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que es presentin al concurs po-
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de la Fecoll i representants del
món literari local.

CRITICA CINEMA

Romanç est¡uenc a Lombardia

a història. Lombardia, estiu
L983, llestudiant'ianqui Oli-

ver arriba com ajudant a ca-

sa del professor Perlman, coneix
Elio, l'introvertit i aplicat fill, en
principi no congenien, però escla-

ta una atracció mútua.
Les formes. Les relacions entre el

cinema i la literatura sempre són

tenses, com en els matrimonis
mal avinguts, Call Me By Your No-

me (Crida'm pelteu nom) adapta

la novel.Ja homò-
ntma o Anore i

Aciman oue dra- |

matitza llencon- i Call

sexual, en el si

d'una família cul-

tivada, amant de

Bach, de l'escul-
tura grega i de la

literatura proto-
medieval ('éHas visto mi Hepta-
merón?', inquireix la mare d'Elio
com qui pregunta on és el mòbil).

Per tant, l'espai idíl'lic, idealitzat?,

és propici a deixar-se anar a l'im-
peri de les emocions i neguits, en-

cara que aquests ens desesiabilit-
zin. En fi, un melodrama que posa

a prova el sentit líric dels opina-
dors, A poc que badis, et descob-

reixes escrivint odes a la llibertat
i sonets a la libido. éSerà veritat
gue un crÍtic és un poeta frustrat?
Amb guió del venerable James

lvory, el primmirat Luca Guadag-

nino (Palermo,I97I) treu partit
fotogènic a la sensualitat panteis-

ta d'una ltàlia rural que encara
viu a l'ombra del Duce Mussoli-
ni. No ha d'estranyaç doncs, que

la posada en escena prevalgui al

desenvolupament dramàtic dels
personatges, Diria que Luca Gua-

dagnino pertany a la nissaga de
directors masturbatoris. S'entot-
sola aturant-se en la textura erò-

tica d'un préssec.

En la simfonia
d'un estiU entre
escultures, pia-
nos, migdiades,
grills, taronjades,
banys,

És de bona llei
esmentar el tre-
ball de Timo-
thée Chalamet en

l'irat com mesell
Eliq secundat pel

sempre estirat
Armie Hammer,
gendre perfecte
de Donald Trump.

El fons. Comp-
te amb els estius:

pots ensopegar amb allò impos-
sible.

La imatge. Elio masturbant-se
damunt el préssec i Oliver men-
jant-se'|. El préssec, i no pas en al-

mivar.

La frase. "No tengas miedo, lo
que has sentido siempre estará
ahl solo se vive una vez', aconse-

lla i consola el pare d'Elio. Qui no

s'acontenta és perquè no vol.

La recomanació. lndispensable
per a cinèfils cultes, amb la sín-

drome ltàlia a cent.
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