al vegada sigui Federico Felli-

Bocaccio 70 (1962). El dottor Antonio, re-

gada els records, sobretot a

ni un deis directors del cine-

accionan, purità i reprimit en grau extrem (in-

(1973), o que se situa en el present més

ma italià que més aguanten el

terprétât per Peppino de Filipo) i que es de-

immediat, com és el cas de La dolce vita.

pas del temps. És ciar que per-

dica a perseguir parelles que aparquen els

Però, a la vegada s'endinsà en àmbits des-

tany a la generado daurada

cotxes a parcs publics poc il-luminats, caurà

coneguts o escassament tractats en el ci-

del cinema d'aquell país i que

en la "temptació" d'una gegantina Anita Ek-

nema, àmbits amb valor universal. Lo sceic-

la irregularitat de la seva fil-

berg sortida directament d'una gran tanca

co bianco (El xeic blanc, 1952) no és més

mografia és una de les sèves grandeses,

publicitaria. Almodovar, trenta anys més tard,

que una sàtira sobre les fotonovel-les, molt

perqué fins i tot en les obres considerades

no farà més que continuar i avançar en aquest

de moda a inicis dels anys 5 0 i que arra-

menors, aquelles que suposaren el fracas

somni que converteix en geganti l'objecte del

saven entre el public essencialment feme-

tant comercial com de la crítica especiali-

desig sexual de l'home reprimit.

ni. Estructurada en tres parts, un recurs

Amarcord

zada, cal trobar-hi no ja una rao de ser, si-

Il maestro, corn era anomenat al seu pa-

d'escriptura que Fellini no tornare a emprar,

no una visió singular del cinema marcat per

is després del gran exit de La dolce vita

és la primera pel-licula que dirigeix eli sol i,

una Personalität lliurada a la fantasia i a la

(1960), essencialment és un relator cine-

malgrat el seu to irregular, mostra una sor-

recerca d'un llenguatge poètic, tot basant-

matografie, un narrador d'historiés, de ve-

prenent capacitat d'observació de perso-

se en l'excès. A uns eis molestará Pampul-lo-

gades magiques, de vegades d'un réalisme

natges, que desenvoluparà de manera ex-

sitat felliniana, a altres l'aparent caos de la

passât per la caricatura en la quai es va for-

quisida en la seguent obra, / vitelloni (Els

seva gramática, no subjecta a massa regles,

mar durant els anys prévis a entrar en el ci-

inùtils, 1953) movent-se entre la comicitat

i ais de més enllà, Panar i venir d'una temà-

nema. En aquest sentit, és insuperable el ré-

i la commoció dels sentiments. Una pel-li-

tica marcada per les obsessions de l'autor.

alisme quasi magic que impregna la pel-lí-

cula que marcarà una fita a la filmografia

No importa, Fellini és Fellini, una aportado

cula Roma (1972), tant en la reconstrucció

de l'autor, però també pel que fa a les in-

cabdal a la historia del cinema del segle XX,

del passât (la poètica en l'episodi del des-

fluències que va provocar: alguna cosa li

tant com una influencia decisiva en el retrat

cobriment d'unes pintures romanes en les

deu a I Vitelloni Juan Antonio Bardem, a Ca-

de la societat humana présent i passada.

obres de construcció del metro, basât en un

lle Mayor (1956), George Lucas, a Ameri-

Per exemple, l'avançât i agosarat somni

fet real), corn en la recreado de Pambient

can Graffiti, Martin Scorsese, a Malas Ca-

porno/eròtic amb el quai Pedro Almodovar

popular en un sopar multitudinari a la fres-

(les, i fins i tot, un film ben recent El ùltimo

adorna la seva pel-lícula Todo sobre mi ma-

ca, en l'evocació deis bordells de la ciutat o

beso,(2001), de Gabriele Muccino.

dre, té un ciar précèdent, molt refrénât per

en el teatre de varietats durant la guerra.

l'època, és cert, en Le tentazione del dottor

Fellini retrata, és cert, la Italia del segle,

Antonio, l'episodi signât per Fellini en el film

en un recorregut que inclou una i altra ve-

També és cert que l'excés de sentimentalisme impregna obres com La Strada (1954),
Il bidone (1955) (traduida a Espanya com Al-

L'angoixa de l'artista creador, ningû corn Fellini l'ha sabuda reflectir. El complex
mezzo, (1963),

té molt d'autobiogràflc,

el sentit episàdic anant del présent al passât i a les fantasies del protagonista
narradora

superant

retrat que estableix en Fellini, otto e

és cerf, el propi Fellini no ho va negar, perd una vegada mes

els esquemes del llenguatge

mas sin conciencia) о Le notti di Cabiria (1957),

convencional

transcendeix

en una mescla d'admirable

per entrar de pie en la poesia de les

Amb La dolce vita, posem per cas, la in-

eflcàcia
imatges...

caricatura. Tampoc es pot passar de llarg II

una trilogia amb la quai Fellini s'apartarà defi-

fluencia felliniana arriba a ultrapassar el món

Casanova (1976), on, un cop més, corn a

nitivament del néoréalisme per impregnar-se

del cinema: avui s'usa la paraula paparazzi,

La dolce vita, i després al Satyricon (1969),

d'un Individualisme ben рос classlficable. Apa-

per anomenar eis perlodlstes gràflcs que

apareix la visió trista del sexe i el plaer, tot

reix el món del clrc i deis clowns ais quais de-

van a la caca deis famosos. La paraula sor-

i que, en aquest cas, a costa del protago-

dicará mes endavant una obra completa (I

geix del personatge Paparazzo, un fotógraf

nista, convertit en quasi una marioneta. L'ex-

clowns, 1970). La Strada és un road movie,

que acompanya el protagonista en el seu

cès, tan présent en aquestes obres, tal ve-

però també és una pel-lícula plena de metá-

al-lucinant recorregut per les nits romanes

gada té el seu punt més ait i més extens en

foras, una recreado del mite de la bella I la

de l'alta burgesla, buida i inútil.

el citât Satyricon, obra en que l'extravagàn-

béstia, ¡ un drama amb valor universal que va

L'angolxa de l'artista creador, nlngú com

cla s'Impregna d'un esperlt alliberador molt

multiplicar la influencia deis personatges pro-

Fellini l'ha sabuda reflectir. El complex retrat

en consonànda amb l'època de la concep-

tagonistes, la parella Gelsomlna-Zampano.

que estableix a Fellini, otto e mezzo, (1963),

ció i rodatge del film, l'anomenada cultura

SI el pensament catòlic de l'època, anys

té molt d'autobiogràflc, és cert, Fellini ma-

hippie.

50, va saludar aqüestes tres obres, I espe-

teix no ho va negar, però una vegada més

Flnalment, i deixant de banda (per no

cialment La Strada, corri a exemples d'un ci-

transcendeix el sentit episodic anant del pre-

allargar massa aquesta resurrecció del mes-

nema quasi propi I afalagà el director trac-

sent al passât i a les fantasies del protago-

tre), els films de metratge relatlvament curt,

tant d'encasellar-lo, pocs anys mes tard con-

nista en una mescla d'admirable eficacia na-

corn són Toby Dammit(1968), Block-notes

vertida els elogis en fortíssimes critiques,

rradora superant eis esquemes del llen-

di un regista (1969), Assaig d'Orquestra

en ¡nsults, escandalitzat des de la primera

guatge convencional per entrar de pie en la

(1979), Entrevista (1987), o la seva darrera

seqüéncia de La dolce vita, aquella en la qual

poesia de les imatges, una tendencia que

obra, La voce della luna (1990), un Fellini an-

un hellcòpter transporta una estàtua de Crist

consolida més endavant en Giulietta degli

ticipador d'aliò que avui és el pa nostre de

per sobre els terrats de Roma o per aque-

spiriti (1965) I en especial a La città delle

cada dia, apareix a Ginger e Fred (1985),

lles altres on, un suposat miracle, es con-

donne (1980), obres irregulars I excesslva-

l'encertadisslma critica, un cop més usant

verteix en un clrc mediàtic. La dolce vita a¡-

ment laberintiques.

de la sàtira, que va dirigir contra l'aclapara-

xí, es convertía en una irreverencia Imper-

Aquesta ràpida mirada a una filmografia

dor món de la televisió, els seus excessos,

donable, un atac directe al sistema de va-

que roman viva no pot oblidar l'homenatge

la seva artificialitat, la seva dictadura. Però,

lors Implantât per la democracia cristiana i

a l'opera I a la vegada als inicis del cinema

passats els anys, el mitjà televisiu, cal re-

l'Església católica, que tampoc perdonada

que és E la nave va (1983) un dels films més

conèixer, continua avul mostrant-se tan Im-

mes endavant la critica directe que s'inclou

amables i accessibles de Fellini I que conté

perméable corn sempre a la Influèncla felli-

en el collage de Roma, en la seqüéncia de

seqiièncles magistrals juntament amb un en-

niana. En aquest univers tan domlnador, Fe-

la gran pompa eclesiástica.

certat retrat de personatges basats en la

llini no hi té res a fer. 'lit

