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lJarquitectura anímica

CRITICA CINEMA

a història. Columbus, lndia-
na, USA, avui. Jin, fill d'un
afamat erudit de l'arquitec-

tura moderna, es troba a la ciu-
tat per tenir cura del pare, coneix
Casey, aficionada a lhrquitectura,
que treballa de bibliotecària.
Les formes. åÉs possible filmar
un melodrama familiar, romàn-
tic i sentimental sense recorre a

truculències fulletonesques ni a

esgarips de lesa humanitat maÈ
ferida? Doncs
segons que de-
mostra Kogona-
da (Seú1, Corea
delSud) 'perfor-
mer' i videoar-
tista, només cal
posar la càme-
ra al carrer i en

uns quants pi-
sos asimètrics,
deixar que gra-
vi i que uns intèr-
prets deixin dãc-
tuar a lo Actors
Studio. Convé re-
cordar que una
de les Set Be-
lles Arts, és l'Ar-
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ques s'acoblin amb l'arquitectu-
ra urbana, Kogonada aconsegueix
que les sístoles i les diàstoles ar-
quitectòniques del'melodramon'
ianqui i sudcoreà, bateguin al rit-
me dels seus deshabitats perso-
natges. Vinc a dir que 'Columbus'

és punt i apart en la manera de fer
iveure cinema, A frec de pecar de
postmodern agut, cal afegir que

la història de la bibliotecària i el
traductor condemnats a enten-

dret, bascula en-
tre l'acceptació i

la renúncia,'Entre
l'interès i l'aten-
ció. En qualse-
vol dels casos, un

film contemplatiu
en temps de crisis

viscerals. ¿Assos-
segat en la seva

virulència melo-
dramàtica, un im-
pressionista haiku

sudcoreà? Com
sigui, 'Columbus'
reclama de totes
totes un segon vi-
sionat.
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quitectura: una art per projectar,

dissenyar, construir, modificar la

sociabilitat humana. Per tant, el
continent condiciona el contin-
gut.'Columbus' s'acull a la tradició
japonesa, la del mestre Yasujiro
Ozu per narrar autèntics trossos
de vida fent veure que la càme-
ra mai no Era allí. Amb mil'lime-
trada parsimònia, estatisme es-
tètic, unes quantes alternatives
el.líptiques (compte amb el can-
vi d'espais i situacions dramàti-
ques) i que les sincronies aními-

El fons. Viure en
el lloc on vius, ciutat o poble, con-
diciona la teva vida.

La imatge. La Casey i elJin dins
l'església presbiteriana, enmig
d'un embalum més que psico-
dèlic.

La frase. 'La meta es lo importan-
te en todas partes', que avisa el
Jin. Vaja, que l'important no és
participar, si nó gua nyar.

La recomanació. Cinèfiles i cinèfils

amb ganes de po.sar-se a prova, és

a dir, engendrar i articular missat-
gçs parabòlics.


