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El cuiner nazi i el jueu persa 

U historia. Camp de concentració 
Naztweiler Struthof, al nord-oest 
e Fran~a, 1942-1945. Un jueu es 

fa passar per persa per tal de salvar 
la pell, aleshores el capita del camp 
I'apadrina amb I'objectiu d'aprendre 
la lIengua farsi, cosa que fa el jueu .. .in
ventant-se-Ia. 
Les formes. Semblant anec;dota que 
podria haver estat extreta de la no
veHa picaresca del Segle d'Or com 'El 
lazarillo de Tormes', Ii serveix al direc
tor ucrania Vadim Perelman (Kiev, 57 
anys) per enredar 
la troca en un relat 

sexistes entre els mascles amb unifor- . 
me i les femines uniformades, abas
ten la gracia deis 'realitys' Telecinco. 
AdobCint la indigesta ingesta audio
visual, el sobreactuat doblatge a fa
vor o a la contra de la suposada lIen
gua persa, és a dir, farsi, és pro pi de 
quan La Trinca trincava el catala en 
castella. O a I'inrevés. per certi par
lant de doblatges: s'agrairia una no
mina més variada d'actors dobladors, 
és a dir, que la veu d'Anthony Hopkins 
(Camilo Garcia) i la de Mario Gas en el 

John Malkovich, tot 
i estant bé, sonen 

ni fu ni fa. Més avi
at fo, de fofo. Ba
sant-se en un guió 
erratic que adapta 
la narració 'Inven
ción del lenguaje' 
de Wolfgang Ko
hlhaase, Perelman 
bascula entre el 
melodrama 'camps 
d'extermini' i la jo
guina grotesca se
gons el sarcastic 
Slawomir Mrozek 
de 'Strip-Tease'. Ai
xí, 'El profesor de 
persa' (Persischs
tunden) mai no 

'El profesor 
de persa' 

a massa familiars, 
produint un efec
te d'estranyesa, de 
distanciament amb 
fesomia i carac
ter deis personat
ges de cada peHícu
la on intervenen. En 
resum: qualsevol.no 
es pot prendre se
riosament cap pro
fessor? Babel per a 
badocs. 

troba el punt just 

Director: Vadim 
Perelman. 
Interprets: 

Nahuel Perez 
Biscayart, 

Lars Eidinger, 
Jonas Nay, 

Luisa Gaffrane. 
Bielorússia, 
2020.127'. 

Screenbox Lleida. 

El fons. Parlant (no) 
s'entén la gent. 
La imatge. El cuiner 
nazi prenent nota i 
el jueu persa tot in
ventant-se paraules. 

de cocció (i perdó per I'humor negre). 
Aleshoresi aquest híbrid de tragedia 
comica, que no tragicomedia, que és 
el film d'avui, s'entreté mostrant I'ar
rogant estupidesa d'uns nazis que ma
ten per avorriment. Res a veure amb 
la banalitat del mal de que parla I'Han
na Arendt. Per tant, les picabaralles 

La frase. "Estoy cansado de tener mi
edo", etziba el jueu-persa. De fet, del 
que esta cansat és d'inventar parau
les. 
La recoma nació. Doncs ves a saber: 
per als coHeccionistes de peHis anti
nazis? Per als professors de lIengües 
mortes? 


