especialmcnt els
protagonistes, un impccablc
Michacl York, un contingut
perô suggèrent Helmut Berger
i una extraordinària Liza
Minelli, en el millor paper de
la seva carrera, premiat, justificadîssimament, amb un Oscar
a la millor actriu. Liza Minelli
ho fa bé tôt: els numéros musicals
i la matisada recreaciô del personatge de Sally Bowles, una noia que
es mou entre la ingenuïtat i la picaresca
i que vol ser sofisticada quan résulta,
moites vegades, ridicula, capaç de ser,
al mateix temps, mesquina i tendra,

Cabaret

ambiciosa i afectuosa, maligna i desval
guda, una noia que, en Ics mansde 1 . i / a
Minelli, arribar a convertir se en un
pcrsonaige entranyable,
I le de dir que sempre he tingili

Cabaret en la meva [lista privada de
preferèneies cinèfiles i que cada any la
veig almenys una vegada, Eis numéros
musicals son magnifies i han arriba! a

Berlin, si ni fonia de una gran ciiulad.
ser mitics en la perita història dels mu-

sicals. Però el que no deixa île posarme els |ièls de punta és aquell en que
canta un adolescent, cap al linai de la

pcllicula, a una cervescria on Michael
York i I Iclmut Berger s'han attirai un
m o m e n t , quan viatgen en colxe, tor-

nant cap a Berlin, El jove entona una
canço aparentmenl moli dolca, que
progressivamcnl es va convertint en un
hinme. Mentre es van alcginl les veus,
cada vcgaila mésexalladcs, dels clients,
la càmera s'allunya per mostrar-nos que

es tracta d'un militanl île les SA d'u
riforme. Quan la canço ja s'ha convertit en un hininc militai i quasi tots
els présents s'han posât dempeus per
cantar, tots estenen els bravos lent el

conegutgest nazi. Michael York li de
mana aleshores, a un asterai I Iclmui
Berger, que interpreta un aristoi rata
alemany i que lins aquell m o m e n t no

s'havia | i r c s massa seriosament els
nazis: Estau segurs que els podreu attirar?" C o n i que tots sabem cl que va
patir Europa per aquella bogeria
eollectiva d'una bona part dels alcmanys,

aquella

escena,

que

ha

començat d'una mancra bucòlica, esdevé al final un presagi sinistre de la
capacitai de l'èsser huma per entregarse al mal scuse a pênes a d o n a r - s c ' n . B

