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D'un temps id'una dona lliure

a història. Petersburg, Berlin,
Göttingen, L865-1933, Amb
72 anys, la Lou Andreas-Sa-

lomé dicta les seves memòries al
jove Pfeiffer; recordant les tem-
pestuoses relacions sentimentals
amb Nietzsche, Rée, Rilke...
Les formes. Dos anys ha tardat
a estrenar-se entre nosaltres el
'biopic' sobre la filòsofa, escripto-
ra i psicoanalista Lou Andreas-Sa-
lomé. Que la sensibilitat femeni-
na estigui bullint
a hores d'ara, ha

degut ajudar a

fer visible el film.
La proposta bio-
gràfica que ha
confegit la Cor-
dula Kablitz-Post
(Aquisgrán, Ale-
manya, 1964)
dóna veu a una
dona irreducti-
ble davant els lí-
mits de la tradi-
ció i la moral es-
tablertes. Amb
un bon criteri
antològic, el re-
lat revisita la Lou

lou Andreas-
Salomé

Directora:
Cordula Kablitz-
Post. lntèrprets:

Nicole
Heesters.

. Alemanya-
Austria-ltàlia-
Suissa,2OL6.
115'. Funatic

Lleida.

estàtica i carruatges immòbils,
és, com no, Lou. ¿Metàfora vi-
sual d'una transgressió social? Sí?
Fins aquí, llaor ifloretes alfilm.
Ara toca posar en quarantena,
a parir, la decisió de la cineas-
ta alemanya quant a filtrar la re-
bel.lia d'una dona del morro fort
i d'intel.ligència abrasiva, gairebé
només que des de l'òptica emoti-
va, eròtica. Que Lou Andreas-Sa-
lomé acabi convertida en narci-

sista 'mantis re-
ligiosa'al divan
d'un divinal Sig-
mund Freud, tinc
dubtes que a lhu-
tora de'La ho-
ra sin Diós' li fes
maleida la gràcia.

Amb tot, el 'bio-
pic' llueix llums
tardorals, nostàl-
giques. Excel.lent
'cum laude'a la
nòmina d'intèr-
prets. Em que-
do, però, amb la

'seductrix' Nicole
Heesters i el seu
barret baronívol

de nena, de jove, madura i d'an-
ciana, amb la pretensió drama-
túrgica de comprovar la coherèn-
cia existencial del personatge. per

tant, els records de Lou prenen
forma d'intermitents'flash-bac-
ks' que obliguen l'espectador a
anar completant el 'puzzle' histo-
ricista. Per economitzar uns eu-
ros, Kablitz-Post s'inventa el re-
curs de dinamitzar postals de
l'època. A més d'econòmica, la
parida reiulta poètica, revelado-
ra: qui es belluga entre tanta gent

a la biblioteca,
El fons. Les convencions socials
són fronteres de guix a la pissa-
rra.

La imatge. La Lou adolescent es-
capant de l'església on cau una
pluja baptismal que la fa sentir-se
lliure,

La frase. 'Si quieres una vida, ¡ró-
bala!', sentencia Lou. Doncs això.
La recomanació. Cinèfiles icinè-
fils joves, per aquest ordre, amb
ganes boges de situar-se històri-
cament.


