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L'ejwheraiit romanticisme de Jüan Qphiils

D'aquesta manera a Madame De... el dramatisme
esdevenlments

va contaminant

que roman latent en els

la historia, s'estén corn el coreó i la mentida

corn única sortida per camuflar un engany anterior, amb la compllcitat

lodrama per finalitzar en una tragedia
d'arravatadores dimensions romántiques, mitjancant un joc d'equívocs, que
arranca de manera lleugera i banal pero
que acaba en un exacerbat fatalisme.
Tot un seguit de canvis de registre
que no comporta cap tipus d'entrebanc
grades a l'esmentat estil fluit i dinámic,
que Ophüls ¡mprimeix al relat I a través
del qual les accions, i el canvi de tonalitat, sesucceeixen deforma natural, marcades per un ritme gairebé musical, conseqüéncia directa de les aclaridores anotacions que felá el propi cineasta sobre
els angles I els moviments de camera. A
més, la mobilitat de la camera d'Ophüls
és d'una precisió matemática de manera que ens permet descobrir els sentiments I la moral d'uns personatges que,
a mida que avanca la trama, es veuen
immergits en una vorágine de mentides,
aparences, que no ofereix cap posslbilitat a la consumado deis desitjos amorosos. D'aquesta manera a
Madame
De... el dramatlsme que román latent
en els esdeveniments va contaminant la
historia, s'estén com el coreó i la mentida va creixent, com única sortlda per camuflar un engany anterior, amb la complidtat de les casualltats. I será el principal personatge femení Louise d. qui
provocará Tambada fins a una carrero
sense sortida quan abans les seves activitats en una vida ociosa es fonamenten
en fútils i intranscendents flirtejos amorosos. Será el motor principal d'un relat
que es trastoca progressivament en direcdó a un desenllac tráglc.

Madame De.

adame

De... és

una

pel-lícula realitzada
l'any 1953 i, per tant,
posterior a l'accidentat exiliáis EstatsUnits
que va patirei seu director, Max Ophüls,
qui va veure en Tadaptació de la novella
homónima de Louise de Vilmorin un vehicle mrtjançant el qual podía desenvolupar el seu exubérant estíl, aquell que li
concedía l'honor de ser conegut com el
mes elegant d'entre tots eis cinéastes. I
és que si algú ha sabut aprofitar el fet
que el cinema siguí una forma d'expressió que amalgama, absorbeix, tota la resta de llenguatges artístícs, des del teatre
a la música, passant per la pintura, l'arquítectura i Tescultura, aqüestes Max Ophüls i la seva magistral Madame De... n'és
una prova molt més que evident, en la
mesura que fa palesa una estètica rica,
detallada, en el seusaspectes més barrocs.
Ella és la comtessa Luise de... (Danielle Darrieux) i ells son el seu marit, el
general André de... (Charles Boyer) i el
seu amant, el barò Fabrizio Donati (Vít-

va creixent,

de les casualitats

torio De Sica), els quais configuren un
triangle amorôs que gira al voltant d'unes erratiques arracades de diamants —
espècle de meguffin
hitchcocklà— que
van canviant constantment de propietaris i destinataris i que provoquen una
espiral de coïncidences, casualitats de
l'atzar més entremaliat, I del quai es dériva una histôria circular i tipicament habituai en la filmografia d'Ophuls —La

ronda

i Lola Montes,

per exemple—. La

pellicula s'inicia com una comedia
d'embolics, marcada per la lleugeresa
del to i la frivolitat en qué son contemplades les accions, i que en certs moments, la seva posada en escena pot remetre a Ernest Lubitsch —recordar la sequence del teatre amb les continues entrades i sortides del general Andre d.—
Posteriorment, tot evoluciona cap el me-

En aquest sentit el barroquisme de
la posada en escena d'Ophüls, amb l'inestimable collaboradó de Toperador
Christian Matras, juga un paper fonamental en un doble sentit. Per una banda, els personatges son vistos o bé a través de miralls, en un símptoma dar que
ens movem en un món regit per aparences, o bé a través de vidres, la qual
cosa confirma que darrera cada un deis
personatges hi ha alguna cosa oculta.
Per altra banda, el decorat presenta un
espai carregat de nombrosos objectes
d ' a t r e z z o que transmet una atmosfera
d'opressió que tanca els persontages,
impedint-los expressar les seves ¡nterioritats, mentre un tráveling sembla perseguir-los, buscant desesperadament
una sortlda, I que tan sois ofereix la via
mística o la via de l'honor. fíf

