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ElComentari Jordi Costa

L’ortodòxia cinèfila no
acostuma a tenir una opi-
nió gaire elevada de l’ús

del teleobjectiu, ja que, segons el
seu punt de vista, és un dels
molts recursos que intoxiquen
amb el verí de la lletjor i la facili-
tat la correcta ortografia visual
clàssica. No obstant això, a Topaz
(1969), de Hitchcock, detecten al-
guns d’aquests guardians de l’or-
todòxia un ús redimible del tele-

Redempció del teleobjectiu

objectiu: és l’escena en què, des
de la vorera del davant, Frede-
rick Stafford observa com el seu
contacte entra dins l’hotel on
està reunida la delegació cuba-
na. Són uns minuts en què l’es-
pectador s’ha de conformar amb
el punt de vista de Stafford, que
no pot sentir els diàlegs i es veu
forçat a desxifrar la situació
mentre els cotxes passen entre
ell i els personatges observats.

Sens dubte, el teleobjectiu era el
millor recurs per transmetre la
sensació de tensa desconnexió
que experimenta el personatge.

A Tiro en la cabeza, Jaime Ro-
sales –que a La soledad havia
donat un gir d’autor a una polivi-
sió que altres cineastes com De
Palma ja havien utilitzat– utilitza
el teleobjectiu en una dissecció
del terrorisme que ha esperonat
la controvèrsia. El que fa no és

tan diferent al que va fer Hitch-
cock: és la mirada llunyana de
l’observador condemnat a no
comprendre el que, de fet, és in-
comprensible, per brutal i irracio-
nal. No sé si la pel·lícula té les vir-
tuts de conscienciació ciutadana
que Rosales espera. El que sí que
sé és per què abans no m’havia
cregut un terrorista de cinema
espanyol: perquè sobreexplicava
el que no pot ser explicat.

‘Tiro en la cabeza’
és la mirada llunyana
de l’observador
comdemnat a no
comprendre el que
és incomprensible

altres (2006) de Florian
Henckel.

L’obra de Wright és ante-
rior (2003) i és una perleta
per al lluïment d’un actor
que ha de fer les distintes
veus que apareixen, parti-
cularment la del dramaturg
que es desplaça de Nova
York a Berlín per entrevis-
tar l’entranyable Charlotte,
i lògicament la mateixa veu
del misteriós transsexual.
Joel Joan modula les diver-
ses entonacions i registres
que caracteritzen els per-
sonatges amb una tècnica
depurada i laboriosa, i amb
un bon domini dels regis-
tres i les tessitures. I, tan-
mateix, no acaba d’irradiar
la màgia que el personatge
destil·la sobre el paper.
Potser li falten anys: la ma-
duresa senil que exigeixen
Charlotte i el seu relat dit
des de les acaballes. Esclar
que això només es cura
amb l’edat i el decòrum,
aquella premissa horaciana
segons la qual cal que els
intèrprets s’adeqüin al rol
en el que diuen i en el que
aparenten. La força del mo-
nòleg, tendre i punyent al-
hora, no pot fer-nos oblidar
que tota biografia és una
construcció no exempta
d’imprecisions.

Jo sóc la meva dona
De Doug Wright, amb Joel Joan.
La Villarroel, 28 d’octubre

Un text d’alt interès
dramàtic en què
Wright atorga veu a

un personatge real, Char-
lotte von Mahlsdorf,
col·leccionista de gramò-
fons, rellotges, mobles, mi-
niatures i bibelots de gust
dubtós però que donen
testimoni d’una època amb
més fidelitat que les grans
obres. El Museu Gründer-
zeit de Berlín és la seva
aportació a la cultura con-
temporània, i el seu testi-
moniatge és el d’un/a su-
pervivent, un transvestit
que mata el pare autoritari
aparentment en defensa
pròpia, i que aconsegueix
escapolir-se de la neteja
nazi primer i de la repres-
sió comunista a l’Alemanya
Democràtica després. Tot
un prodigi de camaleonis-
me delicat i sensible, en
una personalitat singular i
excèntrica que, després de
la caiguda del Mur, va ser
exaltada i premiada, però
també acusada de col·la-
borar amb la Stasi, en un
vòrtex de suposades dela-
cions semblant a allò que
mostra el film La vida dels
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