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Andrzei Zulawski, 1981

Sinopsi
Berlín, principis dels anys vuitant,
abans de la caiguda del mur.
Quan Marc torna d'un viatge troba
a la seva esposa Anna canviada,
molt nerviosa i pertorbada. Finalment ella li confessa que té una
aventura i abandona al seu marit.
Marc cau en una terrible depressió que el porta gairebé a la vora
de la bogeria. Unes setmanes
després, el detectiu privat que ha
contractat perquè segueixi la
seva dona és salvatgement assassinat. La veritat sobre l'aventura
secreta d'Anna es revelarà tremendament monstruosa.

L’AMOR I EL MAL

Fitxa artística
Isabelle Adjani,
Sam Neill,
Margit Carstensen,
Heinz Bennent,
Johanna Hofer,
Carl Duering,
Shaun Lawton

Fitxa tècnica
Director: ......... Andrzej Zulawski
País:............... França / Alemania
Guió: .............. Andrzej Zulawski,
Frederic Tuten
Gènere: .......... Drama / Terror / Horror
Productora: .... Gaumont /
Oliane Productions /
Marianne Productions /
Soma Film Produktion
Música: .......... Andrzej Korzynski
Fotografía: ..... Bruno Nuytten
Durada: .......... 124 minuts

Parlar de “Possession”, d'Andrzej
Zulawski, és parlar d'una de les
pel·lícules de terror més fascinants
que ha donat la història del cinema.
Si alguna vegada els tòpics es compleixen és en aquesta ocasió, perquè malgrat que la pel·lícula ens
explica una historia, que ja per
aquella època havia estat explotada
per produccions nord-americanes
(la possessió d'un ens demoníac en
una dona), es nota que la pel·lícula
pren uns camins molt poc habituals
per retratar la narració, és a dir,
l'etiqueta de terror europeu li ve a
la mida.
I és que Zulawski és un autèntic
mestre, que pot recordar-nos a altres directors que també creen atmosferes pesades i gairebé insuportables, com podria ser David Lynch.
Perquè és ben cert que “Possession”
no és una pel·lícula d’una sola interpretació, i que a més conté imatges que es quedaran per sempre en
la ment de l'espectador, per bé o
per mal. Aixó no vol dir que Zulawski ens mostri un film gore (en
aquest mateix any s'estrena “Evil
Dead (Posesión Infernal)”, la
pel·lícula de Sam Raimi que sens
dubte conté molta més violència
explícita que Possessió), sinó que
aconsegueix dosificar els seus in-

gredients per crear una història
realment horripilant.
Ja en la seva època va ser rebuda
amb ambivalència pels crítics, malgrat que va ser nominada a Cannes
per competir per la Palma d'Or a la
millor pel·lícula. Tot i així, cal advertir que la pel·lícula no està feta
per a tots els gustos, i en moltes
ocasions es desvia cap a una poètica gairebé del mal, que pot fer tirar
enrere a més d'un espectador. Evidentment, com en la pel·lícula el
bàndol que surt més ben retratat és
el mal (en realitat hauríem d'escriure el MAL en majúscules), a
més d'un il·luminat se li va ocórrer
pensar que la pel·lícula feia una
apologia al satanisme, cosa totalment absurda. Si bé es cert, que
casualment, aquel mateix any, Sam
Neill (el protagonista d’aquest film)
va estrenar “The Final Conflict (El
Final de Damien)” tercera i última
part de “The Omen (La Profecía)”
on interpretava a un Damien, l’encarnació de l’anticrist, ja adult.
Tornant al film que ens ocupa, i a
pesar del que em dit, en els primers
minuts res fer veure que estem davant d'una pel·lícula de Terror. Sam
Neill, interpreta a un home que
torna després de molt de temps
treballant a l'estranger, a casa seva
amb la seva dona (interpretada per

Isabelle Adjani) i el seu fill. Però
aviat canviarà totalment en assabentar-se que la seva dona ja no
sent res per ell i que ha estat tot el
temps veient-se amb un altre home.
Aquí, la pel·lícula sembla prendre
els camins d'un drama en tota regla, encara que el director ja ens
presenta alguns elements que ens
fan sospitar que estem davant d'una relació totalment disfuncional.
En gran part es deu a que Zulawski,
recrea una magnífica atmosfera per
definir la seva pel·lícula, mitjançant
una gran gama de tons grisos i
blaus que transmeten la desesperació que hi ha entre Adjani i Neill.
Després de mostrar-nos bastants
escenes entre els dos, treballant
més la part dramàtica de la història, aconsegueix que la tensió vagi
in crescendo, fins que veiem que les
coses comencen a sobrepassar els
límits de la realitat. Una gran metàfora és l'escenari on s'ubica la història, en el mur de Berlín, que podria simbolitzar perfectament els
límits que sempre voreja la
pel·lícula, entre el real i l'fantasiós,
o entre la relació tortuosa de Sam
Neill i Isabelle Adjani.
Un cop veiem que el matrimoni
s'evapora, Zulawski, va adoptar una
actitud més agressiva, endinsantse, ara ja sí, en l'autèntic terror. Un
encert sens dubte de la pel·lícula és
el tempo amb què s'articula tot el
film, que és el culpable que fa que
primer xoc tant a l'espectador la
reiteració de les baralles entre els
dos protagonistes (alguns acusaran
la pel·lícula de avorrida) per més
tard seguir amb un espectacle que
podríem qualificar com Dantesc,
però en el sentit més literal de la
paraula. Encara que per ser exactes, la pel·lícula mai exhibeix massa

les seves fantasies, sinó que les deixa en el punt perfecte, perquè l'espectador posi de la seva part per
acabar d’armar el trencaclosques,
com succeeix exactament al final.

punta, la seqüència del metro, que
per mèrits propis pot equiparar-se
a altres grans seqüències de la història del terror.

En realitat, a part de la fascinant
història de terror que hi ha a la
pel·lícula, també observem una
història d'amor totalment retorçada, en què se'ns explica fins on és
capaç l'ésser humà d’arribar quan
de veritat estima a una persona. No
cal ni dir que Zulawski té una imaginació desbordant i sembla que hi
ha moments en què el director pot
semblar que desvarieja, però tot i
així, el personatge de Sam Neill
està tan enamorat de la seva dona,
que és capaç d’arribar a perdonar-li
tot.

L'altre factor indubtable, és que
Zulawski és un director amb unes
idees al cap, que resulten tan fascinants, com terribles. Amb un imaginari increïble, i un gran saber fer,
per plasmar totes aquestes idees
d’una manera realista en pantalla, a
pesar dels temes dels que es tracta.

En tot cas, la pel·lícula té dues coses innegables. Una, la increïble
interpretació dels seus actors. Sam
Neill compleix perfectament el paper d'home ferit, que en assabentar
-se que pot haver perdut a la seva
dona per sempre, perd completament el cap, convertint-se en una
altra persona totalment diferent,
interpretant un del millors papers
de la seva carrera. Però sens dubte,
la millor interpretació està en el
paper de la posseïda, d'Isabelle
Adjani, que compleix d'una manera
tan impressionant, que les paraules
es queden curtes, i que la van fer
mereixedora del premi a Millor
Actriu al Festival de Cannes de 1981
i del César de 1982 a Millor Actriu,
per aquest paper. Com a exemple
de la seva brillant interpretació,
només cal recordar una de les millors seqüències, en què precisament els efectes especials es redueixen al mínim i és la interpretació de
Adjani la que ens posa els pèls de

Cal assenyalar també, que els efectes especials del film, són obra de
Carlo Rambaldi, que va donar forma, entre altres, al monstre de
“Alien”, pel·lícula temàtica de l’edició d’enguany del Festival, l’entranyable extraterrestre de “E.T.”,
els extraterrestres de “Close Encounters of The Third Kind
(Encuentros en la Tercera Fase)”, el
King Kong de la versió de 1976, i els
efectes especials de “Dune” i
“Profondo Rosso (Rojo Oscuro)”,
entre moltes altres, la gran majoria
de gènere.
Definitivament es tracta d'un dels
films de terror més intensos i pertorbadors de tots els temps, una
autèntica obra mestra, que no deixa
ningú indiferent i amb imatges que
difícilment s'esborraran de la
nostra ment. Un film altament
recomanable i imprescindible per
tots els amants del gènere.

David Garnacho,
director de Festival
de Cinema de Terror
de Sabadell.
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