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La mort de Lluís XIV
Cineclub

Albert Serra , 2016

Sinopsi
Any 1715. En tornar d'una
cacera, Lluís XIV sent un fort
dolor a la cama. Quinze dies
més tard, el rei continua amb
les seves obligacions, però li
costa dormir i el consumeix la
febre, desganat i afeblit es
debilita progressivament. És
el principi de la lenta i dolorosa agonia del rei més important a França, envoltat dels
seus més fidels súbdits.

Fitxa artística
Jean-Pierre Léaud. . .. Louis XIV
Patrick d'Assumçao. .. Fagon, el metge
Marc Susini . ........... Blouin
Bernard Belin. . .......... Mareschal,
el cirurgià
Irène Silvagni. . .......... Madame
de Maintenon

Fitxa tècnica
Director ....... Albert Serra
Guió ........... Albert Serra,
Thierry Lounas
Productor .... Capricci Films/
Andergraun Filmes
Fotografia .... Jonathan Ricquebourg
Música......... Marc Verdaguer
Durada ........ 115 minuts
País ........... França
Premis: ........ Gaudí (2 premis millor film
en llengua no catalana)
Feroz (premi especial)

L'eclipsi del Rei Sol
Albert Serra dirigeix cinema
com si mai ningú ho hagués
fet abans que ell. Potser per
això les seves pel·lícules no
tenen res a veure amb les formes d'espectacle dominants.
Ara, ens sorprèn amb el seu
film de concepció més clàssica, un nou exercici d'estil sobre el poder i la mort, abans
de l’arribada de la salvatjada
que promet ser I Am an Artist,
actualment en procés de desenvolupament.
El cos del rei
La mort de Lluís XIV és una

claustrofòbica i penetrant peça
de cambra que relata l'inevitable crepuscle del Rei Sol, un
home totpoderós que no pot
fer res per impedir que el seu
cos es consumeixi. El film
comença quan Lluís XIV, en
tornar d'una cacera, comença
a sentir dolor en una cama. És
l'inici d'una gangrena que l'obliga a passar els darrers dies
reclòs a la seva habitació.
Serra mostra com el rei prossegueix amb dificultat amb les
seves obligacions- “És realment necessari?”, pregunta
gairebé sense alè a un dels
assistents que li proposa un
car projecte de construcció- i
també com és atès pel seu

metge, que sotmet el seu cos a
tractaments inquietants. Les
converses i cerimònies- com
l'esperpèntica salutació amb el
barret que es veu forçat a realitzar a l'inici de la pel·lículafatiguen encara més un home
presoner de les seves pròpies
convencions.
Lluís XIV ha viscut sempre a
cos de rei. Però ara el seu cos
s´ha convertit en una constant
font de dolor, en un organisme
putrefacte que també simbolitza la decadència de l'antic règim. Serra observa aquest procés de descomposició (de la
monarquia absolutista i també
del poderós cinema de la modernitat encarnat en JeanPierre Léaud) amb una evident fascinació, mitjançant
una sèrie de plans encapsulats,
filmats amb una bella fotografia que evoca els quadres de
Rembrandt o Georges de La
Tour.

Mort i
cinema

resurrecció

del

Léaud es converteix en el centre d'un espectacle amb reminiscències metalingüístiques,
amb el seu gest hieràtic i la
voluminosa perruca que embolcalla un rostre desvalgut.
La mirada perduda de l'actor
sembla un acte de resistència
a qualsevol concessió emocional davant l'espectador. d'alguna forma, els seus primers
plans, sobretot al final del
film, evoquen un misteri semblant al de la mirada infantil
de la darrera escena Dels quatre-cents cops (1959). El cos
del rei - viviseccionat per la
càmera i pels metges - és de
fet l'assumpte central d'aquest
film, que ocupa també les
converses dels personatges
que l'envolten, que proven
models d'ulls per al monarca o
especulen sobre la mort entesa com un acte de comunió
entre la terra i el cos.

Serra recorre una vegada més
als mites de l'imaginari occidental per signar aquest fresc
fílmic de bellesa colpidora,
que aconsegueix copsar - com
abans ja havien fet de manera
diferent cineastes com Roberto Rossellini, a La presa del
poder per Lluís XIV (1966), i
Sacha Guitry, a Si Versalles
pogués parlar (1954) - un moment transcendent del passat
com si fos pura quotidianitat.
El film no pretén donar cap
lliçó d'història, sinó reviure
amb naturalitat l’esperit del
segle XVIII, a través d'un instant que anuncia de forma eloqüent la fi d'una esplendor.
Extret de:
Enric Ros, Quèfem
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