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Söhre EI gabinete iel Er. Caligari I
I moment de l'aparició d'un
film com El gabinete
Caligari
Doktor

del Dr.

{Das Kabinett
Caligari,

das

1919) coin-

cideix amb Tinicl del desplegament de molts d'esforços en favor de la consolidado del Cinema com Art, de la mateixa manera que la seva instaurado com
a film clau de l'anomenat expressionisme cinematografie s'inscriu en eis primers passos de la Historia del Cinema
com a camp disciplinar. Aqüestes dos aspectes no són en absolut menyspreables
per situar la significació d'un film que
ha fet córrer molta tinta fins al moment
présent; basta recordar que un dels titols destacats d'una interpretació sociològica (millor fins i tot: psicosociològica) del Cinema agafava corn a punt de
partida el film de Robert Wiene.
Per això, més que tornar a la Importancia de Carl Mayer corn a responsable (a partir d'una idea del poeta praguès Hans Janowitz) de l'originai guió
del film o a la presencia d'Erich Pommer
al front de la producció per a la DECLAUFA, que arribaría a ser la principal empresa de producció cinematogràfica alemanya, i que deixaria la seva empremta
forçant el final suposadament consolador; més que retornar sobre la complexitat argumentai i eis glrs del guió que
juguen sobre el canvi del punt de vista
narratiu, suplantant finalment la Personalität del firaire Caligari per la del director de Tasil psiquiàtric, amb la coartada moral final de desplaçar renunciado del relat cap a la persona d'un dels
bojos de l'asil; més que reflexionar sobre
l'ambigüitat del sentit del film, oscil-lant
entre la denùncia de l'autoritarisme —
encarnat per Caligari amb eis seus poders sobre el somnambul Cesare— i la
fascinació compulsiva davant del poder
irracional, que alguns varen entendre
com una premonició de la monstruositat
nazi; més que de tot això —i de tantes
altres que n'ofereix un film tan rie i suggestiu—, m'agradaria centrar una minima reflexió sobre eis dos aspectes esmentats al començament de l'article.
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Per una part, la recerca d'una legitimado artistica per al fenomen cinematografie va conduir a forcar l'equiparació
de certes tendències filmiques amb hipotètics équivalents en el camp de les arts.
No només en ei cas de l'expressionisme

(alemany), sino que el mateix passa amb
el (pràcticament) ¡nexistent cinema futurista o amb el cinema abusivament anomenat impressionista (francés), dadaista
o, fins i tot, surrealista. Per més que no
falten raonables esforeps que donen suport a la tesi de l'existència dels dos primers moviments cinematografíes esmentats, com les proposades per Gilles Deleuze en situar les principals tendencies
del muntatge cinematografie, aqüestes
correspondencies mai no m'han paregut
prou clares ni justiflcades. Fixem-nos per
un moment en el cas de l'expressionisme,
2

inherent a El gabinete

del Dr.

Caligari.

No fa falta dir que, quan el film es va
estrenar I durant bastant temps, no es va
parlar tant d'expressionisme com, directament, de caligarisme, crelent que el
film obria un espai nou en el camp cinematografie, no necessàriament deutor
d'un moviment com l'expressionista que,
d'altra banda, s'apropava a la seva extinció com a "isme". D'acord que la fonamental presencia dels decorats (pintats, no tridimensionals, en una espècie
de recessió al cinema més primitiu), obra
dels pintors Walter Ròhrig i Walter Relmann o la participació de l'arquitecte
Hermann Warm, membres tots ells del
moviment berlinés DerSturn, pareix confirmar l'adscripció expressionista, però
això no invalida els dubtes sobre el sentit d'aplicar el concepte a l'àmbit cinematografie. La contradicció entre l'objectivisme de la imatge cinematogràfica
i el subjectivisme de l'estètica expressionista no és fácil de res'oldre; i la capacitai expressionista de filtrar a través del
jo de l'artista la realitat circumdant, no
és tampoc fácil d'inscriure en el treball
de la càmera entesa com a focus d'enunciació filmica. En l'expressionisme
pictòric, arquitectònic o llterari la deformado o la distorsió de la realitat perceptible són la conseqiiència de la subjectivització esmentada, i no la seva causa; per tant, no basta forcar el punt de
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vista — i'enquadrament— o distorsionar
la realitat profílmica mitjancant el treball sobre el decorat, com a element determinant en la concepció de l'espai profílmic, com per categoritzar la dimensió
expressionista del film.
Pero aixó, com tants d'altres abusos
que envolten no tant El gabinete del Dr.
Caligari sino altres films encara més discutiblement ubicats en camp de l'expressionisme (com alguns de Murnau,
Lang, Leni o Dupont), ens duria a una reflexió més profunda, que tampoc no podría ignorar tant l'exagerada identificado d'aquest suposat cinema expressionista amb el conjunt del cinema alemany
del període com l'oblit de les arrels teatrals (pensam en les innovacions lumíniques introduides per Max Reinhardt) i IIteráries que constitueixen un horitzó
molt més ampli que les tendéncies explícitament expressionistes de la preguerra; per exemple, com apunta Lotte
Eisner, en un altre text fonamental, en
relacióa la tradiciódelromanticisme plástic i literari alemany. No oblidem, tanmateix, el fet que els prlmers passos de
la historia del cinema no podien apartarse fácilment de la tradició historlográfica que es basava en la distinció entre estils, moviments, escoles, etc.; i recordem
que, ja en el primerenc 1926 berlinés, Rudolf Kurtz publicava
Expressionismus
und Film," un llibre anterior fins i tot ais
primers de Moussinac. De tot plegat en
podem deduir una conseqüéncia; admirem els valors intrínsecs d'un film com El
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més enllá d'eti-

quetes o patrons estilístics. m
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