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mriures el

¡s va voler

assos Llei-

s unia una

ve Cuito i

r participa-
cions".
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Compartint absències

a història. Berlín i Jerusalem,

ara. Thomas, pastisseç té una

relació sentimental amb Oren,

enginyer israelià casat i afillat, a la

mort d'Oren en accident, decideix

anar a Jerusalem i treballar a la ca-

feteria de la viuda, sense donar-se

a conèixer.

Lesformes. La relacióentre rebos-

teria i iinema ('Chocolat','Tími-

dos anónimos') és generosa com-

binant emocions i sabors, Sovint,

altemps que ensalives el Paladaç
els ulls se t'humi-
tegen. És el que

passa, quasi bé,

amb 'El repos-
tero de Berlín'
(The Cakemakeç

el pastisser),
acalòric melo-
drama de pa-
relles discretes,
tant, que gaire-

bé resten anòni-

mes. El debutant
cineasta israelià

Ofir Raul Grai-
zer (1970) ela-

Elrepostero
de Berlín

Director: Ofir
Graizer. lntèrprets:
Tim Kalkhof, Sara

Adler, Roy Miller,
Sandra Sade.

lsrael-Alemanya,
20t7.LO4',.

Funatic Lleida.

cuinar-lo, aixícom el control fami-

liarque asfixia qualsevgl alenada de

dissensió personal. A més, ija en la

composició de la figura psicològi'

ca del silent i sofert Thomas, el re-

boster berlinès deltÍtol, el guionis-

ta i director Graizer el despulla de

la més mínima resistència en funció

d'allò que tots els nacionalismes ga-

llegen: els trets dldentitat. El nos-

tre pastisser només té una Pàtria,
l'obrador, i una causa, la Persona
estimada. Ni consignes, ni dogmes.

Malgrat algunes
vacil.lacions esti-

listiques (l'ús alea-

tori del 'zoom', i

la sobtada músi-

ca extra-diegèti-
ca, i uns quants
girs finals de guió),

aquest melodra-

ma contingut de

dues'viudes'que
comparteixen
absències, tah
llunyitanaprop,
es tanca amb un

final obert. Ho-

bora una austera història dãmor, nest'

un el.líptic'ménage a trois', a base El fons. El 'Res Non Verba' romà,

de miiades i sileñcis suggeridors, o 'Obras son amores, que no bue-

que acaben convertint l'especta- nas razones', que deia Lope de Ve-

dor en còmplice.alcavota. És el que ga. Si són pastissos, millor. Estimu-

té saber més del que ignora un dels lant' La imatge. Thomas posant-se

protagon¡stes,'De fet, un suspens la roba d'Oren, tot mirant-se al mi-

emocional a lo Hitchcock, que Ofir rall, transvestit.

Graizer incrementa amb dosis cal- La frase. 'Hay que apreciar lo que se

culades de denrincia religiosa, elJu- tiene', que deia l'àvia d'en Thomas'

daisme i el codi alimentari 'kosherf La recomanació. un sofisticat pastís

sobre el què es pot menjar i com fílmic per a cinèfils llaminers'


