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CRITICA CINEMA
Marcel.lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

A la recerca de la Belle Époque

I a història. En el París de finals

I O.t segle XIX i principis del
l-XX. Dilili, noieta mestissa de
Nova Caledònia, afillada a la ca-
sa d'una comtessa, amb l'ajut del

seu amic Orel, investiga les mis-
terioses desaparicions de nenes

a la ciutat.
Les formes. Hi ha moltes mane-
res d'educar el,(bon) gust per
les arts plàstiques, llarquitectu-
ra, l'escultura, l'urbanisme, la cul-
tura científica, la

música, en fi, per

la Història de la .
Cultura Occiden-
tal. llinquiet iori-
ginal ninotaire
francès Michel
Ocelot (Villefran-

che-Sur-Mer,
1943) prefe-
reix fer-ho mit-
jançant el cine-
ma, eficaç ins-
trument didàctic
que permet in-
teractuar l'es-
pectador, in-
volucrant-lo en
l'acció dramàti.

GabrielYared.
Muntatge:

rah Bernhard i els cineastes Lu-
mière dotaven d'un vigor inventiu
una ciutat i un temps difícilment
repetibles. Tot aquest periple ar-
tístic i sociocultural està contem-
plat des de l'aguda mirada de la
petita heroïna, una Dilili inefa-
blement educada i sensible, que
a més de ser una guia perfecta,
també és investigadora atrevida.
Ella perseguirà els dolents de la
pel.lícula, els Homes Rei, segres-

tadors en la fosca

i en les clavegue-
res. Aquest és el
'macguffin', l'ex-
cusa, per confe-
rir ritme.aventu-
rer al catàleg au-
diovisual sobre la

Belle Époque i els

seus personat-
ges clau. Amb la
primmirada com-
binació de foto-
grafia i dibuix co-
loristes, Ocellot
executa un su-
perb treball d'or-
febreria fílmi-
ca, per moments
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ca i física del relat. És el que fa i d'un refinament carregós, També
aconsegueix amb la seva vuite- a favor del protagonisme femení.
na pel.lícula, 'Dilili a París' (Dilili Elfons. La solidaritat e_s demostra
à'París), on a través de la mira- actuant i arriscant.
da d'una noieta, la Dilili del tÍtol, La imatge. El dirigible Zeppelin
ens convida a un viatge retros- sobrevolant el cel de París rumb
pectiu (i introspectiu) al París de a la Torre Eiffel.
la Belle Époque, quan els pintors La frase. 'No vull oblidar les altres
Monet, Renoir, Picasso, Toulou- nenes que són presoneres a qua-
se-Lautrec, el Rodin escultor, els tre grapes', ptziba Dilili. O totes
músics Ravel, Debussy, els escrip- fora, o totes dins.
tors Proust, Gide, Gertrude Stein, La recomanació. Banquet opípar
científics.com Marie Curie i Pas- per als cinèfils en fase nostàlgica-
teur; intèrprets com Chocolat, Sa- ment artística.


