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ax ophüís no és
un probe adaptador, un aplicat
¡I-lustrador de
novel-les. El seu
matisatgust literari es nodreix
de textos de J.W. Goethe, Mérimée,
Schnitzler, Maupassant, Zweig...
Obres i autors que alimenten l'associació de bellesa I elegancia, segell Indeleble de la seva empremta.
Per gust i formació és un cineasta
cuite i sofisticai, subtil i cosmopolita. El seu estll es balanceja entre allò
misterios I la indefinido —Truffaut
d/x/í—imprimerla petjada d'un poderos refinament visual al seu cinema. El preciocisme de la seva posada en escena exclou allò buit i rebutja allò subratllat. La cuidada
composició del pía s'ajusta amb precisió a allò narrât, proposant una sublimado de Tenquadrament en les
sèves mes òptimes manifestacions.
La bellesa de les sèves Imatges és
única i cridanera. Es mou amb mestria en els espais interiors, en decoráis majestuosos, recorreguts per
tràvelingssumptuosos, corn a la prodigiosa seqüéncia del ball de Madamme D. "La forma no adorna el
contingut, el crea" dlgueren Rohmer i Chabrol sobre Hitchcock, però
també es podría aplicar a Ophüís.
Se l'ha títllat d"'esteta" però
Testeticisme "per se" no és la seva
divisa. Humanista de dalt a balx va
tractar molt i bé "l'amor" com a Madame

D o Lola Montes,

film aquest

darrer en color, esplendor de la seva obra, essénda del seu univers, un
món dominât per les histories sentlmentals habítualment tragiques,
per la f ragilitat de les relacions amoroses, la sort, la dissort.
El nazisme el va convertir en exílíat; va arribar a rodar a Italia, Alemanya, Japó ais Estats Uníts, adaptant-se sempre a les condícions de
la producció local.
Assaborí la fama el 1932 amb Liebelei,

Caught

fou una de les mes esti-

mables contribuclons al cinema negre,
però fou el seu ancorament en el molí
del melodrama mes noble amb Carta a
una desconocida
el motiu de la seva
ambarina revisió.

No serla, empero, fins al seu retorn
a Europa amb La ronde,
dame
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Le plaisir,

Ma-

quan arribarla

el zenit de la seva carrera amb la seva apasionant assumpció deis ressorts
del melodrama I del classicisme narratiu i la re-dimensió de la seva posada en escena.

I és aquest extàtlc période de maduresa artística el que desperta l'interés
de recartar-lo de la pols metafórica de
l'oblit ¡ derrota el cáncer de l'ostracisme sobre un cineasta que precisa encara avuí una reivindicado llíure d'aclucaIls Idéologies, una revisió merescuda
per la seva modernitat Inoxidable, iü

