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que emite laSexta es la gran no-
vedad de esta segunda tempo-
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tienen pocas cosas en común,
aunque esa es la "gracia'r del

CRITICA CINEMA

Marginats i lliures

I a història. París, ara. Fiona,

I b¡bl¡ot..ària canãdenca, via-

L tj. a París per evitar qúe la
tieta Martha ingressi a un asil,
una allau de peripècies urbanes
la porten a establir relació amb
Dom, rodamón egoista.

Les formes. De tant en tant, salta

la llebre o el Conill Blanc de lAlícia,

i ens transporta al País del Cinema

lnefable. 'Perdidos en París' ('París

pieds nus', Descalços a París)és un

regal nadalenc,
lnesperat. S'es-

trena amb dos
anys d'incom-
prensible retard,
Dominic Abel,
francès, i Fiona
Gordon, austra-
liana, són els de-
miürgs d'aques-
ta comèdia opti-
mista, tan física
com surrealis-
ta. Formen pare-

lla en la vida re-
al ien la irrealdel
cinema. Són els
guionistes, direc-
tors i protagonis-

Perdidos'
en París ft

Directors:
DominicAbeli
Fiona Gordon.

lntèrprets: Fiona
Gordon,

Donlinic Abel,
Emmanuelle

Riva.
20L6.83',.

Funatic Lleida.

es marquen els tres protagonis-
tes d'un conte musical. 0 una ca-

nadenca en París. Monumental
motxilla amb bandêreta al cim,
i d'una inexpressiva perplexitat.
Pretendre que l'odissea parisen-

ca de la Fiona mantingui un ni-
vell equilibrat pel que fa a les ac-

cions i reaccions, seria esperar
que el 'lidereso' Pedrito Sánchez

es comporti qual sociata històric.
Digressions a banda, cal saludar

el comiat eine-
matogràfic de la

irreductible Em-

mànuelle Riva
e.n"aquesta Mar-
tha marginal i lliu-

re. Com'timbé el

'savoir faire' d'un
Pierre Richard di-
vertit i entranya-
ble. Tant de bo
que ens podés-
sim perdre així
per París, ben
descalços de pre-
judicis.

El fons. Cal desa-

fiar les conven-

tes d'aquesta escapada pels ca-

rrers, els marges vora el Sena, a

tocar de la Torre Eiffel i de la rèpli-
ca de l'estàtua novaiorquesa de la

Llibertat. Per tant, en la díscola

anarquia existencial, la Fiona i el

Dom, més la juvenil Martha no-
nagenària, es permeten desafiar
les lleis narratives de tota comè-
dia a fljs, això sL més alliberado-
ra que alliçonadora. Resulta inevi-

table no pensar en els gags pan-

tomímics de Jacques Tati veient
les coreografies minimalistes que

cions socials i les

limitacions pdrsonals.

La imatge. Difícil escollir-ne una.

Seran dues:el ballde peus Mar-
tha i Norman al cementiri; els tres
marginats asseguts d'esquena a

lþstàtua de la Llibertat i de la To-

rre Eiffel.'
La frase. 'Siempre quise subir a la

Torre Eiffel', sospira la Martha, Ni

que sigui amb la extremunció a

peu d'escala.

La recomanació. Amants del ci-
nema més visual que no pas lite-
rari ioral,


