


red Astaire... o la poesia dels
peus,podríemdir,sielmotens
fospermès.

Ambelspeus,hevistfermol-
tescoses,àdhuchevistescriure–inoemre-
fereixo,endiraixò,alsfenòmensdefiraque
usagafenlaplomaambelpeudretcomsi
talcosa–.Hevistballar,també.Elquenoha-
viavistmaieraresques'assemblésaljero-
glíficrítmic,viventisonorqueésl'artdeFred
Astaire.

Difícildecomentar,l'artd'aquestjove.Us
exposeu–vegi'slamostra–aferliteraturado-
lenta.Elsseusballstenenalgunacosade
diabòlic.Són,almateixtemps,unprodigi
deprecisióidefantasia,peròencapmo-
mentseusacutquetotallòaquesthomeho
hagipogutaprendre.Aprendre,oi?

Dintrelasevamodestaesfera,Astaireés
ungeni.Talcomsona.Enraportambelci-
nema,elcol·locaríemdintreunacategoria
enlaqualsolstenencabudaunChaplin,un
WaltDisney.Elcomplimentvallapena.

Fred Astaire, ballarí anglès, prové del
teatre.Éssobrelestaulesqueesféuunnom
quelipermetéentraraHollywoodperla
portagran.Noobstant,elseuartésessen-
cialmentcinematogràfic.Hihaunritme,
unaalegria,unavivacitatespecialsqueel
llençenquadraivaloraambmésintensitat
quenopaselmarcilesllumsd'unescena-
ri.Éselquesucceeixambelsnúmerosde
FredAstaire.

Certsliteratshantrobatraportsinsospi-
tatsentreeljazz,l'asfalt,elsanuncisllumi-
nosos,elsgratacels,elscòctelsilescames
delesgirls.Detotplegatsen'hantretcon-
seqüènciesmoralsis'haditquetotaixòre-
presentava,encertamanera,l'ànimadela
vidamoderna.Nosépassiésveritat.Més
aviatemsemblaqueaquestafilosofiade
llustrina no té massa consistència, però
podriaresultartambéquem'equivoqués.

Enaquestcas,si,enefecte,totaaquesta
orgiadebrillantor i demoviment repre-
sentésalgunacosamésqueunbontemade
cartellode«gosencadenat»decinema,es
podriadirqueFredAstaire,artistad'inspi-
ració, és el ballarí que la interpreta i la
simbolitza.

Espodriadiraixòialtrescosesmésar-
riscades,peròimpròpiesdelaconfiançaque
em tenen posada els lectors. Per avui,
doncs,hodeixaremaixí,totagraintaFred
AstairelabonanitdelDissabtedeglòriaque
enshafetpassar.

bé:jahemvistelfilmdeChar-
lot.Elmillorelogiqueespotfer
deladarrerapel·lículadelgran
Chaplinésquenohadefraudat

lesnostresesperances.
¿Imagineuunaresponsabilitatmés

aclaparadoraquelad'aquestar-
tistaúnic,cadavegadaquees
disposaaferunnoufilm?Tot
elmónestàpendentde la
seva obra. Abans que
aquestaarribialpúblic,ja
estàcreadalasevallegenda.

Mentrestant,Charlottre-
balla,ensilenciiambmiste-
ri,perprotegir-sedelacurio-
sitatidelaindiscrecióque,deles
cincpartsdelplaneta,esprojectaso-
breelsseusestudis.ICharlotautor,Char-
lotdirector,Charlotintèrpret,Charlottotsol
s'acara amb un moviment d'expectació
senseprecedents,quemobilitzatotelmón.
Ningúcomellnos'arriscamésarepetirel
partdelesmuntanyes.

I, no obstant, Chaplin aguanta ferm

aquestseuprestigi,aquestasevafama,que
acòpiadetraspassartoteslesmesures,

tenenalgunacosademonstruós.
Costaunamica,per tant,des-

entendre'sdelmiratgequecrea
lasevapopularitatgrandiosa
inoéspasfàcild'observar-lo
serenament, amb un ull
humà,desproveïtdelesbo-
iresidelsprejudicisquelali-

teratura ha fet sorgir entorn
delmiteCharlot.
Perquèaquestmiteexisteix.A

Charlot,comalsgransclowns,sel'ha
comparatambShakespeareiselihaditque
grataval'eternitat.Noexagerem.Charloten
téprouambésserunartistaextraordinari,
segurament el més gran artista del seu
temps,perquè,demésamés,se'lvulguipo-
sar en el rengle, que evidentment no li
pertoca,delsgransrecercadorsdelaVeri-

tatambmajúscula.
ElmillormèritdeCharlotéshaversabut

transposaraunartnouimecanitzatcomés
elcinema,elsvalorseternsdelahistòriasim-
pleicruadelcorhumà.

Delseudarrerfilm,estrenatahiraBar-
celona,s'haviaditqueestavainfluenciatper
tendènciescomunistes.Noéspasveritat.El
CharlotdeTemps Moderns éselCharlotde
sempre,individualistadesesperatquetopa
ambtotselsobstaclesambquèl'encerclal'e-
goismeiladuresadelasocietat.

Enaquestfilmhiha,comanovetat,una
sàtiraferotgedelmaquinismeiunavolun-
tat,mésaccentuada,depresentarlamisè-
ria sense esperança que caracteritza la
nostraèpoca.Totalahistòriadelfilm,però,
ésunteixitderialles.Lagentriu,mentre
Charlotnofaaltracosaquesortirdelapre-
sóperatornar-hiaentrar,quecercartreball
iprovardenomorir-sedegana.
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El ballarí Fred Astaire, en una imatge dels anys 1930
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El llegat
CHARLOT I FRED ASTAIRE

Enmig dels convulsos mesos previs al 18 de juliol del 1936, Josep Maria Planes obre un petit oasi
per retre homenatge a dos dels artistes en voga del moment i per a qui tenia una sincera admiració: el
ballarí Fred Astaire i el cineasta Charles Chaplin. Tria de Pep Corral Vilella

«Imagineu una
responsabilitat

més aclaparadora
que la de Charlot

quan es posa a fer
un nou film?»

Charlot intentant no morir-se de gana a «Temps moderns»
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