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tualitat com a paral.lela a "Bl gran dictador"
d 'en Chaplin . Bnoara que, cortament, la peLlícula de Lubiet ch ha tin¡¡ut eh sort que la tamcaa
cinta d 'en Charlot~ la pri=era"solament"va tardar

Presentarh la aeas16: JOSEP Mt TBaRY

"TO BB OR llOT TO BB"

Director: Brnat Lubistch
T{tol: "Ser o no ser"
Innrpreto: Jack Banny , Caro lo Lo11bard , ••••
Producc16: Nord- americana . 1942
"To be or not to be" estk consi-

dorcda coo una de les millors pol . licules d'aquest
director alemany afincat a Nord-america .
Emet Lubistoh s'ns mostra , sn
aquesta dura critica del nazisme , en plena forma
i sobretot com a un creador 4e primer ordre . Lo
acci6 del film ee situa a Varoovia, en l 'any 1939
i amb un grup d ' actors com a protagonistes, Lubiatch porta a te~e aquesta a• tira del nazisme
~itjançant la ridículitzaci6 dolo sous principals
protagonistes.
"To be ar not to be••, obra incompr&a& en el seuteops , esta cone14erada en la aeSessió de Cinema Forum. Pàgina 2

vint-i- vuit anys en projectar-se aç! , mentrea
que la segona encara espera a l'altra banda de la
frontera . Els temps passant i les prohibicions
quedan , Aquesta '• la qUest16 .
No ens trobem solamont, dovant
una sàtira del nazisce . Lubistch proposa la increfble llibertat dels seus cb::aica. La llibertat
descarada del bu!6 ontrcnt del poder6a, del qui
enten el joc de la v i da enfront dels qui creuen
en l es mascarades geaticulants i siniotrea.
Bl que podia haver oatat nomis
un dels molte "!ilms de guerra", la confiança en
la intel. ligbncia i la llibertat es aixecada pala
petits cbadcs. 81 director ena parla dola seus,
del seu ofici i molt direct~ent de la nostra
v-ida .
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