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CRITICA CINEMA

D'un temps, d'un país...(lf

I a historia. Ciutat de Mèxic, barri

I norr. IgTO-tgTt.Cleo treballa

,lJe cr¡á¿a en una família burgesa,

queda embarassada i abandonada
pel xicot, mentrestant la família co-

mença a patir conflictes personals.

Les formes. La trama del film té
tots els números per erigir-se en

un culebró mexicà. Que no ho si-

gui, que no ho és, cal agrair-ho a

Alfonso Cuarón (Mèxic DF, 1961)

que ens convida a revisitar la sè-

va infantesa amb voluntat de tor-"
nar a casa sense

nostàlgies ni ajus-

tos de comptes.
'Roma'és un relat

autobiogràfic so-
bre un temps, la

dècada dels 705 i

un país, Mèxiq no

necessà riament
feliços, Lluny de
carregar les tin-
tes sentimentals,
Cuarón opta pel

distanciament fí-
sic (plans generals

i panoràmiques circulars obser-
vant Cleo)sense mai involucrar-se

en l'acció dramàtica, amb tranqui-

l;la fluidesa iiitme temperat. Sem-

blant estratègia narrativa pot do-

nar la (falsa) impressió que mai no

passa gran cosa en la vida de Cleo i

la família burgesa en el casalot del

carrerTepeji, número 21, on la ma-

ternal hanaa Cleo conviu amb una

altra Criada, quatre nens i nenes,

un matrimoni, una àvia controla-
dora i un gos. Amb elegància expo-

sitiva, Cuarón confia en l'especta-

dor, que ha d'entraren aquest me-

lodrama liofilitzat per vivificar-lo
des de la pròpia memòria perso-

nal i experiència social. Perquè'Ro-

ma' apel.la a les emocions secre-

tes amb la lucidesa de qui porta

uns quants records a la motxilla.

Allò personal i, alhora, transferible.

El virtuosisme audiovisual del film
(la casa i les habitacions, els cotxes

i els carrers, les botigues i les sa-

les de cinema, la platja iel mar)fa-' cilita la compren-
sió d'uns fets i

d'uDes vides que

iguäl no ens que-

den tdn llunyanes

ni tan exþliques:
la precàriáïelació

de les dones dins

un món masclis-
ta, l'abisme entre
les classes socials,

les conflictives di-
ferencies racials i

com no, les acar-

nissades lluites
polÍtiques de cada dia...

Elfons. La memòria és un atzarós

viatge en eltemps.
La imatge. Cleo i el nen Toño, este-

sos al terrat fent-se els morts.
La frase. 'Recuerdo que cuando
fuímayor era un piloto de guerra',

confessa el nen petit. 'Esos locos

bajitos', que deia el Gila.

La recomanació. De prescripció

facultativa pels espectadors dis-
posats a laxar-se cinematogràfi-
cament.
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