•AI Una passio impossible desdramatitzada
JaumE

I cine espanyol degué esser

El seu darrer film satisfa, en aquest camp,

lluernadora d'ulls encisadors i felicitat radiant.

el territori mes durament col-

les expectatives de l'espectador que ha se-

La monja i les seves reaccions potser són

pejat per la censura nacio-

guii una producció notable per mes d'un con-

poc versemblants per a 1953, i per a l'epi-

nalcatòlica del franquisme.

cepte. Ara es narra, a partir d'un guió en el

leg, 25 anys més tard, però no hi fa res:

Segurament per això, és ben

qual han participât el director Jaime Cháva-

Fanny Ardant recrea el personatge a partir

visible la seva revitalització,

rri i el novel-lista Eduardo Mendoza, la pas-

de la seva intensitat interpretativa i ens ofe-

formal i de continguts, al llarg

sio impossible entre sor Consuelo (Fanny Ar-

reix una sor Consuelo que perquè mai no va

deis darrers trenta anys. El temps no ha

dant) i el cacic d'un poblé imaginan del nord

existir està molt bé inventar-la.

passât debades i, actualment, hem vist corrí

de Catalunya, Augusto Aixelá (Darío Grandi-

Chàvarri dona mostres d'una Professiona-

els temes mes espinosos i mes amargs,

netti). El paisatge huma es veu enriquit per

lität impecable en la bellesa dels plans i, so-

ens arribaven amb notes d'humor i de sar-

la lluita armada deis maquis, amb un Bala-

bretot, amb un sentit del ritme molt ajustat a

casme que posaven les coses en el seu Hoc.

guer (Ginés García Millán), que actúa a la ma-

la narració que ens conta. Les sequències en-

I el que era drama esdevenia comedia; i la

nera deis bandolers generosos; Bartolo (Eloy

llacen, cada una amb la segiient, amb un sen-

tragèdia, esperpent. La darrera pel-lícula de

Azorín), un beneit de poblé que Mendoza ha

tit del ràcord que mostra de manera molt sub-

Jaime Chávarri m'ha fet evocar un temps

afegit al guió, ampliant el relat inicial, i se-

til el pas del temps damunt la història que con-

que feliçment avui és ja només record de

cundaris de reconeguda

Professionalität

ta. Amb una notable reconstrucció d'aquell cli-

malsons, donat que el país ha donat tantes

com Pepa López (majordona d'Aixelà) i Fran-

ma opressiu que embolca tot el relat, presidit

voltes que parlar de tot allò equival a re-

cese Creila (caporal de la guardia civil).

fumar

cordar batalletes de guerres que ja ningú
no recorda.

per

la lluita contra el sistema, la quotidianitat

Consuelo visita repetidament el ca-

de la repressió i el tabù, amb un notable sen-

cic Aixelá, per demanar-li ajut economie. Re-

tit de l'humor en el qual participen tots eis ac-

Sor

genta un hospital-convent i vol convertir-lo en

tors, amb un treball molt ajustat a la visió de

ges de la novel-la del mateix títol d'Eduardo

un assil de persones majors. La monja cau

conjunt. Devora la Personalität abassegadora

Mendoza. Chávarri, en general, és un bon

en les xarxes del cacic seductor, femellut i

de Fanny Ardant, és molt remarcable, i de ve-

realitzador que es mou bé en les adapta-

rie,

cínic i mentider, fins a la transgressió. I

gades brillant, el treball de Dario Grandinetti,

cions literáries (el seu mes que discutible

en aquest punt cal subratllar el magnifie tre-

de Ginés Garda Miliari i d'Eloy Azorin, que do-

Bearn o la sala de las muñecas, basât en

ball de Fanny Ardant, que dins la seva ma-

na vida a un retrassat mental col-laborador

l'obra de Llorenç Villalonga, és una excep-

duresa ha esdevingut potser una de les grans

dels maquis digne d'esser recordat. Molt bé,

ció en la qual no endevinaren ni eli ni la guio-

actrius europees. La que fou musa i esposa

igualment, amb matisos oportuns, eis secun-

nista Lola Salvador, ni una part deis intèr-

de François Truffaut (protagonista a films de

daris Pepa Lopez i Francese Creila.

prets). El món de la postguerra, un domini

Resnais, Antonioni, Costa Gavras, Lelouch,

Aquest film no defraudare als seguidors

on es mou a gust, li sol servir per a la re-

Scola, Pollack, etc.), recrea amb un estil pas-

de Jaime Chàvarri ni als admiradors de la li-

construcció d'una època, corn féu a Las bi-

sional i vitalment fascinant, la figura d'una

teratura d'Eduardo Mendoza. És, endemés,

cicletas son para el verano, i per evocar, en-

priora esqueixada interiorment entre una pas-

un bon punt de trobada per als que encara

tre la reivindicado i la nostalgia, uns dimes

sio prohibida que la supera i l'arrossega, i

recordam, amb un punt d'utopia aigualida,

de país ferit i derrotat, amb murs de re-

una vocació religiosa que en un moment dé-

tot allò que podia haver estat i no fou un llarg

pressió i portes tancades.

terminât és relativitzada amb gestualitat en-

fragment de la història d'Espanya.

El año del diluvio és la narració en imat-

ìi*

