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I melodrama de rigor historié

Bellissima no és naturalment un film de

com oblidar els vells conseils que acom-

sempre s'associa a Visconti amb

cinema d/ns cinema, perqué ho és solament

panyen en el cinema ais antics sistemes de

el seu gust per la sumptuositat,

tangencialment, argumentalment. Bellissima

projecció o els cartells que anunciaven —

l'excès, l'estètica de refinament

és més aviat un quasi homenatge a un per-

sempre pròximament— exagerades aven-

décadent i una posada en es-

sonatge/actriu —Anna Magnani— que es de-

tures o impossibles mélodrames més pro-

cena elegant però sovint teatral

bat en el film amb l'esperanca de superar

pers als somnis de la Magnani de la pel - li-

i amb arrels operistiques.

una mísera realitat amb la fe cega en una qui-

cula que no als nostres.

El Visconti dels setanta aconsegui un me-

mera a la qual s'hi arriba per desesperació.

Visconti révisât és cert que no supera-

rescut reconeixement assentat en aquestes

La distancia que separa aquest somni en-

ría la mestria d'Ophuls o Zoom, no passa-

bases, i la seva influència —sobretot— en

tendridorament descabellat i infantil d'aliò pos-

rla per a molts les ports de l'Olimp on reg-

un déterminât cinema alemany pareix més

s/b/e, és tan insalvable com l'oceà que sepa-

nen els que indiscutiblement han transcen-

que évident — Syberberg entre altres— El

ra les classes socials de la protagonista i el

dí les insuficiències del sete art aportant

Visconti de Rocco...

i de Bellissima, aixi i tot

món que voi aconseguir. Poc té a veure aquest

sense complexos allò especificament ci-

no seria just titllar-ho d'anella cap una re-

territori amb Lampedusa, Mann, Mario Pratz...

nematografie, però quasi sempre s'hi tra-

cerca d'una veu pròpia cinematogràfica ja

on va recalar amb forturna Visconti fins rodar

ben les restes d'un passât que ens ajuda a

que, per si mateixos, els seus films dels cin-

L'inoccentti, en què el mestre Luchino es ma-

entendre l'evolució d'un période del cinema

quanta s'emparenten amb un cinema Italia

neja amb desimboltura i complaenca.

italià.

poc estudiat però que envelleix amb més
dignitat que similars més sobrevalorats.

Però tal vegada oblidar-se de Bellissima
i altres cintes no "imprescindibles" és tant

No sempre podem dir el mateix de consagráis avantguardistes. fui

