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LES LhoristES--

Joan

m demano per quina rao
agrada tant Almodovar a
Franca. Perqué, si fos cert
que el director de La mala
educación ha trlomfat a Pa-

rís des del temps de Muyeres al borde

de un

ataque

de nervios (1987), el seu cinema hauria
de tenir qualque repercussló en els directors francesos actuáis. Però cree que
succeeix just el contrari: el cinema gal es
trobaalsantípodesdel que podríem qualificar com a estil almodovarlà. Mentre
Pedro Almodovar gaudelx d'un barroquisme que baila entre el cutrelux i
Tasfixia emocional, el cinema francés
d'avui dia sembla haver optât majoritáriament per produccions intimistes I poétiques, que narren histories aptes per a
un gran public que encara volen gaudir
d'un cinema on predomina la força de
l'argument sobre els efectes especiáis o
la velocitat de Tacciò. Només cito tres
pellicules prou recents entre la gran prodúcelo francesa: La viuda

de

(2000), Amélie (2001 ) I Monsieur
et les flleurs

du Coran

Sant-Pierre
Ibrahim

(2004).

La primera obra de Christophe Barratler és un ciar exemple del que s'ha
dit abans: si a La mala

educación Al-

modovar recorre un passât fose de la
historia escolar espanyola, on predominava la repressló de tot allò que no fos
sa, tant de d'un punt de vista corporal
com emocional, a Les Choristes es mostra Teducació vlgent a Franca gairebé
en el matelx moment historie. L'accio
d'aquest film se situa dlns un reforma-

"La bona educacio

tori, Le Fond-de-L'Étang, a Tany 1949.
No fa falta incidir gaire per comprendre que el sistema educatiu dels reformatons francesos de mitjan dels segle
passât també es fonamentava bàsica en
la repressió I el càstig. Però a Barratier
no II Interessa mostrar una i altra vegada el perjudici moral i sentimental que
significa per als nins d'aquell temps un
sistema educatiu repressor sino que, a
partir d'un heroi anònim, ens vol mostrar els profunds valors que pot transmetre Teducació ben entesa. Clement
Mathieu és un músicfracassat, fins a Textrem que s'ha résignât a oblidar la música per poder sobrevlure corn a vigilant
dels nens que la socletat ha decidlt tancar a les escoles presó. En arribar a Le
Fond-de-L'Étang carregat de por, descobreix uns nens amb problèmes de
comportament que viuen sotmesos sota la pedagogía tiránica del director. L'ideari del centre es resumeix en una ¡dea
moltximple: "Acciò, reacció..." o, el que
és el matelx, darrere de cada ¡nfracció
a Tordre establert, eis nens han de rebre sempre un càstig superior en intensitat a la seva culpa. Clement ho tindrà
relatlvament senzill per guanyar-se uns
nlns conflictius i rebutjats per la socletat; només posará en marxa el gran secret pedagogie que ell conelx: és molt
millor perdonar que castigar... La millor
autoritat no és la que es fonamenta en
la por, sino en la conflança i en el reconeixement de la superioritat del mestre... La música és l'Instrument pedagogic de primer ordre per a redreçar eis

nens I els adolescents que han perdut el
rumb que els ha marcat la socletat.
El résultat de tot plegat és un film
dellclós que és un digne hereu d'una fradicio cinematogràfica que fou capaç de
produir una pellícula tant meravellosa
com Au revoire

les enfants

(1987) de

Louis Malle. L'unie retret que se II podría
fer a Barratier és que ha agafat el carni
fácil per estrenar-se com a realltzador:
en Hoc de prendre el carni de Toriglnalltat, en aquest aspecte el jove Almodovar Il du un gran avantatge, s'ha estimât
mes tractar de beli nou una temàtica ja
molt trillada per anteriors realitzadors.
Les Choristes sembla la sintesi perfecta
de tres films anteriors, dos no galre llunyans en el temps, Billy Elliot, (2000) de
S. Daldry I Cinema

Paradiso

(1989) de G.

Tornatore, i un altre queja podem anomenar clàsslc titulat Rebelión en las aulas (1967) i (1996) del gran Sidney Potiers. Delxo que Tinteressat lector trobl
les dlferents relaclons que h¡ ha entre
aqüestes produccions I els nins del cor
de Barratier; només apuntar que hi ha
una escena de Cinema

Paradiso

que pràc-

tlcament es repeteix de la matelxa manera a l'obra del nou director francés (la
tornada d'un prestigios director de cine
0 orquestra al seu poblé natal) i que Testructura narrativa d'aquests dos films és
pràetleament Idéntica.
No voldria acabar aquest petit comentan, sense reconéixer que la banda
sonora del film és, sens dubte, especial
1 que mereix un comentari a part, fet per
un especialista en bandes sonores, «ем

