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Esteve Riambau Una biografia repassa l’apassionant
trajectòria de Fellini. El Cirque du Soleil
manté viva l’estètica del cineasta italià

Els trucs del mag

B
ernardo Bertolucci diu
que Federico Fellini
era com un mag; que
cada un dels seus films
és una caixa de sorpre-

ses de la qual surten els més ines-
perats objectes, sempre fasci-
nants. Marcello Mastroianni exer-
cia aquesta funció a 8 ½ com
l’alter ego del realitzador i acaba-
va per exorcitzar tots els seus fan-
tasmes en una inoblidable desfila-
da final. Dotada dels aires d’un
circ, aquesta dansa té un to maca-
bre que fa pensar en la del cavaller
arrossegat per la mort a El sépti-
mo sello, d’Ingmar Bergman. Cu-
riosament, el nen vestit de blanc
que a 8 ½ tanca el film al capda-
vant d’una orquestra de pallassos
moriria poc temps després, vícti-
ma d’una malaltia incurable.

Aquesta és una de les precises
anotacions que Tulio Kezich fa
sobre Fellini a la seva esplèndida
biografia, escrita el 2002 i ara pu-
blicada al nostre país (Tusquets
Editores, 2007). Amic del realit-
zador des d’una llunyana entre-
vista a la mostra de Venècia del
1952, l’autor del llibre ha seguit
molt de prop la trajectòria del ci-
neasta italià. Aquesta amistat for-
jada en el temps és ben palesa en
aquest llibre, escrit des de la com-
plicitat, però també del rigor. Ke-
zich és, a més, el guionista de bona
part dels films d’Ermanno Olmi i
un magnífic crític cinematogràfic,
que fa sentir la vehemència dels
seus comentaris als principals fes-
tivals internacionals.

Tal com apunta el títol original,
Fellini, la vita e il film conjuga els
trets biogràfics amb nombroses i
poc conegudes informacions
sobre el procés creatiu de les seves
pel·lícules. Es nota que Kezich se

L’actitud de Federico Fellini de captar tots els detalls des del visor de la càmera va convertir els seus films en una capsa de sorpreses ■ AVUI

les ha mirat amb admiració, però
també des de la llum que hi pro-
jecta una vida carregada de lle-
gendes. No és cert, per exemple
que Fellini nasqués a l’interior
d’un tren i, en canvi, resulta fona-
mental contemplar la seva pro-
pensió a la màgia i l’obscurantis-
me o constatar que les sessions de
psicoanàlisi a les quals es va sot-
metre temporalment aporten les
claus per entendre millor Giuliet-
ta degli Spiriti i Il Casanova di Fe-
llini.

Els orígens del cineasta a la re-
vista satírica Marc’Aurelio com la
millor escola per a guionistes, i la
seva polèmica relació amb Rober-
to Rossellini, són dades impres-
cindibles per apropar-se al geni
guardonat amb quatre Oscars
sense deixar de ser un dels fars del
cinema europeu. El tacte amb el
qual Kezich aborda els diversos
vessants de la parella, sentimen-
tal i artística, integrada per Fellini
i Giulietta Massina no és obstacle
perquè també s’invoqui la impor-

tància que l’univers femení va ad-
quirir, a la realitat i a la pantalla,
per al director de La ciudad de las
mujeres. Només des de la proxi-
mitat entre biògraf i biografiat es
pot parlar amb tanta precisió
d’aquest tret fonamental per com-
prendre Fellini i la seva obra. En el
mateix to de sobrietat exemplar,
el llibre aborda també la mort del
cineasta, que la premsa i la televi-
sió italianes van convertir en un
circ com el que el mateix cineasta
va filmar a Los clowns.

‘Fellini, la vita e il
film’, de Tulio
Kezich, conjuga els
trets biogràfics amb
informacions poc
conegudes sobre el
procés creatiu del
realitzador italià

Quadern de cinema

Un circ fellinià
@ A Fellini li hauria entusiasmat
el Cirque du Soleil. Alegria, el seu
espectacle que aquests dies es re-
presenta a Barcelona, desborda
elements cinematogràfics i una
estètica propera a la del director
d’Amarcord. Pallassos que es
mouen a càmera lenta, acròbates
emmarcats com si estiguessin
dins d’una pantalla, una tempes-
ta de neu tan irrealment poètica
com el mar d’E la nave va... desfi-
len davant l’espectador a les or-
dres d’un mestre de cerimònies
geperut que sembla sortit d’un
film de terror.

Molts dels personatges d’Ale-
gria perllonguen l’homenatge al
circ que Federico Fellini va iniciar

amb Los clowns i va prosseguir
amb Roma i Amarcord. Darrere
de l’humor sempre agre dels pa-
llassos, del nen que encarna la in-
nocència o dels símbols psicoana-
lítics (el foc, les figures maternes,
l’ambigüitat sexual), el Cirque du
Soleil comparteix la visió que Fe-
llini tenia del circ com a metàfora
del món. Segons explica el realit-
zador a la seva biografia, Hitler i
Freud haurien estat pallassos
blancs –figures a admirar–, men-
tre Mussolini i Jung equivaldrien
a l’august, un personatge “en per-
pètua rebel·lió després de suble-
var-se contra aquest cúmul de
perfeccions”.

El cineasta italià –prototip

d’august– volia que Charles Cha-
plin i Danny Kaye participessin a
Los clowns, però no va ser possi-
ble. Al seu lloc, hi va incloure al-
guns dels millors pallassos d’aque-
lla època, inclòs Charlie Rivel, a
través d’una estructura que anti-
cipa l’actual promiscuïtat entre la
ficció i el documental.

En una posterior visita a Bar-
celona, Jordi Grau va dur el seu
amic Fellini al Molino i ell va
creure que era una funció d’ho-
menatge dissenyada a la seva
mida. No era conscient que l’ad-
jectiu fellinià era universal i ara
es pot aplicar, amb tots els ho-
nors, a l’estètica i la poètica del
Cirque du Soleil.Personatges del Cirque du Soleil actuant a Barcelona ■ XAVIER BERTRAL


