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es primeres imatges d’ El buen alemán sem-
blen obrir-nos la porta cap a la crònica exis-
tencial del Berlín en ruïnes que de forma tan

crua i directa va dibuixar Roberto Rossellini a Ger-
mania, anno cero. Tan bon punt acaben els títols de
crèdit, però, veiem que l’aposta de Steven Soder-
bergh es mou cap a un altre terreny, no vol dur a ter-
me una reflexió sobre l’any zero de l’Europa en ru-
ïnes, sinó convertir Berlín en l’escenari d’un curiós
experiment de recreació de l’atmosfera retro del ci-
nema clàssic. El buen alemán evoca Berlín/Occi-
dente de Billy Wilder, Berlin Express de Jacques
Tourneur, però també mostra les empremtes d’El
tercer hombre de Carol Reed, encara que tant el seu
cartell publicitari com el seu final evoquen Casa-
blanca de Michael Curtiz. El complex joc de refe-
rències que posa en evidència la pel·lícula ens
anuncia que allò que importa a Soderbergh no és
tant allò que explica sinó la reivindicació que du a
terme de l’Arcàdia perduda de la cinefília.

A diferència de la moda retro dels anys setanta
que ressuscitava l’esperit del cinema negre en co-
lors i amb una tècnica més sofisticada, la pel·lícula
de Soderbergh està rodada al vell estil. La fotogra-
fia és en blanc i negre, el so està pres amb micròfons
situats dalt dels actors, la il·luminació és marcada-
ment retro, la càmera està equipada amb els matei-
xos objectius de les càmeres dels anys quaranta
sense disposar de zoom òptic i els efectes especials
que emmarquen els personatges enmig de les ru-
ïnes de Berlín no estan fets amb ordinador, sinó
mitjançant el vell sistema de les transparències. És
innegable que el resultat té el seu encant, sobretot si
tenim en compte que l’experiment tècnic es troba
reforçat per la recerca d’un joc interpretatiu amb
glamour en què el seductor George Clooney no pa-
ra d’enfrontar-se a la freda –i a vegades cínicament
glacial– Cate Blanchett. El problema de fons d’El
buen alemán radica en el fet que, com sol ser habi-
tual en els múltiples experiments que sol dur a ter-
me Steven Soderbergh, la pel·lícula és incapaç
d’anar més enllà del joc que proposa. La trama està
centrada en les desventures d’un periodista americà
enviat a Berlín que descobreix que el seu xofer
s’entén amb la seva examant i que davant la seva
perplexitat veu com el jove xofer acaba assassinat
misteriosament pels russos. A l’interior d’una es-
tructura propera al cinema negre s’apunten coses
molt interessants sobre el destí d’una Europa en
què la postguerra no fa més que iniciar un nou joc
d’interessos en què els científics de la SS són dispu-
tats per russos i americans perquè tenen el secret de
l’armament atòmic i en què les vexacions morals
dels camps de concentració no paren de ressonar
com un pes moral difícil d’alleugerir. Soderbergh,
però, no va més enllà dels esquemes propis de
l’obra de gènere ben resolta, que es deixa veure, pe-
rò que acaba provocant una certa decepció. Malgrat
que en aparença un film com és El libro negro de
Paul Verhoeven sembli més frívola, les seves imat-
ges desvelen més veritats sobre la postguerra que
tot l’hermètic formalisme retro d’El buen alemán.
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L’Arcàdia perduda
� Director: Steven Soderbergh

Intèrprets: George Clooney, Cate Blanchett
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Una escena de la pel·lícula. / EL PUNT.

� Jordi Silva, l’autor de Ja
en tinc 30!, que va guanyar
la segona edició del Premi
Romea amb aquesta co-
mèdia generacional i que li
va donar dret a fer una es-
trena d’èxit al teatre Con-
dal, presenta el seu segon
treball aquest dimarts. La
millor nit de la teva vida
participa en el programa
d’autoria contemporània
del Teatre Nacional de Ca-

talunya, T6, que des
d’aquesta temporada com-
parteix iniciativa amb les
sales alternatives.

Silva insisteix a La mi-
llor nit de la teva vida amb
una comèdia sexual d’em-
bolics. Si Àngel Llàcer (el
director del muntatge que
va triomfar a la cartellera
fins al punt de fer una pro-
ducció a Madrid) va jugar
amb la música de la gene-
ració dels setanta, el direc-

tor Antonio Calvo l’utilit-
za només com a ambienta-
ció subtil. Per l’actor Jordi
Andújar, el mèrit de Silva
és plantejar escenes incre-
ïbles de manera versem-
blant i fer riure sense ne-
cessitat de l’acudit.

El text de Silva, del qual
no s’ha avançat gaire la
trama per no revelar les
sorpreses d’aquesta mena
de vodevil impossible,
s’ha anat revisant amb el

director i els mateixos in-
tèrprets. Per ara, l’obra es
podrà veure fins a l’1
d’abril al Versus però no
es descarta que, més enda-
vant, aquesta mateixa pro-
ducció faci el salt a les sa-
les comercials. El director
artístic Sergi Belbel cele-
bra la complicitat entre els
diferents agents (teatre pú-
blic, sales alternatives i co-
mercials), que ja envegen
a ciutats com ara Madrid.

Jordi Silva signa la seva segona
comèdia, que estrena en una alternativa

JORDI BORDES / Barcelona

mb un considerable retard
de més de cinquanta anys,
que fan presents els crite-

ris poc agosarats amb els quals va
programar-se durant dècades
aquest teatre d’òpera, però també
les llargues conseqüències del rè-
gim franquista, que va considerar
«persona non grata» el composi-
tor «comunista» Hans Werner
Henze (1926) i degenerada la seva
música, va estrenar-se divendres al
Liceu Boulevard solitude, una es-
plèndida obra sorgida d’un talent i
una llibertat musicals capaços de
combinar amb sentit el serialisme
dodecafònic amb una percussió
inspirada per Stravinsky, la tradi-
ció operística a través de la cita, la
influència jazzística i fins i tot la
cançó popular francesa. El cas és
que el públic del Liceu no només
va tenir divendres l’oportunitat
d’aplaudir-hi la primera represen-
tació a Barcelona de Boulevard so-
litude, sinó també el seu autor,
Hans Werner Henze.

Amb més de vuitanta anys i un
estat de salut visiblement delicat,
el compositor alemany, dret a prop
de l’orquestra al final de la funció i
envoltat dels excel·lents directors i
intèrprets del muntatge, va afegir
emotivitat a l’estrena al Liceu
d’aquesta seva òpera que, presen-
tada a Hannover l’any 1952, aporta
una revisió en clau existencialista
(al capdavall, situa l’acció al París
posterior a la II Guerra Mundial)
de la història que l’abbé Prevost va
explicar a Manon Lescaut, novel·la
apareguda l’any 1731 que, entre
altres recreacions, disposa de dues
conegudes adaptacions operísti-
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ques (de Massenet i de Puccini,
aquesta representada recentment
al Liceu, mentre que la primera
també ho serà en aquesta tempora-
da consagrada al tema Manon) prè-
vies a la de Henze. Aquest, però, va
pensar en la possibilitat de fer-ne la
seva versió a partir de la visió del
film Manon, que, realitzat l’any
1948 per Henri-Georges Clouzot,
trasllada a la França obscura de
l’ocupació alemanya aquesta his-
tòria d’una jove que sent desig per
un home, però que, arrossegada pel
seu germà Lescaut i alhora per la
pròpia frivolitat i materialisme,
cau en diverses formes de prostitu-
ció. A diferència de la novel·la de
Prevost i de les òperes precedents
en què l’amor és una possibilitat de
redempció moral que Manon, aca-
rada amb la mort, finalment expe-
rimenta, Boulevard Solitude fins
intensifica el pessimisme existen-
cialista del film de Clouzot (Ma-
non no es transforma i l’amor du
Armand a l’autodestrucció) però
alhora apunta un estat de corrupció
capitalista (on la riquesa, tan si es
té com si s’hi aspira, es fa incom-

patible amb els escrúpols) que vin-
cula aquesta òpera al dictamen so-
cial de part del cinema negre, com
fa present la concepció escènica de
Nikolaus Lehnhoff. Sí, aquesta
òpera sobre la solitud contemporà-
nia (excel·lent la recurrent coreo-
grafia de figures corrent amunt i
avall per l’escenografia dominant
d’una estació de tren) també ho és
de gàngsters, de manera que Ma-
non hi apareix com una femme fa-
tale, que, com és propi del gènere,
esdevindrà una víctima. La matei-
xa il·luminació remet en part a
l’estètica expressionista del cine-
ma negre. Com fa explícitament
present la reproducció gegant de la
cèlebre pintura Hotel Room, Ed-
ward Hopper (el seu cromatisme,
la solitud dels seus «falcons de la
nit») és l’altre referent visual i mo-
ral de l’excel·lent muntatge (molt
ben interpretat tant en l’aspecte vo-
cal com el dramàtic) amb el qual,
finalment, ha arribat Boulevard so-
litude, òpera amb una partitura
atractiva i complexa que, com va
ser el cas, necessita una orquestra i
un director estimulats i atents.

� Autor: Hanz Werner Henze

Director musical: Zoltan Peskó

Director d’escena: Nikolaus

Lehnhoff

Intèrprets: Laura Aikin, Pär

Lindskog, Tom Fox, Marc

Camturri, Hubert Delamboye, etc.

Orquestra del Gran Teatre del

Liceu. Cor de Cambra del Palau

de la Música Catalana, Cor

Vivaldi

Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu

(Barcelona). 2 de març
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Manon convertida en «femme fatale»

Els personatges de Manon i Armand, en un moment de l’obra. / EFE


