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Philippe Noiret acapara l’atenció a ‘Padre e hijos’

C I N E M A

‘Padre e hijos’

Cinema
d’actor

Esteve Riambau

‘Père et fils’. Director: Michel Boujenah.
Guió: M. Boujenah, Pascal Elbé i Edmond
Bensimon. Fotografia: Patrick Blossier.
Música: Michel Cusson. Intèrprets:

Philippe Noiret, Pascal Elbé, Bruno Putzulu,
Charles Berling, Marie Tifo. França, 2003.

En contraposició amb l’anomenat cinema d’autor,
aquest és un film d’actor. No només perquè es tracta
del primer llargmetratge dirigit per un actor, Michel
Boujenah, amb vint anys d’experiència davant les
càmeres sinó perquè Philippe Noiret, el protagonista,
es menja tota la pel·lícula.

Com el seu títol indica, Padre e hijos aborda un
conflicte familiar en clau generacional però la batalla
entre el progenitor i els seus descendents és desigual,
no té color. D’entrada els tres germans responen a
tòpics excessivament caricaturitzats –el triomfador,

el fracassat i el penjat– i, tant junts com per separat,
no desperten especials simpaties. El pare, en canvi,
ben aviat es guanya la complicitat de l’espectador
quan recorre a la mentida com a últim recurs per
reconciliar els seus en l’últim tram de la seva vida.
Noiret aprofita la circumstància i es llueix en aquest
joc d’aparences que domina a plaer.

Popularitzat des que va protagonitzar Cinema Pa-
radiso i El cartero y Pablo Neruda, Noiret ja fa molts més
anys que ha demostrat que és un gran actor. D’un
temps ençà pertany, tanmateix, a aquesta elit que es
pot permetre el luxe de revelar els sentiments més
profunds dels seus personatges gràcies a una simple

mirada, un petit gest o amb la seva única
presència. A Padre e hijos tira d’aquest reper-
tori per fer tots els papers de l’auca, des del
malalt imaginari al vell indigne, del pare
que passa de l’autoritarisme a la mà es-
querra fins al supervivent que vol degustar
tots i cada un dels alès de vida que li resten.
Aquesta és, certament, una pel·lícula feta a
la seva mida, amb un d’aquells papers que
no només no es poden rebutjar sinó que
l’actor se l’apropia i el millora. Darrere Padre
e hijos s’aprecien notables forats de guió i
algun canvi de ritme excessivament forçat,
però cada cop que Noiret apareix en panta-
lla, el film restableix la comunicació amb
l’espectador disposat a aplaudir quan llença
a l’aigua el mòbil del seu fill o quan ni tan
sols s’esforça a explicar que ha vist una ba-

lena fora de temporada.
Davant d’un personatge com el que broda Noiret

només resta treure’s el barret, tancar els ulls a la resta
del film que no li resulta imprescindible i rendir-se a
l’evidència de la seva interpretació. Si ell va ser capaç
d’acceptar aquest paper, tot intuint la immaduresa
del guió i la inexperiència del realitzador, per què
nosaltres, espectadors, no li hem de respondre amb
la mateixa generositat? Al cap i a la fi, darrere el vi-
atge iniciàtic que els personatges de Padre e hijos em-
prenen fins al Quebec hi ha un retrat universal de la
grandesa i les misèries de l’esperit humà que Noiret
converteix en una lliçó de vida.

H O M E N A T G E

Homenatge a Christa Leem

Llibertat despullada
Juan Carlos Olivares

Homenatge a Christa Leem. Participants: Jordi Jané,
Hausson, Pep Bou, Joan Estrada, Jordi Coca. Espai Brossa,

20 de desembre.

Un espai nu. No podia ser d’altra manera per recordar Christa
Leem, la stripper que va encisar la progressia i la intel·lectualitat
barcelonina de finals dels setanta amb la seva radical franquesa,
física i emocional. L’Espai Brossa va quedar petit per acollir dilluns
la gent que volia reivindicar la memòria d’un temps i una artista,
i participar –potser– en un acte espontani de contrició per l’oblit
en què va caure Christa Leem, musa admirada que –com ella
mateixa va pronosticar– es va acabar perdent en l’ombra del seu
pedestal. A la dreta, una fotografia ampliada en blanc i negre de
Pep Ribas. El seu cos, gairebé d’esquena, retallat per la penombra.
El rostre, ocult en la foscor. A l’esquerra, dos maniquins amb una
camisa vermella de Joan Brossa i una de blanca de Christa Leem.
La camisa masculina de la qual ella va fer dramatúrgia. Al fons, una
pantalla muda que tan sols parlarà al final, quan Christa es mostri
tal com era.

Entre el públic, curiosos, admiradors, amics i la seva mare, una
emocionada Carmen Wernoff. A l’escenari, un mestre de cerimò-
nies (Jordi Jané) i dos artistes brossians que van treballar amb
Christa Leem: el mag Hausson i Pep Bou. Tots dos van coincidir
amb ella en diversos escenaris, però sobretot vam compartir amb
Manel Barceló, el ventríloc Selvin, el faquir Kirman i el clown Tortell
Poltrona el manifest videogràfic que Joan Brossa va filmar al Teatre
Arnau, sense públic, en un intent de refundar el music-hall català.
I Leem, des de l’Arnau el 1982, es despulla a la pantalla de l’Espai
Brossa amb un irònic guió. Per glossar records més personals es va
recórrer a la memòria de Jordi Coca, un dels seus admiradors més
sincers, tant que va entonar un sentit mea culpa per haver-la con-
vertit, al costat de molts d’altres, en un mite que potser mai no va
voler ser. El mite del despullament total. Un acte d’art i valor que
anava més enllà de la desaparició de l’últim tros de roba del seu cos
indomable. I també els records de Joan Estrada, entregat i anònim
perseguidor de Christa Leem pels locals de la ciutat, i empresari per
la vocació de portar de nou Christa a Barcelona i muntar per a ella
un espectacle a la Cúpula Venus, un reducte llibertari que va des-
aparèixer amb la possibilitat d’una contracultura catalana. I amb
tots ells, l’emoció espontània de Carmen, la mare, desbordada
després de contemplar altre cop la llibertat de Christa en un dels
primers programes de l’Àngel Casas Show.


