El temps d'Umberto Domenico Ferrari
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a reaiització d'Umberto
D.
va suposar un pas transcendental en la trajectòria
com a cineasta de Vittorio
de Sica, però sobretot en la
formulado de les teorles
néoréalistes del seu guionista, Cesare Zavattini, a la vegada teorie del cinema, qui aspirava a consolidar
la capacitai enunciativa del cinema respecte la realitat quotidiana circumdant,
però sobretot buscava elmecanismeque
permetés contemplar I analltzar eis fets
d'aquella mateixa quotidlanitat en la
seva autèntica durado. Era com si una
vegada el néoréalisme hagués aconseguit que la realitat física mes propera
conquerís l'espaí cinematografie, ara
l'objectlu definitíu fos que la durada de
l'accio s'apoderés del temps cinematografie.
Amb la historia d'un mestre jubilât
que pateix greus problèmes per poder
sobreviure a la Italia de postguerra amb
eis diners de la seva paga, però que intenta preservar, i aparentar, la seva dignitat I Multar, amb l'unica companyia
d'un gos, contra la més absoluta soledat, no deixen de banda, el seus responsables, tant De Sica com Zavattini,
l'estudi sociologie que caracteritzava les
seves obres anteriors, corn la magistral
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però allò que més

eis interessa és assollr un retrat intim
d'una persona marginada i abandonada i descriure el trajéete que Inicia cap
un possible suicidi i que està marcat per
l'abséncla total de Solidarität social i hu-

mana. Un recorregut que aten, més que
a les acdons per si mateixes, a la descripció del seu desenvolupament temporal, equlparant-les al temps propl de
les accions esdevingudes en la nostra
propia realitat. Segurament, aíxo motiva que la vessant denunciadora del diseurs de la pel-lícula sigui resolta en la
primera seqüéncla de la pel-lícula, aquella en qué es mostra una manifestado
de jubilats que reclamen al govern més
ajudes économiques.
Tôt aixô sembla quedar enrere, pertany a una fase anterior del néoréalisme que la realització d'una obra com
Umberto
D. supera, malgrat no deíxí
d'aprofitar díns la seva novedosa dramaturgia alguns recursos identífícatius
respecte de l'espectador, com la presencia del canet Flike que acompanya al
vell Umberto, i que en aquest cas resulten massa embafadors per la seva excessiva càrrega emocional i una descontrolada tendencia a la tendresa.
Pero la pel-lícula es desferma de les estructures del drama naturalista ¡, en lloc
de partir primer d'una historia per donara conèixer unes situaclons i uns personatges, revela la intenció de la proposta de De Sica i Zavattini com el fet
de voler descriure uns fets i que a partir de la seva enunciació sorgeixl una
historia. Aixô els permet ¡ntroduir un
élément essendal a l'hora de captar i
transmetre el transcorre vital: els temps
morts. Un élément nou que esdevé en
punt de ruptura respecte el cinema fet
anterlorment.

D'aquesta manera, Umberto
D. és
una obra que certifica la clausura del
moviment neorealista des d'un doble
punt de vista. Per una banda, perqué és
la resignada confirmado que en el présent no hi ha esperança i és la demostracio que la voluntat de voler canviar
la realitat, mitjançant la presa de consciència i l'accio, és del tot Infructuosa,
mentre que, per altra banda, l'us que fa
de les formes narratives cinematogràfiques posen de manifest l'inlci de nous
camins estètics que consolidaran l'anomenada modernitat cinematogràfica.
L'aparició dels temps morts dlns una narrado que transmet el flux vital del seu
protagonista, però també l'observació
objectiva ¡distanciada,son unavançque
marcará la posterior tasca creativa d'Antonloni, Fellini i Rossellini matelx. El guionista d'Umberto D., Cesare Zavattini,
pensava que després d'una primera etapa en qué el néoréalisme havia introduit
l'autentlcltat de la realitat entre els ¡nterstlcis de la flcció, havia arrlbat un moment en qué la propia realitat es convertía en l'orlgen del relat, de manera
que calla Mancar els gulons ais fems per
tan sois seguir els homes amb la càmera. Si en un principi semblava que el cinema havia descobert deflnitivament la
realitat, ara es tractava de fusionar el cinema 1 la vida. Tan sois d'aquesta manera s'entén que aquesta pel-lícula ens
ofereixi moments tan memorables, alhora rutinaris I plenament poétics, com
aquell en qué la jove criada s'alxeca pel
matí I prepara el café, iti

