Mes d urgencia soke Silly Illuder
.W. només es va equivocar
en una cosa: estava convencut que s'havien oblidat
d'eli i que hauria de romandre de manera infinita
en aquest món que a hores
d'ara no sap molt be cap a
on va. Hauria estat interessant saber qué pensava del president Bush,
per exemple. Però no, era mortal
com tots, i araja podra treballar amb
Tactor que mai va poder dirigir a
causa d'un paraigües, una ironia
mes de la vida.

Perdición, El crepúsculo de los dioses i

Sound:

El

Días sin huella.

Avaricia,

acorazado

Potemkin,

Varíete', La quimera del oro,

...Y el mundo marcha, La gran

ilusión,

és en blanc i negre, totes eis seus

El

mejores

films están impregnata d'una at-

años de nuestra vida i Ladrón de bi-

mosfera que va més enfia del ceHu-

cicletas. Una bona_avinentesa per

loide o, dit d'una altre manera, si

acostar-nos una mica més a les in-

gratam el fotograma, hi trobarem

clinacions cinéfiles del director.

El cine de B . W . per exceblència

delator, Ninotchka,

Los

Tessència del cinema. També, utilitzant la tècnica del color, va saber

B. W., com tots els grans

donar el to adequat, sino, digueu-

mestres, també va teñir un gran

me on heu trobat més atmosfera

mestre, i així com després

mediterrània si no és a Avanti.

Cai

Miquel Ángel hi va ver un Rodin,

rer, la premsa j a haurà informat de

assenyalar, per fer justicia, que

després d'Ernst Lubitsch hi va ver

forma exhaustiva sobre el director:

Wilder va treballar amb gent tan

BillyWilder. Alseudespatx hi havia

les seves manies, eis seus desigs frus-

important com els fotògrafs Joseph

una nota a má que deia " com ho

trats, la seva fina ironia i, sobretot,

La

Shelle, Charles B . Lang, John

faria Lubitsch". Els que som in-

la Sensibilität i intebligència per es-

F.

Seitz,

condicionals de B.W.,

criure guions cinematografíes. E l

Diamond,

i

(alguns ho practicam j a fa temps)

pas a la direcció va ser una altra iro-

Raymond Chandler entre altres i,

davant esdeveniments importants,

nia

mes de la vida.

principalment, va teñir un exceblent

abans d'actuar hem de pensar " C o m

Aquesta vessant de la direcció

coblaborador com a muntador i

hauria actuat B.W."

s'ha de agrair a Charles Boyer i al

qualque més ( Tajudava fins i tot als

director Mitchell Leisen. C o m és

rodatges) en la persona de Doane

ben sabut, Tactor francés es nega a

Harrison.

Qtian TempsModems

surti al car-

interpretar una seqiiència en què
havia de parlar amb un escarabat.
Més

ironies de la vida.

els guionistes
Charles

I.A.L

Brackett

Pel que fa als actors, tota la gamma

dels

millors

actors

del

Hollywood classics, des de Ray

D'una cosa de la qual s'ha parlai

Milland fins a J a c k L e m m o n pas-

és la seva immensa paciencia:

sant per Walter Matthau; des de

ja em direu si no és propi del sant

Barbara Stanwyck fins a Shirley

Job

dirigir per dues vegades Marilyn

M a c L a i n e passant per Kim Novak,

Monroe (sobren comentaris) i una

sense oblidar, encara que Wilder se

vegada a Tactor que en tota la seva

n'hagués oblidat, el nostre actor més

carrera no va dir de memòria més

internacional, Fortunio Bonanova.

poc

de tres línies seguides (tal vegada va
fer una excepció a Llamad a cualquier
puerta);

no obstant això, no deixa

de ser una ironia més malgrat que
parlem de Bogart.
B.W.
ern,

eis

mes vinent, Temps

Modems

Tot

i així, volem recordar que el

número 33 (una altra ironia) del
maig de 1997 estava dedicat al di-

va tractar, llevat del westtots

El

farà un número-homenatge a B . W .

generes

cine-

rector. També el Centre de Cultura
prepara un cicle dedicat a ell, a part

matografíes, i si bé en la comedia

d'algunes pehlicules dirigides evi-

va

dentment

ser un mestre indiscutible, les

per ell, hem

pensat

seves tres obres més representatives

dedicar un cicle a les deu millors

están dins el gènere negre i el melo-

peblicules segons una enquesta que

drama. Queda ben ciar que des d'un

va

punt

de vista

subjectiu

serien

fer a B . W . la revista Sigth and

d'un

a partir d'ara

•

