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EL FENOMEN DELS "NOUS CINEMES"
La Nouvelle Vague francesa i, en menor mesura, el Free Cinema britànic van capitalitzar el màxim
interès en els nous cinemes europeus que van crear el seu embrió en la primera meitat dels anys 50
per desenvolupar les seves renovadores idees, aplicades tant a la creació de noves formes
expressives com a la transformació dels models de producció i finançament de les pel·lícules, just en el
canvi de dècades. A remolc de la nova onada capitanejada per Jean-Luc Godard, Claude Chabrol,
François Truffaut, Éric Rohmer i Jacques Rivette, i allotjada en els escrits de Cahiers du cinéma, i del
corrent dels angry youngs britànics liderats per Karel Reisz, Tony Richardson i Lindsay Anderson,
recolzat també per les pàgines d’una revista pròpia, Sequence, van aparèixer, amb menys soroll però
amb semblant efectivitat, altres nous cinemes amb diferents consciència social (Espanya), ideològica
(Itàlia) i industrial (Alemanya). Molts dels integrants d’aquesta vasta generació de cineastes, la majoria
dels quals va dirigir el seu primer film entre 1959 i 1965, van ajudar a concebre una nova modernitat en
el cinema que, sense menysprear els ensenyaments dels clàssics, reivindicats des de les pàgines de
les revistes citades per francesos i britànics, tot i que no en el mateix moment ni amb la mateixa
intensitat, va plantejar processos artístics, temàtics, estructurals i econòmics que calia tractar.
Els nous cinemes va practicar la gran renovació, la darrera que es coneix a la història del considerat
setè art. La Nouvelle Vague va ser la més decisiva, incisiva, imaginativa i influent. A la seva ombra,
una consideració arbitrària i injusta, van créixer, es desenvoluparen i moriren, com gairebé tots els
cinemes nacionals, la resta de cinematografies europees amb voluntat de canvi. D’elles van sorgir
noms que avui continuen essent un punt de referència inequívoc per l’evolució del llenguatge fílmic:
Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Werner Herzog, Volker Schlöndorff, Jean-Marie Straub, Wim
Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Carlos Saura, Víctor Erice i els ja citats integrants de la Nouvelle
Vague i el Free Cinema, representen, en el capítol de directors, una de les generacions que s’ha
plantejat de la manera més lúcida allò que filmava i com i per què ho filmava.
Els Nous cinemes van ser un fenomen generalitzat a tota Europa, però no a tota l’Europa comunista. A

la República Democràtica Alemanya, Bulgària o Albània, mai es va poder parlar d’un grup o moviment
homogeni de cineastes amb clara voluntat de renovar el cinema. Tampoc es pot afirmar que a la
majoria dels països on es van produir ruptures els cineastes van tenir una consciència generalitzada de
grup. Els casos més propers a una idea de moviment col·lectiu, malgrat moltes contradiccions, van ser
la Nova Vlnà (nova onada) txeca i el Nou Cinema Hongarès. A les diferents cinematografies, van
néixer de manera aïllada determinats realitzadors que van combatre la vella tradició d’un cinema al
servei de la propaganda política. Sense proposar un trencament dràstic, van recuperar un nou camí
que els va permetre establir nous llaços entre el cinema i el món. Les seves obres es projectaven, i
algunes triomfaren, en els més importants festivals, tot permetent que la crítica internacional prengués
consciència de l’existència d’unes cinematografies desenvolupades en països comunistes i d’uns
autors en continua ebullició.
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Ostre sledované vlaky
Trenes rigurosamente vigilados

Direcció: Jirí Menzel
Guió: Jirí Menzel i Bohumil Hrabal (Novel·la:
Bohumil Hrabal)
Música: Jirí Sust
Fotografia: Jaromir Sofr
Interpretació: Václav Neckár, Josef Somr,
Vlastimil Brodsky, Vladimír Valenta, Alois
Vachek, Ferdinand Kruta, Jitka Bendová
Producció: Txecoslovàquia
Any: 1966

Als anys seixanta, una onada recorre el món del cinema de punta a punta, una onada de joventut,
de rebel·lia, de protesta i de novetat, però una onada diferent en cada país, perquè el que es vol
canviar és també diferent. Ostre sledované vlaky (Txecoslovàquia, 1966) de Jirí Menzel s'inscriu
perfectament en aquest context. A Txecoslovàquia, la nova onada tindrà molta força però una curta
durada, coincidint amb el clima d’obertura política de la Primavera de Praga a mitjans dels anys
seixanta però que acaba de cop amb la intervenció de l’exèrcit de la Unió Soviètica el 1968.
Ostre sledované vlaky no té l'audàcia formal d'À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960), no és
una pel·lícula rabiosa com Look back in Anger (Tony Richardson, 1959) ni asfixiant com La caza
(Carlos Saura, 1966) i el tractament de la sexualitat és molt diferent del de Nippon konchuki
(Shohei Imamura, 1963), per referir-nos a films molt representatius de la Nouvelle Vague, el Free
Cinema i els nous cinemes espanyol i japonès.
Aquí, en canvi, trobem un relat molt amable, amb els personatges tractats amb gran humanitat i, en
canvi, una grandíssima burla de les convencions socials i de l'autoritat burocràtica i militar. La
iniciació sexual, i vital, del jove Milos, aprenent de controlador de trens, serveix de fil conductor a
Menzel per retratar la vida dels seus personatges amb tanta delicadesa com ironia cap al que els
hi passa. En definitiva, un humor comprensiu i reflexiu, una mica perplex fins i tot, que traspassa el
context particular del film i el fa vigent –i divertit– a data d'avui.
Atenció a la fotografia en blanc i negre i els enquadraments, pura poesia visual, i a l'ús de la banda
sonora, que tant serveix per parodiar marxes militars com per marcar la senzillesa quotidiana del
pas del temps. Una seqüència pot servir com a model de tot el film: la que comença amb el
balanceig de les cadires i acaba amb l'ús, diguem-ne alternatiu, dels segells oficials de l'Estat (en
majúscula).

Lluís Anyó (Universitat Ramon Llull)

La crítica diu

Un visionat a dia d’avui d’Ostre sledované vlaky pot deparar la mateixa sensació de sorpresa i
estranyesa que va produir en 1966. parlo de sorpresa en el sentit de trobar-se davant d’un film
que no s’espera. La pel·lícula més popular de Jirí Menzel atresora una sèrie de virtuts intrínseques
que tenen tant a veure amb el to desconcertant, entre drama i comèdia, amb la manera com està
explicada i amb la seva posada en imatges sintètica i fraccionària. Però, a més, hi ha quelcom en
la direcció i en el sentit de l’humor d’Ostre sledované vlaky que la porten a l’actualitat. Una
contextualització en present del llargmetratge de Menzel revela similituds amb la manera
d’entendre la comèdia de certs directors actuals amb Wes Anderson al capdavant. Tots dos
intenten treure a la llum el dramatisme de certes seqüències còmiques i el cantó més còmic de
certes seqüències dramàtiques; també tenen tendència a convertir les digressions i descripcions
en part substantiva del film i basen part del seus ressorts humorístics en l’extravagància del
personatge i situacions. Però, molt especialment, tots dos tenen una gran habilitat per explicar-nos
molt en molt poc: en els pregenèrics d’Ostre sledované vlaky, el personatge principal, el jove Milos
Hrma, reconstrueix en veu en off l’atribolada història dels seus avantpassats a partir de fotografies
antigues, imatges documentals i plans de detall mentre es vesteix pel seu primer dia de treball de
ferroviari (Menzel resumia així els abundants flashbacks i referències al passat de la novel·la
homònima de Bohumil Hrabal). Wes Anderson utilitza el mateix recurs d’acumular imatges
conduint la relació entre elles mitjançant una veu en off o la banda sonora per iniciar tant
Rushmore (1998) com The Royal Tenenbaums (2001). I fins i tot altres cineastes com Jean-Pierre
Jeunet han aprofitat per començar les seves pel·lícules amb un esforç de síntesi informativa
similar.

Aquest tret narratiu tan peculiar i tan actual no és el que va cridar l’atenció sobre Ostre sledované
vlaky en el seu dia. Si el film de Menzel va sorprendre i va aconseguir la popularitat és, sense cap
mena de dubte, per la forma fresca i sense complexos amb la que tractava el tema del sexe. Ostre
sledované vlaky és una pel·lícula que parla, tot i que sense donar-li mai gaire importància, de
temes poc habituals al cinema dels seixanta com la virginitat masculina, l’ejaculació precoç, la
masturbació o els jocs eròtics. El personatge de Milos Hrma no desperta al a vida adulta pel camí
professional o la consciència política, sinó pel camí de l’educació sentimental confosa aquí amb el
descobriment de la sexualitat. Tot i que el llibre original de Hrabal equilibrés més equitativament el
pes de la trama política amb les peripècies personals del protagonista i inclogués més atacs subtils
a l’invasor nazi (perquè és el temps i lloc on succeeix la història: el de la Txecoslovàquia ocupada
de la Segona Guerra Mundial), a Menzel sembla interessar-se més per les inseguretats d’un
adolescent fràgil i desorientat, més preocupat pels canvis i problemes que experimenta el seu cos
que amb els que experimenta el seu país.
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