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attama. A Roma?, ara.Yir-
gil Oldman, expert en art i
subhastador de prestigi, te-

mut qual dèspota, coneix Claire,
agorafòbica, i tot canvia..,

Ia pel.lícula" Si I'italià Giuseppe
Tornatore (Bagheria, 1956) es va fer
cineasta d'èxit amb Cinema Para-
diso (7988), ara sembla que torna
a fer diana. Ho aconsegueix con-
tant una història d'amor foll, fas-
cinat i fascinant, amb pell de thri-
ller claustrofòbic. O agorafòbic. Si-

mètric amb la malaltia que pateix
I'heroïna d'aquest'love
story'truculent fins el de-
liri passional i visual. Col-
legues amb pedigrí del
meu gremi (Boyero in
excelsis Deo) han prac-
ticat una biòpsia d'urçn-
cia al film: 'rigor mortis'
a lo Brian de Palma, pò-
lips mòrbids Polanski i,

finalment, vigor'vitae' a

lo Hitchcock... Potser. Jo
afegeixo unes gotes de
formol David Mamet, hà-
bil tafur de les aparences,
Ia mejor oferta em torna aIa nine-
ta del ulls Con la rnuerte en los ta-
lones (1959) una de les pel'lis més
tramposes, subjugants, que he vist
en els darrers 50 anys. Tornatore
s'acredita com a fabulista enginþs,
que ja pagaria Artur Mas per tenir-
lo d'il'lusionista en nòmina. El film
s'inicia amb seqüències tirant a far-
sa histriònica (¡cal odiar el protago-
nista!) instal'lada aI cel de la pre-
potència social dels diners; tot se-
guit, el via-crucis amorós a redós
d'un casalot decadent (¡convé iden-
tificar-se amb I'enamorat!); per des-
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embocar en un ¿final feliç? (¡al cos-

tat d'un infeliç!). D'alguna mane-
raiamb una molla escarransida de
sentit d'un humor a Ia vinagreÍa,
Tornatore segueix apostant per la
nostàþia. Això sí, abatxantels fums
a qui va per la vida perdonantJa.
De Cinema Paradiso a La mejor
oferta o l'anibada'low cost' al Ci-
nema Purgatori. Que diria Dante
Alighieri. O un Franz Kafka sorne-
guer. Perquè ¿comacaba l'aventura
del prepotent insensible Virgil? Una
pista: a Praga. 'Salutem plurimam'.

El tema. lamor (no) sempre és

autèntic.
La imatge. Virgil obrint el seu

búnquer-mausoleu a Claire amb els

ulls clucs.
I¿ frase. "Sempre bi ba alguna

cosa autèntica en îota falsi,ficació',
que llarga l'autòmat en un bucle es-
perançador. La maldat com la bon-
dat, per sort mai no són absolutes,

oi Pandora?
La recomanació. Gairebé im-

prescindible per als amants d'un ci-
nema tranquil'lament convuls, ro-
màntic.


