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Quan el pare és ella

CRITICA CINEMA

a història. París, avui. Havent

mort la seva mare, Zino xi-
cot de 27 anys, surt a buscar

el pare que el va abandonar quan

era un nen, però aviat es trobarà
amb una situació que mai no ha-

via somniat.
Les formes. Ha tornat a pas-

sar. La sorpresa estiuenca ha sal-

tat. Grata i doble, 1) Retrobar-te
l'esplèndida bellesa madura de
Fanny Ardant, aquella 'mujer de

al lado' que Tru-
ffaut va trufar el

198L. 2) Melo-
drama familiar
que es transmu-
ta en sensible co-
mèdia transse-
xual. El demiürg
de semblant sor-
presa cinemato-
gràfica és Nadir
Moknèche (París,

L965), cineasta
d'origen algerià
que treu profit
al vent que bufa
a favor dels can-
vis de sexe. Uen-

renou que mun-
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gato encerrado'. Seria, és, el po-

tent mot¡u visual del film. [altre
motiu alternatiu, per si de cas con-
vé, el fet que Zino sigui un fi afina-

dor dè pianos. ðQuins òrgans ca-

len afinar, es pregunta el sorprès
públic que no omple una sala que

hauria d'estar a petar? Dit això
bàsic, toca entrar al detall cinèfil
consignant la gestualitat andrògi-
na de la sensual FannyArdant; de

la fotogènia nostàlgica delcemen-
tiri musulmà; de
l'ambidextre Zino
afinant un piano

de cua; del cre-
puscular ambient
de l'hotel pari-
senc on s'embor-
ratxa la Lola amb
la complicitat pro-

fessional del bar-
man i delrecepci-
onista. Resumint,
que és gerundi: ull

viu a la tieta del
Zino,la Catherine,

exemple amable
i amatent per ne-
gociar conflictes
insolubles.

ta és digne d'un vodevilfamiliar
que hauria fet les delícies del Ro-

ger Vitrac i els nens al poder. No-

més que avui els nens són nenes,

El transsexual fulletó transmutat
en comèdia inter-generacional
dóna peu, i el que convingui, per a

que Fanny Ardant llueixi talent in-
terpretatiu i físic. Per si aquest ar-

senal fílmic no fos prou definitiu,
el guionista-director Nadir inclou
la desassossegant estampa d'una
gata movent-se peldecorat. Qui
més qui menys pensarà 'aquíhay

Elfons. La vida se t'imposa. Qui
diu canvi de gènere, canvi de ca-

misa.

[a imatge. La Lola contem-
plant-se a si mateixa quan era un

xicotot disfressant-se de dona.

[a frase. '¡Te guste o no te guste,

soy tu padre!' exclama Lola. Les

coses són com són, no pas com
voldríem.
[a recomanació. Curioses i curio-
sos per constatar que la vida dó-

- 
na més alt-i-baixos que les munta-
nyes russes.


