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Breve encuentro
Julia Pons

"Perdono'm per hover-te
frobot per estimor-te"
(Alee a Laura a l'estació d e tren).

C

inquena pel-licula del cineasta britànic David
Lean (1908-1991), Breve encuentro (1945) resulta una mostra notable del seu talent abans de
llançar-se a les produccions més ambicioses que el
farien famós, c o m El puente sobre el rio Kwai
(1957), Doctor Zhivago (1965), Lawrence de Arabia
(1965) o La hija de Ryan (1970).
Breve encuentro és una petita joia del cinema angles i una llicó magistral de drama romàntic: sense
excessos, versemblant, màgica i quotidiana, plena
de matisos i petits détails, magistralment dirigida,
rodada i interpretada, amb un excel-lent ritme narratiu que enganxa l'espectador des de l'inici a la fi .
La posada en escena és una llicó de subtilesa i contendo, de delicadesa narrativa i interpretativa pertractar un contingut de forta càrrega emotiva. Lean aconsegueix involucrar-nos en tota la gamma de
sentiments de la parella protagonista (Celia Johnson i
Trevor Howard), amb el suport d'una excel-lent fotografia a carree de Robert Kresker, una sabia dosificado
de la banda sonora —el "Piano Concerto num. 2 " de
Rachmaninoff—, en la química deis protagonistes, i en
especial l'excel-lent interpretado de Celia Johnson,,
una actriu de rostre comú però tremendament expres-
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siu, que se superposa per mèrits propis a Trevor Howard (qui amb el temps esdevindria molt més famós).
El film, adaptació de la peca teatral d'un acte
St/7/ Life de Noel Coward (també guionista i productor), parteix d'un argument senzill, d'una anècdota
banal com és la trabada casual d'un home i una dona a una estació de tren, gracies a una petita ¡ metafòrica esberla de carbonilla dins Tuli d'ella: un accident innocent esdevé una intensa i colpidora
historia d'amor entre Laura i Alee, mestressa de casa i metge, dos anglesos casats, de classe mitja,
amb una vida serena i suposadament feliç fins
aquell moment. Com a aportado de Lean al guió
original, la narrado arrenca des de l'escena final,
per anar-se desenvolupant en forma de record o
flashback, escena final que tornarem a veure i viure
des d'una óptica filmica i anímica diferent, la de la
dona, que resulta la véritable protagonista.
Breve encuentro té el seu punt fort en apostar
per personatges comuns, propers, uns enamoráis ja
madurs, uns escenaris sense aparent glamour. Perd
el punt de trabada réitérât deis protagonistes, una
estació de ferrocarril a Londres, la seva cafetería i
andanes (un deis pocs escenaris reals del rodatge),
desprenen un encant particular. El tren que passa
contínuament, puntual i escàpol, lent, arrencant o a
tota máquina, subratlla sense forcar moments precisos i dota les escenes d'una atmosfera particular,
convertit en metàfora del permanent i fugísser alhora, d'anhel, desíg de fúgida i tornada, esperança, refugi, Hoc de pas, de trabada i comíat...
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nés oniriques com el vals i eis viatges somniats):
Laura viu en un estât permanent de sentir-se com
fora d'una realitat que Tempaita a cada cantonada...
i es va imposant. La voluntat de no alterar, ferir-se
per no ferir, la tristor d'haver d'escollir ( com a contrapunt, observar el contrast, al café, entre la lleugeresa de les relacions amoroses entre la classe treballadora —excel-lents secundaris— i la Seriosität amb
que preñen tot eis protagonistes de classe mitja). En
darrera instancia, el que resulta contemporani és el
dilema, el turment moral interior, siguí quina siguí la
seva causa, l'angoixa interior, un amor que no es
romp amb la distancia, i la voluntat de no oblídar.

Al cor del drama amorós h¡ ha el tema de la infídelitat, el pes ¡nsuportabe de les convencions socials, la culpa que arriben a sentir els protagonistes
per la infidelítat; especialment la dona, ja que vívim
la historia a través deis seus ulls, on apareixen el seu
home, els nens, una familia a qui també s'estima.
Pero centrar el tema en el dilema fídelitat-infidelitat
sembla limitât: el que ens atreu i ens fa identificarnos amb ells, amb ella, és alguna cosa mes: el turment interior, siguí per aquest o altre motiu, que
sent una dona i que intensifica i emmetzina alhora
cada moment que passa en un estât fugisser amb
aquest nou amor, una sensació de llibertat desconeguda...un amor en estât pur que l¡ arriba a deshora
(la referencia al factor temps és continua, com un
élément precios i destructor: "aíxó no és real", "vivim un temps mort", "ara ja és massa t a r d " ; o esce-
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La pel-lícula és d'aquelles que es gaudeix de veure i reveure, plena d'escenes memorables: la que
mes impacte fa potser, la que obre i tanca el film, per
la seva aparent intrascendencia visual xocant amb la
força del que esta passant, l'enamorament no déclarât parlant de medicina, Laura vagarejant esmaperduda per la ciutat, un deis darrers comiats al tren on
eil Ii demana perdó per les coses ocorregudes per
atzar, Laura abocada a l'abisme...un paper importantíssím en l'èmfasi de les escenes el juguen eis primers plans de la protagonista, del seu rostre.
El recurs del flashback i la veu en off ens poden
recordar pel-lícules com Carta de una desconocida
(1948), de Max Ophüls: de la mateixa manera que Lisa-Joan Fontaine, la veu en off de Laura-Celia Johnson no resulta pesant sind un élément clau, quasi tan
important com el visual, que dona mes força a cada
escena, cada sensació (cal apuntar que aíxd en la
versió doblada al castellà pràcticament desapareix).
Breve encuentro va ser nominada a 3 Oscars el
1947, al millor director, millor actriu protagonista i
millor guió, ¡ guanyà la Palma d'Or al Festival de
Cannes el mateíx any.
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