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bservar i contemplar no
son termes precisament
sinònlms. EnChabrolaixò
és especialment patent.
Encara el francés ens obsequia amb els seus elegants moviments de càmera mentre els seus personatges gaudelxen d'un àpat familiar i suposadament ¡nnocent, però en Chabrol pocs
plans son innocents.
Deutor de Lang i Hitchock en proporcions ¡guals, ens té acostumats perlòdicament a mlnucioses sorpreses que
ocorren preferentment en ambients de
províncies i en famílies burgeses ben
acomodades dlns la societat. Amb la
tranquillitat que els dona la seva posino econòmica gaudelxen d'una existencia farcida de secrets propls de les famílies que mesclen interessos, aspíra-

cíons, prívilegis i una acceptada endogamia que els fa cómplices deis seus
propis destins. La càmera de Chabrol ens
¡ntrodueix des del primer —efectlu I revelador— pia a una de les seves cases.
Els personatgestroben sempre un Hoc
o un moment dins la casa on encaixar la
seva personalltat i la seva psicologia. El
director conserva la seva reputada
elegancia I habilitât que el distlngeixdes
d'EI carnicero
encara que els anys I els
temps que corren ens fan valorar-lo mes
corn Tantic intégrant de la nouvelle vague que com un director d'actualltat.
Descriptions quasi sempre cínlques
de les relacions de poder en la propia
familia, passais que graviten secretament en el présent, traitions mes o
menys esperades que corrompen relations! lescobrelxencostumsotradlclons
inconfessables...

El terrltori que abraca Chabrol a La
provincia
está deflnltlvament molt dlstanclat del nostálglc I complaent costumlsme deis paisatgistes bucólics de cap
de setmana.
Moviments de camera que engabien
els seus personatges, besades que s'emparenten dlrectament amb
Notorius,
frases dures pero perfectament deflnltóries deis seus personatges Com mes
pobres

son, pitjors

son els seus cans fan

aparélxer la vella sornegueria del director que de cap manera té per costum
indultar els seus personatges.
Aquest supervlvent d'aquella revolucló cinematográfica encara gaudelx
de la vltalltat I la pericia suficients per
continuar traient partit al seu domlni de
la narrado cinematográfica i gratificarnos amb un passelg per terrltorls poc
convencional, m

