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CRITICA CINEMA

Melodrama amorosament elegíac

I a ,Parþ
I 1 esco-
L. e cant
i ball del règim comunista polonès,

i enceten unes relacions sentimen-

tals tan apassionades com impos-

sibles,

Les formes. Shakespeare i Wagner

sabien que els únics amors eterns

són els impossibles. Hi ha fórmu-
les menys tràgiques, però gairebé

igual de resolutives: tu a Boston ijo
a Califòrnia. La resta, lãmor burgès,

'no interessa. El ci-

neasta polonès
PawelPawlikows-

ki (Varsòvia,1957)

prefereix l'opció
tràgica amb ele-
vades dosis me-
'lodramàtiques 

i

un'vintage' per-

fum elegíiac. Cold
Wa/ (Guerra Fre-

da) està dedica-
da als seus pares.

Pertant,l'han de-
gut inspirar. Do-

Director:P. ' ' 
i

Pawlikowski. ì

lntèrprets: Tomász 
ì

Kot, Joanna 
I

Kulig, Borys Szyc, I

Agata Kulesza, ì

Polònia-França- :,

Regne Unit,2018. 
i

88'. Funatic Lleida. i

:

pill reflecteix, per davant i per da-
rrera (va pertu,Orson Welles!), allò

què succeeix dramàticament en un

estàtic pla general, Fidel a símateif
que diria la novícia lda, Pawlikows-

ki conserva elformat 4:3 o quan la

pantalla s'empetiteix a banda i ban-

da amb el recurs'brut nature'de
les el.lipsis narratives, els diàlegs

Corin Tellado ('Es la mujer de mivi-
da', blasma Wiktor)i un endimo-
niat sentit descriptiu. Cec als obvis

canvis cromàtics entre la grisa Euro-

pa comunista i la,

lluminosa capita-
lista Europa, París

erá una festa que

deia Hemingway!,

el reciclat cineas-

ta polonès treu
estampes d'un
temps i d'un país

tan, metafòrica-
ment, irreconcilia-

bles.com la Zuda i

elWiktor. Malgrat

tot, Pawlikowski
confia en l'espec-

Cold war

cumentalista i director de ficció a tador i la seva capacitat per com-
l'empara delcinema britàniq Pawli- pletar el puzle. Per això mateix les

kowski ha tornat a Polònia per re- inoblidables imàtlges.

trobar IADN patri i l'estil fílmic. Ho El fons. [amor és un polvori ines-
va fer amb 'lda', súper premiat film. table.

Allíva descobrir que el blanc-i-ne- La imatge. La Zuda i el Wiktor tot
gre són els colors de la crònica his- caminant pels carrers de París, iella
toricista, que la música és la banda que llença el seu primer elepé ca-
sonora de la vida, i que el menys és nor a l'aigua estant.
més. Ara ho porta a les màximes La recomanació. De visionat atent
exigències pel que fa a l'ús de ma- a les històries de quan la guerra era

nieristes solucions, com quan en la freda ilamorapassionadamentvol-
polonesa sala de ball, l'immens es- cànic.


