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Què nostà,lgìc és el cínemø!-I
a

història. París, anys 1930.

Hugo és un noiet que viu
a les golfes de l'estació ferroviària de Montparnasse, té cura
dels rellotçs i observa Ia gent, alhora arranja un autòmat que el pare va rescatar d'un museu, coneix
Georges Mélies i tot es complica.
Ia pel.lícula. Per a Orson Süelles el cinema era el trenet de jo-

guina més gran del món. Per

a

Martin Scorsese (Nova York, 1942)
anar al cinema és observar, a través del rellotge d'una estació ferroviària, com la vida es
converteix en aventura,
màgia, melodrama, suspens... A La inuención
deHugo, Scorsese adap-

Gangs of Neu York

per esmentar

i Infiltrados,

aþns

dels seus encerts/desencerts, és un mestre de
la desmesura expressionista. O bé

impressionista. O documentalista. A La.inuencion de Hugo, Scorsese sbblida, per moments, del ca-

po totpoderós que és dins la jungla dela indústria italo-ianqui, per

iugar al Cinema Paradiso. ¿Seria
agosarat identificar el petit Martin
amb el dickensià Hugo, que malda per ser útil dins una patibulària comunitat que fa del robatori la

ta l'homònima novel'Ia
gràfica de Brian Selznick

per tributar un nostàlgic
homenatge a un dels invents més influents en la
cartogr afia de I'imagina-

ri col'lectiu: aquell ranci cinema que va néixer
silent i modest, amb l'estigma teatral sota sospi-

ta, banaca de fira per a illetrats
i, posats a fer arqueologia del de-

seva raó de ser? Demà més i, potser, millor.

sig, alliberar els més recòndits an-

Laimatge. Hugo arranjant, en

hels de qualsevol fill/a de veina.

un tres i no res, la rateta mecàni-

Que aixequi la mà qui no hagi
vist, sentit o patit de retruc, cap

ca avariada al taulell del murri Georges Méliès.
La frase. "Roba.r és un trebøll
diþrent", justifica Hugo davant Ia
pressió dels adults. Potser. A tenor

pel'lícula en els darrers dotze mesos. Sí? Que Joel Joan li practiqui
un boca-ull urgent. No ens undargørinéssim, però. En el trentè film,
Martin Scorsese pofia a teme una
mena de resum professional de la
seva extensa filmografia. Perquè

el director de Ma.las calles, El riltimo uøls, Lø edød de lø inocenciø,

del panorama actual, robar ja no
és un treball diferenl és de jutjat
de guàrdia quotidiana.

La recomanació. Indispensable per a cinèfils i universitaris del
cinema.

