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Abbiamo cercato di raccontare Palermo secondo un altro riferimento estetico, 

secondo altri criteri. Palermo è secondo noi il luogo ideale in cui aspettare il 

giudizio universale o l’esplosione nucleare, la immaginiamo all’indomani di questo 

estremo evento, in cui sono andati via e sono sopravvissuti come scarafaggi solo i 

nostri personaggi, mostri di una bellezza imprigionata. Sono corpi vivi-morti che 

molto spesso si integrano, facendo tutt’uno con il paesaggio che noi raccontiamo. 

Sono corpi apparentemente immobili, apparentemente in attesa, non si sa bene di 

cosa, all’interno dei quali invece si intuisce scorra una vita misteriosa, una vitalità 

o comunque una tragedia, una passione, un desiderio rimasto pietrificato. Corpi che 

forse esploderanno, segnati da questa doppia esistenza, fuori-dentro, da questo 

doppio movimento, implosione-esplosione, che diventano poi quasi dei fantasmi, 

delle visioni1.

 

 

Franco Maresco 

 

 

 

 

                                                 
1 Hem tractat d’explicar Palerm a través d’una altra referència estètica, d’acord amb altres criteris. 
Per a nosaltres, Palerm és el lloc ideal per esperar el Judici Final o l’explosió nuclear, la imaginem 
l’endemà següent d’aquest esdeveniment extrem, en el que tothom ha desaparegut i només han 
sobreviscut com escarabats els nostres personatges, monstres d’una bellesa empresonada. Organismes 
vius-morts que sovint es complementen i fan una sola entitat amb el paisatge que mostrem. Són 
cossos immòbils, aspectants ningú no sap dir de què, per l’interior dels quals flueix una vida 
misteriosa, una vitalitat o una tragèdia, una passió, un desig que roman petrificat. Cossos que tal 
vegada explotaran, marcats per aquesta doble existència, de fora cap a dins, aquest doble moviment, 
implosió-explosió, que es converteixen en una espècie de fantasmes, de visions. (Article de Simone 
Arcangi, <<Paessaggio (politico) nel cinema italiano>>, Il sole 24 ore, juliol 2008). 
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Resum 

 

Aquest treball de recerca traça, mitjançant una metodologia transversal i 

comparativa, un recorregut per dos dels pilars fonamentals en la producció 

videocinematogràfica del duet de directors sicilians Daniele Ciprì i Franco Maresco: 

el cos i la ruïna. Considerada la seva obra com una visió radical del cinema i la 

televisió com a mitjà expressiu, al mateix temps que es treuen a la llum les 

principals motivacions que els han dut a seguir aquesta via al marge dels 

convencionalismes, s’aborden i analitzen alguns dels conceptes i motius visuals que 

es troben en ella: el cinisme, el sublim, el grotesc, el context postapocalíptic... 

Defugint tot propòsit d’establir una cronologia de fets, es destaquen i examinen 

posteriorment els aspectes més rellevants de la geografia dels espais que filmen i de 

l’anatomia dels personatges que els habiten, tot desglossant un seguit de subtemes 

per facilitar l’anàlisi i demostrar que la conjunció de cos i ruïna confecciona una 

atmosfera expressiva portada al límit de la representació. 
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Corpus 

 
Per acotar l’estudi de la recerca, el treball se centrarà en la videofilmografia 

“postatòmica” —per dir-ho d’alguna manera—, és a dir, en tots aquells esquetxos, 

escenes, fragments o pel·lícules en les que predominen tots o bé alguns dels 

següents punts: 

  

 El blanc i negre. 

 La presència de cels. 

 Les localitzacions de la perifèria ruïnosa. 

 Els actors no professionals. 

 El dialecte tancat. 

 La misogínia (i el conseqüent transvestisme).  

  

 Restaran exclosos, per tant, els documentals dedicats al món del jazz, gènere 

musical que tots dos directors adoren amb fervor, i alguns treballs de caràcter 

documental on l’estètica que els és pròpia queda rebaixada en favor de la 

comprensió fixada i pactada dels fets que s’expliquen. Cal dir, però, que alguns 

d’aquests documentals, filmats en color i on en ocasions surten dones com a 

testimonis, també tenen cabuda els personatges del submón ciprimaresquià. Quan és 

així, torna a preponderar l’estètica del blanc i negre i els leitmotiv es repeteixen, per 

la qual cosa aquests fragments també seran objecte d’estudi. 

 Per últim, és necessari advertir que és força difícil nomenar i ordenar la 

videofilmografia de Ciprì i Maresco, ja que la majoria dels seus esquetxos no tenen 

títol. Per tant, quan sigui necessari fer menció d’algun fragment de la seva obra, 

s’optarà per una breu descripció de les accions. 
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Visions al marge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlar de Ciprì i Maresco és complex. Presentar-los encara més. Justificar perquè és 

interessant acadèmicament dedicar un treball de recerca a la seva videofilmografia 

potser és el més complex de tot. Cal veure alguns dels seus fragments per 

experimentar el mateix que els telespectadors de la Rai Tre italiana van sentir quan 

van veure els primers capítols de Cinico TV en prime time. Aleshores, el crític 

cinematogràfic i responsable del programa Blob, Enrico Ghezzi, havia aconseguit, 

gràcies als “bons anys” (i excepcionals directius d’aleshores) de la Rai, introduir-los 

en la graella de la televisió nacional mentre el poble italià es disposava a sopar. Com 

una imposició, la provocació havia pres forma. Mentre els italians endrapaven pizza 

o plats d’espaguetis, els personatges ciprimaresquians, encapsulats en l’aparell 

televisiu, es tiraven pets, rots, escopien, vomitaven o feien de ventre, i tot això 

enmig d’espais desolats, deixalleries municipals, camps de runes com si un 

cataclisme hagués tingut lloc sobre la humanitat i, paradoxalment, ningú no se 

n’hagués adonat. 

 Parlar de Ciprì i Maresco és parlar de Palerm, de Sicília, d’Itàlia, d’Europa i 

de la societat occidental en general. La seva vasta producció, tot i que sintonitzada 

en una freqüència aparentment localista, és extremadament universal. La 
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desesperació dels seus personatges, l’absurditat del joc que proposen, va més enllà 

de qualsevol frontera en una exaltació del poder del cinema com a llenguatge 

expressiu. En aquest sentit, les seves intencions no poden trobar-se més allunyades 

del mer entertainment.  

 I és que els seus nombrosos treballs per a la televisió i el cinema no deixen 

de parlar d’una societat en desintegració, malaurada i abocada a l’èxtasi de la 

desesperació més absoluta. I tot això sense concessions. Defugint drames i 

moralismes, denuncien el genocidi de la vitalitat que ha tingut lloc per culpa del 

consumisme i el conformisme. Lluiten, amb les seves armes particulars —que no 

són més que els personatges desemparats que es remouen en el pathos i en la ràbia 

d’un escenari postapocalíptic, posthumà, purgatori d’una societat monstruosa reflex 

futurista de la nostra— contra la homologació contemporània. Una fi del món que 

no té desenvolupament dramàtic ja que no hi ha distinció aristotèlica entre caràcters 

nobles i innobles, entre comèdia i tragèdia, culpables i innocents. Tampoc la mort 

porta, cristianament parlant, una esperança d’alliberament, perquè si no hi ha una 

autèntica bondat, tampoc no pot haver-hi un mal autèntic o creïble que doni pas a 

una probable redempció, renaixement o purificació. 

 Parlar de Ciprì i Maresco és parlar de dos directors que han cercat i 

experimentat noves vies d’expressió cinematogràfiques. I que han arriscat per 

trobar-les. El model televisiu que proposen, extrem en forma i contingut —xoc 

frontal contra el politcally correct—, i d’altra banda el cinema antinarratiu —

extensió dels propis criteris antitelevisius—, bé valen que se’ls atorgui l’atribut de 

ser a hores d’ara directors de culte, com poden ser-ho John Waters, Luís Buñuel o 

Renè Clair. En aquest sentit, han optat per vaiverejar en el terreny fluctuant de les 

contradiccions, defugint qualsevol dogma. Ciprì i Maresco són perversos i sincers, 

universals i localistes, tendres i malparits, onírics i terrenals. Són plenament 

conscients que han trobat la fórmula gràcies a la qual el seu cinisme és el pont que 

travessa dos mons oposats les aigües dels quals es troben a frec: la tragèdia i la 

comèdia. 

 Però tot això mencionat fins ara, tot fent una llegida als diversos assaigs i 

articles que s’han escrit sobre ells, no representa més que un lloc comú. Des que els 
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dos directors van començar a moure els seus primers treballs, la crítica 

especialitzada, un cop es va fixar en ells, no ha deixat de repetir les qualitats 

cinematogràfiques que els emparen, i no s’ha estat de descriure un per un els punts 

que els diferencien de l’amalgama uniforme de la cinematografia italiana i, per què 

no, universal. Cal dir que aquests punts, aquestes característiques que tenen a veure 

amb el cinema que el duet sicilià proposa i que la crítica especialitzada no s’ha estat 

de repetir i escampar als quatre vents, han esdevingut a la llarga un mateix discurs 

però amb paraules diferents. Aquest fet ve perfectament il·luminat en el pròleg que 

fa Emilio Morreale al seu llibret monogràfic Ciprì e Maresco, editat per Edizioni 

Falsopiano. Morreale destaca com de difícil és, en primer lloc, dir alguna cosa que 

no s’hagi dit encara sobre el cinema de Ciprì i Maresco2. Segons ell, les crítiques 

que van sorgir de Totò che visse due volte, la segona pel·lícula dels dos cineastes, 

eren totes iguals i no feien més que repetir els tòpics que ja s’havien escrit referides 

al primer film Lo zio de Brooklyn, tot i que els dos films no tenen res a veure i no 

gaudeixen del mateix tractament. En segon lloc, Morreale es queixa i amb raó de 

com de difícil és aprofundir en els tòpics que tothom és capaç de copsar però, potser, 

no d’interpretar. Per què? Segons el mateix Morreale, això es deu al fet que el 

cinema de Ciprì i Maresco és massa directe, massa sincer, massa clar. Ens trobem 

davant d’un vidre transparent on no hi ha gaire a interpretar ja que tot és dit a la 

primera volada. És un cinema massa honest, massa obert, cristal·lí, sense paranys, 

sense mentida. Davant d’aquest fet, el crític actua limitant-se a enumerar aspectes 

evidents que les mateixes imatges, en una espècie d’autocrítica, no fan més que 

revelar sense embuts. Davant d’aquesta perversitat, el crític resta destarotat i sense 

eines amb les quals destapar noves conjectures interpretatives.  

 La lucidesa i honestedat de Morreale em semblen dignes de ser mencionades 

ja que destapa una veritat com un temple. Què ens proposen Ciprì i Maresco? A què 

juguen? Morreale arriba tot sol a una paradoxal conclusió. Segons ell, qui intenta 

procedir a un anàlisi detallat sobre el cinema de Ciprì i Maresco, i després d’assolir 

un enfocament i afrontar les conseqüents batalles culturals, ateny al privilegi 

amargant de trobar-se davant d’una pregunta que en altres casos és possible eludir: 
                                                 
2 Emiliano Morreale, Ciprì e Maresco, p.11. 
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de què parlem quan parlem de cinema? Perquè, és clar, i això no es pot posar sobre 

la taula de discussió, estem parlant de dos cineastes que poden esbombar ben 

tranquil·lament que el que ells fan és, abans de tot, cinema. I d’això, avui en dia, 

pocs cineastes poden gallejar-ne. 

 Cal dir que la filmografia ciprimaresquiana no gaudeix de cap mena de 

convenció comercial que l’hagi permès entrar en un circuït de masses després 

d’haver estat presentada, fins i tot, en festivals de renom, Venècia sobretot. Tampoc 

la repercussió en els mitjans que va tenir la censura a Itàlia de Totò che visse due 

volte, ni més ni menys que a l’any 1998 (els mateixos censuradors eren conscients 

que provocar l’ostracisme del film acabaria per donar-li una publicitat que, segons 

ells, no es mereixia), no va ser suficient perquè la filmografia dels dos directors 

s’estengués més enllà de les fronteres itàliques (exceptuant algunes retrospectives 

als Països Baixos, Alemanya i Portugal). El que és evident és que a Espanya la seva 

filmografia no ha acabat de quallar mai. Ni filmoteques, ni universitats, ni revistes 

especialitzades s’han rendit al poder transformador del dos cineastes palermitans. 

 Per una altra banda, ha estat a la mateixa Itàlia vaticana on els dos directors 

sicilians han patit des de bon inici l’estrany exorcisme de la crítica dretana i 

eclesiàstica (i algunes veus aparentment contrarevolucionàries que es queixaven de 

no entendre un carall del que ells proposaven), que va repudiar i censurar la seva 

obra, la qual cosa, i com a conseqüent efecte contrari, va permetre que un altre 

sector de la crítica més progressista erigís els dos directors com els artífexs d’un nou 

cinema, una esperança —segons el mateixos crítics3— dins dels cànons en 

decadència del cinema italià dels últims 30 anys. 

 La seva producció, generalment acotada a un món extrem on les possibilitats 

són infinites, ha creat sobretot polèmica. Però deixant de banda aquest aspecte, ens 

trobem davant dos autors que, tal i com van apostar en el seu moment Rossellini i 

Fellini, han confiat i han sabut arriscar amb les possibilitats que pot arribar a oferir 

la televisió4, i alhora han reivindicat amb una desesperada radicalitat un cinema nou, 

més pur, que es llença a la piscina a la recerca d’una via innovadora allunyada dels 
                                                 
3 Goffredo Fofi i Enrico Ghezzi al capdavant. 
4 <<La televisió pot esdevenir, tal vegada, no obstant els grans recursos del mitjà, un òptim 
matapel·lícules i, també, un matateatre>>. Federico Fellini, Fellini TV, p. 29. 
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convencionalismes. Aquesta és la gran proesa: haver creat un món, uns personatges i 

un discurs fora de tota expectativa. Haver donat ales al cinema, demostrar que 

l’esperit del setè art encara vola i permet somiar. Encara que sigui per oferir 

malsons.  

 

 

 

Una concepció cínica 
 

Dins dels continguts extrems de Ciprì i Maresco, salta a la vista l’explosió 

demolidora d’un sentiment de ràbia insaciable, ja que ambdós directors se senten en 

contra del projecte d’homogeneïtzació promogut per la televisió nacional (i per 

extensió el sistema televisiu en general) i el cinema, en què l’objectiu marcat 

consisteix, principalment, en complaure l’audiència per crear un mercat.  

 Així i tot, la ràbia que anuncien també amaga un sentiment melancòlic cap a 

les tradicions culturals de Sicília5 i cap a la seva idea de cinema de qualitat, 

fenòmens que segons ells són explotats en nom del progrés. Com a resultat, la 

videofilmografia de Ciprì i Maresco presenta un particular angle de visió vers un 

món que s’entén com un camp de batalla, on l’adveniment de la novetat entra en 

conflicte amb la resistència de les coses velles, sens dubte destinades a morir. 

Precisament, un dels principals temes dels treballs de Ciprì i Maresco és la bogeria 

que suposa la resistència a la inevitabilitat de perdre aquesta batalla. En aquest 

sentit, els personatges ciprimaresquians provoquen fins i tot un major impacte quan 

un s’adona que són perfectament conscients de les seves condicions i la seva 

resistència desesperada contra els canvis de la societat. Aquesta obstinació lúcida 

també pot ser interpretada com un reflex del posicionament que adopten Ciprì i 

Maresco dins i contra el cinema italià i la indústria televisiva. De fet, tot i que 

                                                 
5 Aquest punt de vista antropològic i arqueològic de Sicília apareix regularment, el que podria 
suggerir un cert format documental inspirat en Vittorio De Seta, cineasta sicilià dels anys 50 que va 
dirigir una sèrie de documentals sobre la vida de Sicília i Sardenya. Posats a comparar, podem 
percebre a Ciprì i Maresco el mateix tipus d’interès per l’aparença física dels personatges, la cura per 
la composició i l’escepticisme respecte el progrés. 
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conscients de les sol·licituds de la indústria, Ciprì i Maresco prenen de bones a 

primeres la valenta decisió conscient de desafiar el sistema tot proposant un treball 

extrem i contradictori. 

 No obstant això, a causa d’aquests extremismes, hauria de ser difícil 

constatar una hipotètica audiència que mostrés un veritable interès en seguir i 

interpretar les intencions dels dos cineastes un cop apagat el riure que generalment 

ocasionen els primers minuts de visió. La raó principal és que l’humor del duet sol 

mostrar un cinisme brutal, el qual deriva de l’exposició dels aspectes més degradants 

de l’ésser humà, forçada per la realitat crua viscuda en primera persona per part dels 

actors no professionals. Ara bé, el cinisme que ens trobem a Ciprì i Maresco no es 

reconeix com el cinisme contemporani, construït mitjançant la indiferència que 

suposa i tenyeix l’ascens social, rodejat de discreció6, sinó que té les seves arrels en 

la filosofia grega antiga. El cinisme entès com una filosofia de vida s’analitza en el 

llibre Crítica de la raó cínica, del pensador alemany Peter Sloterdijk. En les seves 

pàgines, Sloterdijk descriu la conducta cínica com una resposta a una època de 

crisis7. A l’antiga Grècia, aquesta crisi va ser representada per la condemna a mort 

de Sòcrates en nom de la democràcia restaurada d’Atenes, en el 399 abans de Crist. 

En conseqüència, com es descriu en el llibre, el filòsof cínic va reaccionar amb 

extrema valentia contra el poder absurd i violent de la polis. D’aquesta manera, el 

filòsof s’emancipa, es proclama lliure i comença a viure en els marges de la societat, 

de manera similar a un gos, del qual deriva el terme cínic (“κυων”). Segons el 

descrit per Sloterdijk: 

 
El quínico ventosea, defeca, mea y se masturba en pública calle, ante los ojos del ágora ateniense; 

desprecia la gloria, se ríe de la arquitectura, niega el respeto, parodia las historias de los dioses y de 

los héroes, come verduras y carne cruda, se tumba al sol, bromea con las meretrices...8

 

 En poques paraules, el cínic mostra com els éssers humans estan avergonyits 

de les pròpies funcions corporals, les quals són inofensives, mentre que les 

                                                 
6 Peter Sloterdijk, Crítica a la razón cínica, p. 43. 
7 Peter Sloterdijk, op. cit., p. 266. 
8 Peter Sloterdijk, op. cit., p.179. 
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conductes horribles, com la crueltat, la vanitat, l’avidesa i la injustícia, es mantenen 

intactes. 

 És en aquest sentit que la figura humana en la videofilmografia de Ciprì i 

Maresco s’assembla a la figura originària del cínic descrita per en Sloterdijk. Les 

accions degradants, els pets, els rots, els elements gestuals pèrfids i fellons, les parts 

tabús de l’anatomia humana, el cul, els pits, els genitals, i la derivada producció de 

merda i rebuig formen part d’una insolència i d’una veritat existencial que es 

materialitzen en una posició en el món davant els poders establerts. Una nova forma 

de fer-se escoltar, d’inaugurar un llenguatge. Per consegüent, Ciprì i Maresco no fan 

més que anunciar i defensar a capa i espasa aquesta posició cínica. I per fer-ho, fan 

ús de les criatures monstruoses que poblen els seus metratges, les quals reaccionen 

davant les injustícies de la societat amb un comportament puixantment cínic, 

movent-se dins d’un paisatge degradat de Palerm que no fa més que mostrar els 

resultats d’un esdeveniment catastròfic. 

 

 

 

El grotesc i el sublim 
 

En un moment tan conformista per al cinema italià, Ciprì i Maresco van sortir a la 

palestra amb Lo zio di Brooklyn, una pel·lícula extrema, subversiva i defensora 

d’una estètica de la lletjor. 

 A través d’aquesta pel·lícula, Ciprì i Maresco s’oposaven a la idea de bellesa, 

però no a la del sublim. Bona prova d’això és el fet que el món que creen gràcies als 

personatges grotescos va assumint, a mesura que avança el film, gradualment, una 

dimensió misteriosa, passant de la marginalitat i la degeneració a l’estat del sublim. 

Com a resultat d’això, l’èxit recau, en última instància, no tan sols en la destrucció 

de barreres entre el sublim i l’insignificant, sinó també entre la tragèdia i la comèdia, 

que coexisteixen en el mateix marc. 

 Avui en dia, la tendència és creure que la bellesa es troba agermanada amb el 

sublim, però si mirem cap enrere a través de la història de la filosofia, ens adonem 
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que els dos conceptes no tenen res a veure. Segons Burke9, el sublim és causat per 

un estat de terror envers la foscor, la incertesa i la confusió. Kant també el distingeix 

com una categoria a part de la bellesa, i li dóna vigència dins la ment tot 

desvinculant-lo de l’objecte, per la qual cosa pren un efecte moral peculiar en 

oposar-se als interessos dels sentits10. Des d’aquest punt de vista, el desplaer que un 

pot percebre en contemplar els personatges grotescos i els paisatges apocalíptics de 

Ciprì i Maresco, no està regit per la bellesa, sinó pel sublim. De fet, igual que Kant, 

el reconeixement que un pot trobar en les imatges de Ciprì i Maresco contrasta amb 

el sentit comú racional, que les classifica com a espantoses. Igual que en Burke, els 

ambients recreats en les seves pel·lícules generen el mateix tipus de terror —causat 

per la lucidesa d’un món desolat i el dolor—, autoinflingit per la visualització 

d’imatges inquietants. 

 No cal indagar gaire en la videofilmografia de Ciprì i Maresco per trobar una 

bona prova del que pot arribar a significar (i conseqüentment provocar) una imatge 

inquietant. Les dues primeres escenes de Lo Zio di Brooklyn són un bon exemple, ja 

que revelen immediatament el seu contingut grotesc. La pel·lícula comença amb un 

primer pla d’un home que mira a càmera. Amb una absència total de so, com en un 

buit creat per una bomba d’aire, l’home es treu lentament un ull de vidre, revelant el 

buit de la concavitat ocular (13). El mateix home el veurem més endavant 

representant l’estàtua d’un sant, anomenat Sant Polifem. El gest de l’escena inicial, 

que ens recorda a Un chien andalou, sembla una declaració metafòrica sobre la resta 

de la pel·lícula i per extensió sobre el treball dels dos cineastes. L’ull fals, per ser 

una imitació dels ulls de Déu de Sant Polifem, podria desvelar el buit darrere de la 

naturalesa humana. Com a alternativa, l’ull de vidre podria representar la lent de la 

càmera, el que revela el buit i/o l’infinit que es troba darrere de les imatges. 

Probablement, aquesta escena té aquests dos significats i molts d’altres. Certament, 

informa al públic que es troba davant d’una pel·lícula de tall surrealista, a l’estil de 

les accions de Buñuel, i que per tant no serà una pel·lícula fàcil de pair. 

                                                 
9 Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
bello, 1756. 
10 Immanuel Kant, Lo bello y lo sublime, 1764. 
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 La segona escena, en la que veiem (a través d’un presa llarga alterada amb 

primers plans) un home mantenint relacions sexuals amb una somera, és més difícil 

encara de digerir. A ple sol del migdia, en un espai perifèric, l’home, pujat sobre un 

tamboret, empeny des del darrere mentre xiuxiueja en èxtasi: “che bello, che bello”; 

la somera, per la seva banda, resta indiferent a les sotragades i l’amo de la somera, 

mirada en front, es mostra com un espectador completament alienat, indiferent a 

l’escena animalesca (9).  

 Així doncs, Ciprì i Maresco demostren de bon principi que la seva 

preocupació no recau en mantenir una audiència, sinó en torturar-la per poc que 

puguin11. I si cal, recorreran a comportaments radicals (ni tan sols contemplats pel 

cinisme) com el bestialisme i la zoofília12. 

 

 

 

Exhauriment d’una civilització 
 

Des dels anys setanta, l’audiència televisiva nacional d’Itàlia va començar a ser 

bombardejada, a través de programes d’entrevistes, anuncis, telenovel·les i imatges 

recurrents de dones belles emmarcades com a objecte de desig, per una estètica de la 

bellesa determinada i estandaritzada. Programes concebuts per complaure i evadir, 

sense donar als espectadors l’oportunitat d’estimular una reflexió. Així doncs, tot el 

que passava a través de la televisió semblava ser absorbit i aixafat per la lògica del 

consumisme i per una falsa moral aburgesada. Després de quaranta anys o més 

d’aquest tipus de televisió —i de la seva arrasadora expansió per altres territoris— 

es pot dir que l’audiència no ha tingut cap altra opció que acceptar passivament el 

seu paper davant del que avui en dia es pot considerar un costum. Fins i tot hi ha 

                                                 
11 Abel Longo, <<Cinema of the ugly>>, FilmWaves, nº12, març 2000, p.29. 
12 Si entenem la zoofília per l’atracció sexual envers els animals i el bestialisme com l’acte sexual en 
si. A Totò che visse due volte, un home fornica amb una gallina a ple sol del migdia. A I migliori nani 
della nostra vita, Rocco Cane s’aprofita d’una cabra mentre la veu de Franco Maresco explica a 
l’audiència com fer un bon ús de la vaselina amb els animals. 
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certs aspectes que s’han assimilat amb una normalitat sorprenent, tal i com denuncia 

el mateix Maresco: 

  
És especialment a la televisió on preval, a tots els nivells, la negació absoluta del talent, que a més a 

més afecta tots els sectors de la societat [...] Com a mecanisme pervers, la televisió tranquil·litza els 

telespectadors legitimant la seva manca de talent, perquè per ser protagonista, per ser convidat en els 

salons mediàtics, un no ha de ser capaç de fer res, ni de ballar, ni de cantar, ni de pensar... simplement 

estar present. Si ets un actor, és contraproduent tenir models com Sordi o Tognazzi. La manca de 

talent ja no desqualifica ningú, més aviat el contrari. [...] Per aparèixer a la televisió les qualitats 

requerides són les tetes i el cul13. 

 

 Quan Cinico TV es va començar a transmetre a Raitre, va ser capaç de 

demostrar la possibilitat d’un diàleg actiu amb la televisió tot suggerint, des d’un 

primer moment, una nova estètica formada pels atributs del cinema. La utilització 

del blanc i negre i els referents cinematogràfics (cinema clàssic americà, moviment 

neorealista i pel·lícules de sèrie B14), van significar una experiència impactant per a 

una audiència televisiva nacional endormiscada, ja que els continguts del programa 

xocaven frontalment contra la fórmula de la sèrie de televisió tradicional. Ciprì i 

Maresco no només rebutjaven tots els clixés cinematogràfics italians de Sicília, els 

quals es recreaven en paisatges pintorescos i rostres típics d’aquella zona, sinó que a 

més a més aspiraven a subvertir totes les funcions de la narració cinematogràfica 

mitjançant l’expansió del ritme, la manipulació dels sons d’una manera surrealista i 

el posicionament (estètic, ètic) al voltant dels cossos monstruosos que campaven 

pels paisatges apocalíptics. Ciprì i Maresco, sense cap mena de complex, mostraven 

a l'audiència que efectivament estaven veient un nou producte, les imatges del qual 

                                                 
13 Declaracions de Franco Maresco a l’entrevista de Jonny Costantino, dins l’article <<Lirismo delle 
macerie; conversazioni con Rava, Bonafede, Ciprì e Maresco>>, Cineforum, abril 2006. 
14 <<No sabem si estem fent bé la televisió o el cinema. No estem interessats en la definició. Creiem 
en la imatge i que cal oposar-se a ella. Quan parlem de la contaminació [...] ens referim a reconstruir 
elements tot utilitzant materials de la televisió, del cinema d’alta qualitat i de les pel·lícules de sèrie 
B, i combinar-los per crear una espècie de Frankenstein de la imatge. [...] La referència a pel·lícules 
de sèrie B com les de Corman, per exemple, és per a nosaltres molt important, perquè representa un 
cinema amb un pressupost petit que té la capacitat d’inventar moments de genialitat a través d’un 
meravellós pastiche>>, declaració de Franco Maresco a Le pratiche del video de V. Valentini, 
Bulzoni editore, Roma, 2003. 
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no podien acceptar (ni empassar-se) passivament. A través d’aquest enfocament, el 

públic estava contínuament obligat a qüestionar tot el que veia. 

 Un exemple és la creació del superheroi Mafiaman, que apareix com a 

contrast de les idees pobres i l’oportunisme de la televisió convencional italiana —i 

el cinema— davant les tràgiques notícies d’assassinats mafiosos —com el de 

Giovanni Falcone o Paolo Borsellino—, de les quals van derivar-se programes o 

pel·lícules sensibloides que temptejaven entre el políticament correcte i 

l’entreteniment per ta d’estigmatitzar els fets. Mafiaman, per contra, oprimeix els 

febles i protegeix els poderosos a través d’un ús ingenu i humorístic de les imatges 

(lligades a gags slapstick) gràcies a les quals s’aconsegueix transmetre els efectes 

opressius de la màfia en la vida de les persones sense mostrar ni armes ni matances. 
 

Per a nosaltres la televisió és l’espai on tot perd sentit (...) És per això que ens podem permetre el 

luxe de presentar personatges com Mafiaman, fet que en un altre context es consideraria 

escandalós15. 

 

 Per als dos cineastes, l’audiència del cinema té unes característiques de 

reclam absolut similars a les de l’audiència televisiva en prime time, la qual cosa ha 

provocat una davallada i una adequació al drama de la ficció televisiva. Com a 

contrapartida, la resposta de Ciprì i Maresco es fonamenta en negar la funció del 

cinema com a mer entreteniment, obligant-se contínuament a trencar els codis de 

l’homologació per tal de descobrir, en última instància, tota la veritat incòmoda 

sobre la naturalesa humana. Per aconseguir-ho, aposten per una radicalitat sense 

precedents tot dirigint la imatge del món vers un continu esgotament en el que el 

procés creatiu s’aboca al buidatge, a l’anul·lament, al silenci. Interrompent la 

narració, ampliant-ne l’arc temporal, els dos cineastes obliguen l’espectador a 

contemplar l’exhauriment d’una civilització. Si prenem l’articulació que Deleuze 

dóna al terme exhauriment en referència a l’obra de Samuel Beckett16, els individus 

que habiten l’espai de runes de Palerm són criatures exhaustes, no pas cansades. El 

                                                 
15 Franco Maresco a E. Bruno, et. ál., Insenso Cinico, Renzo e Rean Mazzone Editori, Palermo, 1993. 
16 G. Deleuze, <<L'essausto>>, Cronopio, Napoli 1999, citat per Laura Busetta a  <<I corpi cosmici 
di Ciprì e Maresco>>, Cineforum, desembre 2007, p. 84-86. 
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cansament no permet realitzar més; l’exhauriment no permet possibilitar res més. 

Les variables d’una situació es combinen, però es renuncia a qualsevol preferència, a 

qualsevol organització d’objectius, a qualsevol forma de significat. Ciprì i Maresco 

arriben a esgotar qualsevol possibilitat a través d’un procés de sostracció, tot 

instituint un règim de suspensió, de pausa difícil de defugir. 

 

 

 

Paratges postapocalíptics 
 

Si bé és cert que l’increment d’avanços tecnològics ha permès crear una paradigma 

escatològic més fascinant i hipnòtic, en el que els personatges poden recrear-se en 

accions més crues i violentes gràcies a la nova plàstica dels efectes especials i el 3-

D, també és cert que aquesta espectacularitat ha anat en detriment d’una autèntica 

contemplació que ens hagi permès aproximar-nos, d’igual manera, al buit, a 

l’atracció que provoca l’abisme. La fragmentació dels plans, sumat a l’acumulació 

de detalls que empetiteixen i focalitzen els paratges, més l’atenció profusa pels 

efectes especials —que generen inversemblança en el seu intent d’acostar-nos a la 

realitat—, redueix el sublim que susciten les ruïnes en el seu esplendor. 

 Bona prova d’això la trobem en la fornada actual d’aquest tipus de films de 

tendència postapocalíptica, els quals solen aparèixer com bolets en moments de crisi. 

Si pensar en la fi del món —reflexionar-hi, profetitzar-la, aventurar-se a descriure-

la— és una particularitat a hores d’ara inherent en l’home, cal cercar els orígens 

d’aquesta transmissió en la literatura apocalíptica, la qual afronta els moments de 

crisis davant un futur indecís com els moments antecedents a una revelació. Aquesta 

revelació (αποκaλψπσισ)17, generalment venia imposada per mediació divina. 

 El segle del cinema va ser alhora el segle del progrés i de les transformacions 

més salvatges. Les grans guerres i les catàstrofes que van impregnar aquest segle 

van fomentar un nou imaginari en l’ésser humà, el qual va deixar de buscar les raons 

d’aquestes desgràcies en l’irracional càstig diví per trobar-les en la pròpia 
                                                 
17 Enciclopèdia Catalana. 
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incompetència. L’home, incapaç de dialogar i mantenir una pau establerta, 

provocava i participava en situacions que escapaven del seu abast. Hiroshima i 

Nagasaki són l’apoteosi d’aquesta irresponsabilitat. En un segons, milers de vides 

escombrades de la faç del planeta. La posterior desmoralització i l’escepticisme que 

aquests fets històrics van generar immediatament després, sumat a la posterior 

guerra freda, amb la conseqüent amenaça que suposava un atac nuclear que omplís 

de bolets d’hidrogen les capes més altes de la troposfera, van portar al mitjà 

expressiu de l’època, el cinema, a reflexionar i a aventurar-se a especular sobre els 

possibles resultats d’aquestes terribles accions conduïdes per la mà de l’home. 

Reflexionar sobre el que en restarà (Planet of Apes, 1968), les probabilitats de 

sobreviure (The day after, 1983), els recursos i els individus que en restaran (The 

Last Man on Earth, 1964), la transformació del món tal i com el coneixem (Mad 

Max, 1979; Waterwold, 1995), però sobretot a reflexionar sobre el poder 

incontrolable que els alts representants de les grans nacions tenen a les mans 

(Doctor Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 

1964). Especular, gràcies a l’imaginari sumatori de la ciència ficció, a crear hipòtesi 

de destrucció massiva (Independence Day, 1996; Deep Impact, 1998), a elaborar 

profecies (2012, 2009), a trobar solucions in extremis (Armageddon, 1998) o, en el 

pitjor dels casos, a dilucidar com se les arreglaran els que aconsegueixin sobreviure 

(2024: Apocalipsis nuclear, 1975; The road, 2009) i els intents desesperançadors de 

refer un món millor (The Book of Eli, 2010). 

 La literatura apocalíptica, basada en una etimologia jueucristiana, ens 

abocava a una manera de jutjar i interpretar la història a la llum d’unes idees 

escatologicomessiàniques. Aquestes idees defensaven en el fons una visió optimista 

de la història, en la qual el futur havia de ser millor perquè la victòria seria de Deú, 

el qual establiria un món millor i definitiu. Ara bé, davant els fets històrics del segle 

XX, i amb l’herència crítica de la Il·lustració i el positivisme, el paradigma teològic 

ha estat substituït pel cientificotècnic. Davant d’aquesta perspectiva, el gir proposat 

en el camp cinematogràfic és notable i evident. Segons les principals tesis de les 

pel·lícules d’aquest gènere, en què la redempció no sol ser propícia, ens trobem 

abocats a un futur negre on la llum al final del túnel no es deixa entreveure en cap 
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moment. Tenim el que ens mereixem, hem recollit el que hem sembrat, ho teníem 

tot i vam deixar-ho escapar. El món era nostre i no vam deixar de mirar-nos el melic. 

Ara hem d’aprendre a conviure en una constant situació límit. Hem de saber caminar 

damunt les ruïnes del que no vam saber estimar. 

 Però ha sabut el cinema transmetre aquesta sensació de final del món, 

d’anorreament de la vida, de conseqüència fatalista de la revelació donada? És 

possible representar uns fets tan compartits i a la vegada tan visionaris? Com ens 

imaginem aquesta representació? 

 Una certa homogeneïtzació del discurs sobre el final del món, malgrat els 

esforços, ha propiciat que difícilment es pugui parlar de cap pel·lícula capaç de 

negar la representació del que suposaria la fi de l’espècie humana. Més aviat el 

contrari. Les escenes de l’hecatombe ens continuen fascinant, i el resultat, un món 

de pols i de cendra, desertitzat, on tothom és l’enemic, ens sembla un món propici 

per continuar evadint-nos amb les grans aventures que suscita l’imaginari i amb els 

herois de sempre campant a la bona de Déu. Res de tot això forma part d’un 

veritable perill, d’una imminent amenaça, d’una no-representació suggeridora. En el 

fons, el món postapocalíptic que ens mostren les imatges, malgrat els artificis que 

intenten inserir hiperrealisme a còpia d’efectes digitals, no deixa de funcionar com 

un simple context en el que succeeixen coses inversemblants que, d’alguna manera, 

ens entretenen i ens criden l’atenció. L’angoixa que aquest fet ens hauria de generar, 

l’ansietat, el nus a la gola, es troba a anys llum d’afectar-nos. És més: sembla, fins i 

tot, que per culpa d’aquest gènere haguem acabat esdevenint immunes del tot a la 

possibilitat de l’anorreament autoinfligit i definitiu. I és probable que les causes es 

trobin en la forma d’ultrapassar la mesura de la representació i en la repetició de 

fórmules. 

 En aquest punt, cal mencionar l’aportació de Deleuze en parlar de mons 

originaris, aportació que ens pot obrir una nova via d’interpretació de la proposta 

que Ciprì i Maresco fan sobre el paisatge apocalíptic. Segons Deleuze, aquest mons 

originaris poden caracteritzar-se tant per l’artificialitat d’un decorat com per 

l’autenticitat d’una zona preservada. El que interessa és que parteixen d’un medi real 

per crear un món significatiu que en ell mateix conté un inici i una fi absoluta.  
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El mundo origniario es un comienzo de mundo, pero también un fin de mundo, y el declive 

irresistible del uno al otro: él es el que arrastra el medio, y también el que hace de éste un medio 

cerrado, absolutamente clausurado, o bien lo abre a una esperanza incierta18. 

 

 En ell, els personatges es revelen com animals: <<Son animales 

humanos>>19. Les pulsions d’aquests éssers no es troben mancades d’intel·ligència, 

però sí concentrades vers una única pulsió de mort. Per tant, es veuen impulsats a 

travessar un món on es concentra una certa violència especial. 

 Llegint això, ens fa la sensació que Deleuze examina i descriu el particular 

món postapocalíptic de Ciprì i Maresco20, el qual els dos directors reconfiguren a 

partir d’una realitat —els suburbis de Palerm— que ja existeix21. Però que els 

diferenciaria de la resta de films d’aquest gènere? Per una banda, el naturalisme —

diria Deleuze—, el qual no s’oposa al realisme, sinó que contràriament accentua els 

seus trets per perllongar-los en un surrealisme particular. I per una altra banda el 

concepte de degradació entès com a cicle, com a etern retorn, a la manera com 

l’entén Buñuel —al contrari de Stroheim, que aposta per un temps concebut com a 

entropia. Efectivament, el món pel qual aposten Ciprì i Maresco sembla paralitzat o 

condemnat a un etern retorn on l’esperança sembla, més que incerta, directament 

inconcebible. No hi ha espai per a noves combinacions que ofereixin noves 

possibilitats, com en un règim cíclic, sinó que els esdeveniments estan disposats per 

repetir-se de la mateixa manera una vegada i una altra, fins a l’eternitat. Sempre les 

mateixes cares, els mateixos gestos, les mateixes passes sobre les mateixes pedres, 

els mateixos pensaments encarcarats, els mateixos insults, les mateixes 

equivocacions. És aleshores que l’angoixa existencial ens comença a atrapar de dalt 

a baix, com una massa fosca i desconeguda. S’encén l’alarma: probablement ens 

trobem davant la sensació d’un final irrepresentable. 

                                                 
18 G. Deleuze, op. cit., p. 183. 
19 G. Deleuze, op. cit., p. 180. 
20 Deleuze morí l’any 1995, però va escriure La imagen-movimiento l’any 1983, quan Ciprì i Maresco 
ni tan sols es coneixien (van coincidir per primera vegada en el 1986). 
21 Deleuze exemplifica aquesta teoria amb films de Buñuel (crucial referència ciprimaresquiana), com 
El ángel exerminador (el saló) o Simón en el desierto (desert amb columnes), i també de Stroheim (el 
desert a Avaricia). 
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El món de Ciprì i Maresco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per crear un món és necessari en primer lloc formar un cel i una terra. Sobre la terra 

s’hi passejaran els homes; i en el cel, potser, hi haurà els déus22. Doncs bé, Ciprì i 

Maresco poden dir ben alt que han construït un món cinematogràfic en el qual 

contemplar les seves pròpies creacions. Creacions de carn i ossos que malgrat tot 

semblen sorgides del fang infrahumà, del submón de les tenebres, on la demència i 

la fragilitat creen una amalgama estranya i ineficaç. Creacions que caminen, 

s’arrosseguen, es masturben o simplement romanen estàtiques en tot un seguit 

d’escenaris desoladors i reveladors, on les pitjors conjectures han pres forma i s’han 

erigit en una geografia postatòmica en el que les ruïnes són les protagonistes, 

simbolitzant així un món que mostra símptomes de resistència i que, alhora, remet a 

una nostàlgia per una realitat extingida.  

 En una entrevista de l’any 2004, en el que se’ls preguntava com era que la 

perifèria palermitana ja no dominava l’escena cinematogràfica de Il Ritorno di 

Calgiostro (2003), Franco Maresco responia que aquesta perifèria ja no era la d’una 

                                                 
22 Bruno Fornara, <<Uomii e zii tra terra e cielo>>, Cineforum, 372, març 1998. 
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volta, que havia canviat massa, que aquell món ja no existia tal i com ells l’havien 

concebut23. 

 Molts crítics, admirats per la bellesa del paisatge i els enquadraments, hi van 

atribuir certes referències fordianes, i no es van cansar de repetir que la perifèria de 

Palerm era el particular Monument Valley24 de Ciprì i Maresco. Més enllà d’aquesta 

comparació, tal vegada exagerada, és cert que els directors van trobar en aquesta 

geografia l’espai ideal perquè els seus personatges campessin a la bona de Déu. 

 Així doncs, ens trobem davant paisatges que demanen una atenció especial. 

El blanc i negre durament contrastat, reforçat per un enquadrament mil·limetrat i un 

filtre degradador en la lent, ofereix una visió del territori extensa i a la vegada 

oprimida. La vegetació borda, sumat a la terra erta i l’ambient desertitzat, transmet 

la sensació que un esdeveniment trasbalsador ha tingut lloc en ell, i alhora deixa 

entendre que davant de tals circumstàncies és impossible sobreviure. 

 En un quadre com aquest, no podia faltar un dels motius visuals fonamentals 

en el cinema de Ciprì i Maresco, icona de tota una civilització que contempla el seu 

propi anorreament: la ruïna.  

 

 

 

Ruïna 
 

Davant l’amenaça al llarg del segle XX d’una probable anihilació planetària, el 

cinema, en el seu impuls profètic, ha mirat de donar respostes al que es creu que 

restarà de la humanitat mitjançant reptes imaginaris. Aquests reptes parteixen de les 

repercussions que han tingut lloc per culpa de l’erosió del temps, dels cataclismes 

naturals o de l’acció violenta de l’home. En aquest sentit, la fotografia i el cinema 

han estat fonamentals per saber captar les conseqüències més devastadores i 

                                                 
23 Emiliano Morreale, op. cit., p.47.  
24 Paola Malanga, <<L’occhio di Polifemo, L’occhio di Cassandra>> a El sentimiento cinico de la 
vida – Il cinema, i video, la televsione di Ciprì e Maresco, a cura de V. Valentini i E. Morreale, 1999, 
p. 58. 
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fomentar d’aquesta manera un estupor i una fascinació per la destrucció i el que en 

restarà. 

 Així doncs, què en restarà? Quines ruïnes ens resumiran? Com seran els 

cossos dels que sobreviuran?25

 Ruïnes i cossos, per tant, per predefinir un món apocalíptic gràcies al joc 

anticipatiu que proposa l’imaginari cinematogràfic. En Ciprì i Maresco, el 

tractament d’aquest imaginari permet que l’espectador gaudeixi del temps necessari 

per aclimatar l’ull a l’escena, adequar-se a les coordenades i respirar l’abstracció de 

la imatge, i arribar a la conclusió (o tenir la sensació) que els personatges es mouen 

en l’únic i inabastable espai possible. Un espai que emana un doble sentiment; per 

una banda, una fascinació nostàlgica per les construccions concebudes pel geni dels 

homes; per una altra, la lúcida estranyesa, acompanyada d’una no menor fascinació, 

davant la potencialitat destructora de la Naturalesa, el Temps i l’Home26. Ningú no 

se sobreposarà a la destrucció, les ruïnes restaran on són i la vida continuarà amb els 

personatges ciprimaresquinas campant a la bona de Déu. Fins a l’eternitat. 

 Si analitzem els esquetxos de Cinico TV, la gran majoria tenen lloc en 

exteriors. Els personatges es mouen entre deixalleries i abocadors empudegats, o en 

cases abandonades sense portes ni finestres en el millor dels casos, o sense façanes 

ni teulades en el pitjor, des d’on els personatges entren i surten al seu aire. O en 

esglésies enrunades sense cap ornament, saquejades per obra de l’home o 

escombrades per un vent sideral i bíblic. O entremig de carrers torts i inclinats en els 

quals és difícil dilucidar què formava part de què. O dins d’edificacions industrials. 

O davant de blocs de pisos deshabitats (denunciant l’especulació mafiosa). Espais 

privats i públics, consagrats i domèstics, antics i nous de trinca, entren a formar part 

del mateix contenidor imaginari. Davant d’aquesta apoteosi de desolació, la ruïna 

actua sobre nosaltres amb un íntim estupor (26). És això el que restarà, al capdavall. 

Per aquí camparem, sembla ser. L’espectador no veu l’espai com una 

excepcionalitat, com un càstig, com una conseqüència inversemblant, sinó com 

l’única possibilitat vers la qual es troba abocat. Aquesta potencialitat —humanament 
                                                 
25 Andrés Hispano, <<Somiant la nostra ruïna>>, catàleg L’Esplendor de la ruïna, Fundació Caixa de 
Catalunya. 
26 Rafael Argullol, La atracción del abismo, p. 23. 
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possible— permet que els horitzons s’eixamplin cap al Tot i cap al No-res, i la 

figura humana resti minimitzada, sola i impotent davant l’allau que la rodeja (29). 

 Ens trobem davant d’un marc on algunes imatges remeten directament als 

romàntics: Friderich, Turner i Constable, principalment. És estrany que aquesta 

connotació romàntica no s’hagi mencionat mai en els escrits crítics que descriuen 

l’obra dels dos cineastes. L’historiador de l’art Hugh Honour descriu alguns paratges 

de Constable de la següent manera: <<El latido del universo se percibe en el 

movimiento de las nubes y en el susurro de los grandes árboles, tanto como en las 

figuras humanas, los animales, los carros y las barcazas de más abajo>>27. Si llevem 

els elements bucòlics, que ens resta? Un home i un sostre que es mou lentament, 

planant cap a la infinitud: aquesta simbiosi entre home i natura és la que, al 

capdavall, genera la palpitació universal. En parlava d’això el mateix Fellini quan 

descrivia les intencions que el van portar a treballar a Satyricon: <<Aquesta història 

de fragments em fascinava molt. Estava fascinat amb la idea de què el poble dels 

segles hagués conservat palpitacions d’un cor extingit per sempre>>28. 

 Ressuscitar una època sencera de sota les runes tan sols per poder escoltar 

com batega sembla una idea romàntica abocada al suïcidi, a l’absurditat. Però no 

hem d’oblidar que per als romàntics l’aflorament primaveral no és tant un símbol de 

la resurrecció com de la vida eterna. I com ja hem mencionat anteriorment, el 

concepte cíclic de l’etern retorn, motor de l’angoixa existencial, és un dels temes que 

es troba en el punt de mira de Ciprì i Maresco: ja sigui fent deambular els 

personatges entre ruïnes o simplement conservant-los estàtics tot albirant l’horitzó 

mentre els núvols planen damunt d’ells. Per citar alguns exemples, l’escena de 

Grazie Lia – Breve inchiesta su santa Rosalia (1994) en la que Pietro Giordano es 

troba sol davant la magnificència del Monte Pellegrino (1), pregant perquè la santa 

faci un miracle per tal que uns nens li deixin de dir pezzo di merda, aquesta escena, 

com diem, ens remet directament a El monjo contemplant el mar, de Caspar David 

Friedrich, on el personatge queda minimitzat davant la immensitat que s’estén 

davant d’ell. Una pintura en cert sentit panteista, on Déu transpira de tots els racons 
                                                 
27 Hugo Honour, El romanticismo, p. 92. 
28 Fellini par Fellini, entrevistes a Giovanni Grazzini, Champs, Flammarion, p. 139-140. (Citat a As 
Ruínas, Cinemateca Portuguesa, octubre-novembre 2001, p.87). 
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del quadre. Unes figures, les de Ciprì i Maresco, que reben el mateix tractament que 

Friederich oferia a les seves: alienes al paisatge, no pertanyen completament al seu 

món ni al nostre, se situen al marge de la realitat, en un món originari deleuzià. 

Immòbils, aïllades, semblen trobar-se en el si de la natura i, alhora, una mica com 

fora d’ella, sentint-se a la vegada a plaer i inquiets, símbols de l’ambigüitat i 

l’alienació. Vestides amb robes estranyes o passades de moda —si no és que 

directament no passen a portar uns simples calçotets i a córrer—, es diria que 

romanen orant, o més aviat en autocomunió, explorant regnes situats més enllà del 

món de la percepció sensible, mons que ultrapassen l’enteniment humà. Com místics 

medievals presenciant les mateixes visions apocalíptiques una vegada i una altra.  

 La mateixa sensació ens dóna el fragment de Cinico TV en què el personatge 

Rocco Cane contempla el mar des d’una platja desolada (23). Veiem com a intervals 

de vint segons el personatge es va apropant cada vegada més a l’aigua. Els directors, 

acertadament, ometen els desplaçaments per reforçar la impassibilitat davant la 

tragèdia que s’aveïna. El mar oneja suaument i de fons sentim una cançó romàntica 

com sortida de la ràdio d’un vehicle. A l’últim, en un pla mortuori i lleugerament 

abaixat, veiem en primer terme les sabates de Rocco Cane, col·locades amb una 

certa inclinació que ens recorda el caminar d’en Charlot, mentre que més enllà la 

immensitat de les aigües s’estén braolant inclement.  

 

 

 

Cels 
 

El cel és una manifestació directa de la transcendència, el poder, la perennitat i el 

sagrat: el que cap ésser viu de la terra pot atènyer mai. El fet que es trobi a elevada 

altura, la seva inaccessibilitat, la infinitud, evoca l’eternitat i la força creadora, i fa 

que en ell recaigui un pes iconològic carregat de misteri, saturat de sacralitat. El cel 

és l’arena on el bé i el mal es disputen el seu poder creador sobre la terra. Els cels 

emplomats són l’element essencial que cobricela el marc de les altures. Cels estàtics 

i tensos, inflats de cumulonimbus, o bé escorredissos i farcits de nimbostratus 
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amenaçadors. No hem d’oblidar que el núvol revesteix simbòlicament diversos 

aspectes que revelen una naturalesa confusa i mal definida29. Una ressaga de núvols 

pot significar el pas d’una tempesta, però també pot anunciar l’arribada exaltant d’un 

canvi (és interessant recordar en aquest punt l’oli Arc de Sant Martí en un paisatge 

de muntanyes, de Caspar David Friderich -1810- en el qual es fa evident aquest joc 

contradictori de forces que no sabem si s’aveïnen o es dilueixen de manera 

apoteòsica). En tot cas, la lectura que produeix és la de la manifestació de la 

neuròtica activitat celeste.  

 Així doncs, no és pas casualitat que el tema dels núvols hagi interessat tant 

als pintors romàntics, principalment a Constable i Turner. Seguint aquesta estela 

romàntica, afegirem que el fragment K (que més endavant s’inserirà en Grazie Lia- 

Breve inchiesta su santa Rosalia), filmat en un llarg pla fix de més de deu minuts, 

ofereix la visió d’una fàbrica fantasmagòrica des d’on sobresurt una xemeneia que 

permet dilucidar una descarada simbologia fàl·lica. Mentrestant, una lluita constant 

entre la llum i la tenebra plana en el cel rúfol. La contemplació d’aquesta lluita 

acarnissada dels poders naturals —possiblement conduits per designis divins— que 

dominen les ruïnes industrials, ens remet a Estudi de núvols de John Constable o, 

encara més, a Ombra i obscuritat, de Joseph Mallord William Turner (1843), on els 

colors no proven altra cosa que plasmar el joc dialèctic que té lloc entre forces 

antagòniques des que el món és món. <<El Sol és Déu>>, arribaria a dir Turner 

referint-se a la seva obra Régulo (1828-1837). Honour ho subtilitza: <<pero un Dios 

cruel y celoso>>30. La lluita entre el bé i el mal, el conflicte pictòric entre la llum i 

l’ombra, pot tractar-se, en definitives comptes, d’una malaltia neuròtica o d’un 

simple capritx d’una entitat que ens sobrepassa. Ciprì i Maresco no fan més que 

constatar-ho. No pas recreant un joc, fingint una representació: si no observant la 

realitat i retratant-la en el moment just en el que els miracles semblen avenir-se (7). 

 

 

 

                                                 
29 Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos, Herder, 2007. 
30 Hugh Honour, op. cit., p. 99.  
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Perifèria i suburbis 
 

En la seva descripció de les ciutats europees del segle XX a través del cinema31, 

Pierre Sorlin analitza el reflex, real o artificial, de les ciutats en el cinema, i analitza 

com és a partir de la data de 1920 que la cinematografia europea es va preocupar 

realment per la representació de les ciutats, ja que és quan els cineastes 

d’“avantguarda” van intentar mostrar-les amb tantes imatges com fos possible amb 

la finalitat que el públic comprengués la infinita varietat que n’hi havia. Sintetitzant 

aquesta evolució de la representació urbana, Sorlin assenyala com no és fins després 

de 1930 que es comencen a descriure les ciutats com globalitats espacials 

contrastades que es defineixen entre si per oposició (parlant estrictament d’imatges, 

no pas en termes geogràfics), i que demarquen els dos extrems per antonomàsia: el 

centre i la perifèria. Ara bé, en aquells moments les pel·lícules no pretenien oferir 

fidels descripcions de les àrees suburbanes, sinó simplement assenyalar algunes de 

les seves característiques específiques. No va ser fins a l’arribada del neorealisme, 

amb el seu afany d’ubicar les històries en ambients rurals —històries relacionades 

amb treballadors i gent comuna—, que no es va començar a prendre amb més 

seriositat el canvi de rumb que podia suposar el fet d’anar a buscar els escenaris 

propicis —reals— per al desenvolupament i el tractament de les històries. Roma, 

città aperta (1945), n’és un clar exemple i possiblement per això s’erigeix com la 

primera pel·lícula neorealista. La gairebé vuitantena de títols que la segueixen 

(Sciuscià, 1946; Paisà, 1946; Ladri di biciclete, 1947; La terra trema, 1948; 

Umberto D., 1951, entre d’altres) intenten obrir camp i treballar in situ les 

localitzacions per on campen personatges del dia a dia. Aquesta obertura cap a zones 

perifèriques i suburbials va representar de seguida tot un esdeveniment, ja que oferia 

una nova manera d’entendre el cinema gràcies a les visions originals i sense 

precedents de les ciutats. Aquestes descripcions sòrdides i crues de la realitat van fer 

que aquest cinema adoptés un cert aire documental, que en cap moment va significar 

una clara o lleugera minimització del component artístic. D’aquesta manera, es 

                                                 
31 Pierre Sorlin, Cines europeos, sociedades europeas (1939-1990), Ed. Paidós. 
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facilitava que el públic es veiés empès a descobrir i considerar els aspectes 

contrastats de la vida contemporània. 

 Des del punt de vista merament humà, si hem de ser fidels a la descripció que 

el cinema neorealista fa dels ravals, descobrim com els habitants d’aquests espais es 

coneixen a la perfecció, estan acostumats a treure profit del no-res i semblen 

condemnats a dur-se bé en un espai de llibertat i amistat. No obstant això, és cert que 

només gosen d’una sola via per sobreviure: l’estafa. Brutti, sporchi e cattivi, 

d’Ettore Scola (1976), retrata la misèria d’una família nombrosa que viu amuntegada 

en una barraca de pocs metres quadrats semiruïnosa; en el seu dia a dia, l’odi i 

l’enveja malsana inunda la realitat. Tot i això, adverteix Sorlin, els ravals 

cinematogràfics es troben separats del centre; no gaudeixen ni tan sols d’una 

carretera principal que els proporcioni una finestra al món exterior. Els ravals, per 

tant, només s’amenacen a si mateixos. I el més paradoxal és que mentre les ciutats 

generen lladres i criminals, els ravals cinematogràfics es troben massa distants i són 

massa primitius com per a resultar perillosos. L’adjectiu que millor els qualifica és 

“salvatge”, amb el doble sentit de ferotge, cruel i jove, encara per civilitzar (2). 

 Arribats a aquest punt, cal preguntar-se si els suburbis fan realment una 

funció social en la videofilmografia de Ciprì i Maresco, com fan en el neorealisme, o 

si per contra actuen com un simple teló de fons en el qual els personatges campen 

indiferents, sense saber gaire bé cap a quina direcció (27). De fet, quina direcció 

haurien de prendre, si no s’albira cap centre de la urb? D’una manera o altra, sembla 

difícil descontextualitzar aquestes figures infrahumanes d’un medi que de partida els 

sembla inherent. Eix vertebrador de les imatges en blanc i negre, bé siguin interiors 

(vivendes, naus industrials, coves, ermites) com exteriors (platges abandonades, 

deixalleries, abocadors), els espais suburbials, ravalers, perifèrics de Palerm 

conviden a creure que són els únics possibles i ideals per a uns cossos que, 

emmotllats en la pura deixalla, en la grava, en la ruïna, suporten el pes de la seva 

sort i no demanen res a canvi (32). 
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 Ara bé, el lloc és alguna cosa més respecte al que la vista és capaç de copsar: 

també és invisibilitat, memòria, història, tempo32. Potser Ciprì i Maresco no ho 

entenen a la manera de Straub i Huillet quan aquests consideren que les figures que 

habiten els indrets només poden ser aquelles que hi són presents sota la forma de 

traces arquitectòniques, de tosses marmòries, d’estàtues desmembrades i 

decapitades. Però sí que coincideixen amb el duet francès amb el fet que filmar un 

lloc imposa (incloent un lloc arqueològic) visitar-lo sense destruir-lo, sense 

pertorbar el que en ell reposa, sense necessitat d’incomodar el somni dels morts i 

dels déus. Els cementiris, enclavaments arqueològics situats generalment en la 

perifèria, són localitzacions emblemàtiques per Ciprì i Maresco (16), perquè en ells 

recau el pes d’una certesa i una derivada angoixa il·lusòria d’empresonament. Ens 

trobem en una zona intermèdia, entre dos mons que no són més que suburbis, zones 

devastades en les quals no hi ha organització ni mapa per orientar-se ni cap stalker a 

la vista. Ens trobem davant la intuïció d’un fluctuar de temps infinit que convida, 

sense presses, a què la malenconia s’instal·li definitivament en nosaltres. 

 

 

 

Arqueologia industrial 
 

Naus industrials abandonades, velles fàbriques ruïnoses, xemeneies com monolítics 

kubrickians. Una simple panoràmica a aquestes localitzacions ens contextualitza de 

cap en el paradigma d’una cultura subproletària, perifèrica, que enllaça perfectament 

amb les reivindicacions pasolinianes a favor de l’infradesenvolupament com a 

model de resistència en lluita contra l’homologació de la petita burgesia33. 

 Però en un context sicilià, on el pes de la màfia és arreu, és evident que la 

lectura rep altres connotacions més arrelades a la terra que es trepitja. L’arqueologia 

industrial es converteix, doncs, en un espai ideal on amagar-se i esplaiar-se de valent 

                                                 
32 As Ruínas, Cinemateca Portuguesa, octubre-novembre 2001, p.71-72. 
33 Goffredo Fofi, <<Introduzione al cinema di Ciprì e Maresco>> a El sentimiento cinico de la vida – 
Il cinema, i video, la televsione di Ciprì e Maresco, a cura de V. Valentini i E. Morreale, 1999, p. 36. 
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a l’hora d’executar les vergonyes dels crims (14). Llocs espaiosos però alhora 

mantinguts a l’ombra. Espais silenciosos i distants on els crits ressonen i es 

confonen (24). Indrets bruts on la matèria (la uralita, el ciment, el metall) es 

contraposa radicalment al color, textura i olor de la carn, a l’íntima fragilitat humana 

(11). I per acabar-ho d’adobar, la indústria per excel·lència: la funerària. Indrets 

carregats de llenya i simbologia de caire fatalista on, com és sabut, la màfia hi té 

posats els seus llargs tentacles. Tant és així que algunes de les escenes se succeeixen 

entre taüts, enmig de piles de caixes de fusta envernissada i de totes les mides, 

bitllets de primera classe que ens transportaran a altres esferes, però al capdavall 

caixes tancades d’on ja no en sortirem mai més (15). En aquests contextos mancats 

d’aire, o on l’aire es torna irrespirable, tenim la sensació, en definitiva, de trobar-nos 

sepultats en les Camere Sepolcrali de Piranesi, on l’angoixa de la destrucció es fa 

totalment explícita: els visitants, atònits per l’espectacle del submón, reben la 

violenta impressió de les <<presons del temps>>34. Davant d’aquesta perspectiva, 

sembla fàcil i aconsellable acudir al cinisme més càustic, i escenificar d’aquesta 

manera una vegada més el teatre de la mort. 
 

 

 

Interiors 
 

Així com el cinema expressionista alemany se’ns mostra eminentment representatiu 

de l’estat d’ànim del poble alemany lacerat, el dia següent de la derrota de la primera 

guerra mundial, per la més tràgica alternativa de la tirania i el caos, Ciprì i Maresco 

recullen l’essència estètica d’aquest cinema per reflectir un món que consideren 

caducat. I de la mateixa manera que aquells que es van haver d’afrontar a la mort i la 

destrucció, reafirmen els violents instints vitals a través d’un excés en el qual els 

                                                 
34 Rafael Argullol, La atracción del abismo, p. 28. 
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objectes inanimats adquireixen una tràgica dimensió humana gràcies als efectes 

deformants i claustrofòbics dels conjunts escenogràfics35.  

 Les teories de la deformació de la realitat, que havien caracteritzat la poètica 

de Die Brücke i que van ser adoptades al seu temps pel cinema expressionista amb 

una força inusitada, permeten emmarcar els personatges de Ciprì i Maresco en una 

ambientació ideal, ja sigui en cases misterioses i sòrdides (22) o en antics laboratoris 

diabòlics36 en vies de perdició i delicte (40). Mitjançant línies, formes i volums 

distorsionats, els dos directors pretenen subvertir els valors d’una societat 

aburgesada i acomodada al capritx consumista, denunciant, de forma violenta i 

exasperada, els seus aspectes negatius. 

 Efectivament, els interiors domèstics són habitacles derruïts en l’interior dels 

quals els personatges es troben en una profunda i insalvable depressió. Una senzilla 

metàfora de com i en què s’ha transformat el món per a ells, de l’espai o carcassa 

que ocupa l’ànima (i el món per extensió) en els fràgils però imperibles cossos (6). 

 Els elements salten a la vista. A part de la inherent immundícia, crostes de 

pols i calç emergeixen dels referits de les parets. Tota una amalgama de signes que 

conviden a pensar en una hecatombe o en una deixadesa aconseguida gràcies al fet 

de formar part d’una existència negativa. Fons degradats que actuen com a marcs 

definitoris per a uns personatges que no saben si sortir o restar, que no saben 

simplement on és la porta, que es troben davant d’una reclusió que és la pròpia 

incapacitat d’actuar, de regirar-se i lluitar (28). 

 Observem en els plans mitjos com els fons de paret es fonen amb l’anatomia 

dels personatges i els parracs que porten. Fins al punt de confondre’ls. Què forma 

part de què? Ens trobem davant d’espectres, de fantasmes que es regiren engabiats 

en interiors claustrofòbics (3). 

 Una escena desoladora d’aquest tipus, per posar un exemple, la trobem en un 

fragment en què apareixen tots els personatges del principi de Cinico TV, Adotta 

anche tu un siciliano (17). En un espai d’objectes inservibles (un televisor que no 

funciona que el ciclista utilitza per recolzar l’esquena, una tauleta enmig d’un pas, 
                                                 
35 Antonio Manuel González Rodríguez, Las claves del arte expresionista, Ed. Planeta, Barcelona, 
1990.  
36 Com el que apareix a I migliori nani della nostra vita (2006). 
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columnes de fulls de diaris que més aviat semblen per escalfar-se que no pas per ser 

llegits), els quatre personatges, en una posició passiva i desolada, aguanten un plat 

buit de sopa. El joc de línies, potenciat per la llum que entra per la finestra i que 

reflecteix les ombres dels batents a la paret de la dreta, més el conjunt de volums que 

apareixen en primer pla i semblen tancar qualsevol sortida convencional (convidant, 

en cas de voler escapar, a saltar per la finestra), creen una certa angoixa 

claustrofòbica que encara és més descarnada gràcies a la música composada per 

Nino Rotta per a El Padrino. El missatge és clar: la misèria d’uns és provocada pel 

vandalisme d’altres. Una manera elegant (i decrèpita, sempre els contraris!) de 

denunciar sense dir ni noms ni cognoms. 

 El curtmetratge de la Trinacchia La vita di santa Rosalia, que la comissió 

encapçalada pel cardenal Sucato (interpretat per Pietro Giordano) avalua a Il Ritorno 

di Cagliostro, és un exercici de clars i obscurs portats al límit en un irreverent 

homenatge al corrent expressionista que, dotat d’una font universal de misteri i 

obscurantisme, sembla el contrapunt ideal per descriure el miracle de la santa en to 

de blasfema. En el fragment, les llums i les ombres s’oposen en violentes taques, 

mostrant una contínua ruptura de l’espai (fins i tot en les escenes que intenten imitar 

interiors a l’exterior com grutes o cavernes) en el qual s’insereixen els personatges, 

alguns vestits de blanc immaculat i altres de negre per potenciar encara més aquest 

recurs efectista. Els elements simbòlics (el gos despistat, la foguera que no crema, 

els ossos espargits) acaben d’adobar la versió ocultista i alhora esperpèntica sobre el 

miracle de la santa patrona de Palerm.   
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Visió antropològica dels cossos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’home és un ésser corpori i viu realment la seva unitat amb el cos, és necessari 

dir que el cos és el camp expressiu de la persona, el lloc on prenen forma concreta 

les possibilitats humanes37. Però quines són aquestes possibilitats en els éssers de 

Ciprì i Maresco?  

 Com observem en al llarg de la seva filmografia, generalment els personatges 

es troben davant d’extremes dificultats per expressar-se. Si no existeix un pensament 

format sense la participació del cos, és a dir, sense el funcionament de tot 

l’organisme i sense unes paraules que permetin al pensament ser el que és, aleshores 

podem constatar que els personatges de Ciprì i Maresco no s’expressen mai i, com a 

conseqüència, no s’humanitzen ni humanitzen el món en el que es troben. La 

incoherència, l’absurditat formen part d’una nebulosa en la que els personatges 

ciprimaresquians naveguen com espectres, sense la possibilitat fonamental 

d’expressar-se ni de realitzar-se en el món. Un exemple el trobem en la figura de 

Fortunato Cirrincione (5), un home que té serioses dificultats per parlar no sé sap 

ben bé perquè. Els mateix Franco Maresco no l’entén i en nombroses ocasions 

l’increpa i li demana que repeteixi el que està dient (una fórmula habitual en els 
                                                 
37 Joseph Gevaert, El problema del hombre, p. 93. 
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diàlegs), que parli més clar, però tot plegat sembla una fita inútil ja que cada vegada 

es fa més incomprensible. El ser en el món i ser amb els demés d’aquest personatge 

es dilueix a un nivell animaloide en el que, més que paraules, acaben sorgint grunys 

de la seva boca, escopinades verbals. O això sembla.  

 Un altre exemple el trobem quan Franco Maresco, sempre des de la seva 

posició privilegiada i demiúrgica, demana fer accions als seus personatges davant de 

càmera i aquests ni tan sols reaccionen, més aviat el contrari, romanen inerts i 

silenciosos, com en cert estat vegetatiu, mentre Maresco continua fent-los preguntes 

i indagant en el perquè de la immobilitat i el silenci. Ara bé, cal dir que el silenci, al 

capdavall, no deixa de ser una forma d’expressió38, potser la més sublim de totes. 

Un silenci pot significar totes les respostes. En aquest sentit, ens trobem davant 

d’una relació amb el món i amb els demés portada al límit. 

 

 

 

Anatomia 
 

L’elecció d’actors no professionals perquè s’interpretin a si mateixos situa a Ciprì i 

Maresco de la mà dels directors neorealistes. No obstant això, en lloc de forçar els 

personatges per servir el propòsit de construir grans ideals o una espècie de justícia 

social, tal i com succeeix en l’estil neorealista, a Ciprì i Maresco els personatges 

vénen manipulats a consciència per il·lustrar passivament els inadaptats de la 

societat actual. Si féssim una comparació amb La terra trema, de Luchino Visconti, 

veuríem com el context sicilià, l’ús del blanc i negre i el servir-se d’actors no 

professionals serien algunes de les semblances. I tanmateix, la diferència 

substancials la trobaríem en el fet que a la pel·lícula de Visconti els personatges 

sempre estan treballant i les seves accions es veuen obligades a seguir una narració 

precisa, que serveix per il·lustrar un dilema moral específic, així com la possibilitat 

de la redempció. Per contra, en Ciprì i Maresco els personatges són utilitzats com 

cossos purs que no tenen cap propòsit a la vida, i els seus moviments a la pantalla no 
                                                 
38 Joseph Gevaert, op. cit., p. 96. 
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generen cap acció constructiva més enllà d’atipar-se de menjar, insultar a la càmera i 

desentonar velles cançons italianes. 

 Observem, per tant, com aquests cossos han estat seleccionats 

escrupolosament per a un ús fora del comú. S’espera que la seva anatomia susciti 

una reacció explosiva en el públic, mescla de rebuig i admiració. Per tant, podem 

afirmar com la idea dels cossos concebuda per Ciprì i Maresco va més enllà de la 

mera fisicitat. La seva corporeïtat sembla haver estat projectada amb la matèria del 

submón. Homes obesos o raquítics, peluts, geperuts, pudents, estràbics i malaltissos, 

tots ells provinents de l’obscuritat que, de prompte, apareixen en plena llum i 

s’ofereixen ingènuament monstruosos. Una vegada més, així com en el cinema de 

Cronenberg o Romero, i tal i com indica Shaviro, <<el cinema ens permet i ens 

força a veure el que no podem assimilar ni comprendre>>39. El cos és al mateix 

temps captivadorament i violentament repulsiu. Els cossos són abjectes, i l’abjecció 

és en última instància una postura i una reacció del cos contra el cos. La carn, quan 

més real, menys assimilable és, i, conseqüentment, més produeix la sensació de 

nàusea, mareig i vòmit. I tot i així, malgrat sentir-nos disgustats i horroritzats, no 

deixem de necessitar i voler aquest vertigen i aquesta nàusea. 

 Segons Shaviro, si Fassbinder té una fixació per la superficialitat dels cossos, 

Romero i Cronenberg, per la seva banda, el tenen per la penetració d’aquells. Ciprì i 

Maresco, davant d’aquesta dicotomia, cap a on es decantarien? Tot sembla indicar 

que es mantindrien en terra de ningú. Si bé és cert que una primera visió del seus 

treballs suggereixen una desmesurada afinitat per la superficialitat anatòmica, no és 

menys encertat afirmar que, a fi de comptes, el que també proven és penetrar-hi dins 

(més subtilment respecte a Cronenberg i Romero, evidentment, entre altres coses 

perquè rebutgen qualsevol recurs que no estigui en mans dels actors), o si més no 

suggereixen contínuament les entranyes dels personatges. Com? A través dels pets, 

rots, mals de panxa i picors. A través de les escopinades, que generalment tenen com 

a objectiu aterrar damunt la superfície (quan no a l’interior) d’altres personatges. 

 

                                                 
39 Steven Shaviro, The Cinematic Body, University of Minnesota Press, Minneapolis (EEUU), 1993, 
p. 259. 
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Transformacions 

 

Els actors no professionals que convoquen Ciprì i Maresco, dotats de qualitats 

nauseabundes, configuren un autèntic circ de freaks, d’estàtues de carn on la 

carnalitat apareix despullada de tot erotisme. Aparicions, per tant, alliberades del 

maquillatge (I clown i Satyricon, de Fellini) i dels efectes especials (Cronenberg); 

simplement despullades, en el seu màxim esplendor, per crear marca, una 

denominació d’origen de figures híbrides que no són ni humanes del tot, ni divines, 

ni feréstegues, sinó una mixtura de tot plegat40. 

 Un bon exemple el trobem en el fragment en el que el monstre Paviglianiti 

—un home gras i suat que es mou amb dificultat— és filmat de cap a peus mentre 

sentim de fons el Nessun dorma de Giacomo Puccini. Paviglianiti, amb el ulls alçats 

cap a la immensitat celestial, talment com si orés a Déu en to de súplica, o com si es 

rendís sota la mateixa mirada estupefacta de Déu, o com si el desafiés, apareix com 

una creació en estat pur, virginal, a penes sortida d’una fornada. L’alentiment de la 

càmera pels contorns monumentals de la panxa, carn postapocalíptcia, potencia 

encara més aquesta visió (25). La ironia, el cinisme de sentir la peça de Giacomo 

Puccini de fons, engrandeix el colossalisme de la figura i ressalta encara més la 

contradicció que sentim dins nostre. L’efecte del cos ha funcionat. Alhora, com en 

un joc pervers i contradictori, no podem deixar de repudiar-lo i de meravellar-nos-

en, en una estranya combinació que no som capaços de rebutjar. 

 Paviglianiti s’erigeix com el monstre per excel·lència de Ciprì i Maresco, 

l’apoteosi de la carn, a través del qual mostren la meravella i la lletjor del seu 

particular zoològic rara avis. A més de ser un monstre contemplatiu, també és 

proactiu. L’escena més commovedora és aquella en què apareix assegut en una taula 

a l’aire lliure, menjant com un possés al llarg d’un pla seqüència que, per a 

l’exhibició que es realitzà en una galeria d’art, durava més d’una hora. Una hora al 

més pur estil andywarholià. Una hora sencera contemplant com un home s’atipa 

sense fre amb una cassolada de mongetes blanques i vi, eructant, petant-se, vomitant 

                                                 
40 Valentina Valentini, <<Il pathos della fine>> a El sentimiento cinico de la vida – Il cinema, i video, 
la televsione di Ciprì e Maresco, a cura de V. Valentini i E. Morreale, 1999, p. 47. 

 37



i delirant ara i adés fins al punt de gairebé defallir. En el seu gaudi hi ha la ganyota 

tràgica i desesperada del dolor de la carn que expressa una ràbia camuflada de 

grotesc. Les mateixes particularitats presenta l’escena en què Paviglianiti apareix a 

Lo zio di Brooklyn atipant-se com un déu; amagat a la seva gruta, interpreta el 

guardià dels gossos que, un cop alliberats, desencadenen l’apocalipsi. Mentre els 

gossos borden i udolen, Paviglianiti degluteix i delira: “Arrivo, arrivo” (21). 

Assistim perplexos a l’èxtasi, a l’epifania, a la comunió amb el Totpoderós a través 

del pecat (la gola) i la flagel·lació (indigestió). 

 Paviglianiti pateix de ventositats contínuament. Aquesta exaltació del mal 

gust, però, no pretén ofendre, sinó animar a compadir-lo. Té disfuncions intestinals, 

què hem de fer-hi? No hem de deixar que surti a la televisió perquè és gras, sua molt 

i pateix de flatulències? Qui, en el panorama televisiu, no pateix d’un o altre 

defecte?41 Tot això sembla que ens diguin Ciprì i Maresco i l’efecte provocatori és 

trasbalsador, ja que disgust, pietat i meravella es mesclen i ens obliguen a fixar la 

mirada en el que no crèiem ser capaços de suportar. 

 Aquests actors no professionals, cinc o sis durant tota la sèrie de Cinico TV, 

plantegen el dubte de si són conscients del paper que interpreten, esborrant els límits 

entre actors no professionals i professionals. Cap al final de la sèrie, el públic a poc a 

poc pren consciència de l’arribada d’una nova categoria d’actuació: el professional 

no actor. A tall d’exemple, un dels seus personatges, Pietro Giordano, que en la 

realitat construïda per la televisió roman fidel a si mateix —en la vida real també és 

una persona sense llar que demana almoina a les portes de les esglésies—, demostra 

trobar-se especialment capacitat per actuar, i entra en el joc d’insults i improperis 

que li proposen els directors. Al llarg de la sèrie, Pietro Giordano es transforma en 

una rata, en un tros de merda, en un cuc, en un gos sarnós, fins i tot en objectes 

inviables com una bomba, un preservatiu, un arbre de Nadal (20). Afortunadament, 

després de tant abús, al final de Cinico TV els directors el recompensen per les seves 

habilitats com a actor i el transformen en Déu. 

                                                 
41 Luisella Bolla & Flaminia Cardini, Carne in scattola. La rappresentazione del corpo nella tv 
italiana, RAI-ERI, 1999. 
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 Com es posa de manifest en l’exemple anterior, hi ha un fort component de 

sadisme en l’acostament als actors per part de Ciprì i Maresco. 

 
Perquè treballem amb cares i cossos d’actors no professionals, és necessari, en el set, ser cruel per tal 

d’obtenir els resultats que volem. Tot i això, en la nostra vida diària paguem un alt preu pel nostre 

sadisme: estem obligats a tenir cura d’aquestes persones, ens convertim en una espècie de psicòlegs 

per a ells, i seguim les seves necessitats. Per tant, de sàdics ens convertim en masoquistes42. 

 

 Paletta, personatge principal del primer dels tres episodis de Totò che visse 

due volte (1998), és un pobre turmentat per una fam sexual insaciable que a la 

vegada és torturat inclementment pels insults, escopinades i excrements dels que 

l’envolten. Aquesta mortificació persistent i la soledat el redueixen constantment a 

la vora d’un paisatge àrid i silenciós que recorre sense parar; aquest trànsit a través 

de la pantalla assumeix la insensatesa de la seva vida i la inutilitat de la seva 

vagabunderia. 

 Paletta és una víctima del desig sexual, la insaciable necessitat del qual el 

portarà a sucumbir a una repetició contínua de gestos que caracteritzaran el seu 

personatge: les pulsions li premen i comprimeixen la cara, manifestant la tensió en 

els moviments del cos; Paletta revela la necessitat i l’obsessió sexual amb els ulls 

immòbils, en una ganyota d’èxtasi pulsional. Aquestes expressions són analitzades 

per Mijail Bajtin al seu estudi sobre la cultura popular i François Rabelaise. Segons 

ell, la distorsió grotesca de la cara es concentra sobretot en la boca (com abisme del 

cos que s’obre i empassa) i el nas (com un substitut del fal·lus); la forma del cap i 

les orelles adquireixen un caràcter grotesc només quan es converteixen en formes 

d’animals o de coses. En qualsevol cas, totes les parts del cos poden estar subjectes a 

una exageració positiva, a una transformació hiperbòlica, buscant el camí de la 

separació del cos i l’assumpció d’una vida independent, escapant dels límits del cos 

per introduir-se a les palpentes en el flux universal.  

 

                                                 
42 Valentina Valentini, <<Uno zapping fra interviste e conversazione con Ciprì e Maresco>> a El 
sentimiento cinico de la vida – Il cinema, i video, la televsione di Ciprì e Maresco, a cura de V. 
Valentini i E. Morreale, 1999, p. 23. 
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S’empassa el món i és absorbit per ell. [...] Així que la lògica artística de la imatge grotesca ignora la 

superfície tancada, uniforme i cega, i s’estableix només a les cornises —creixements i brots—, és a 

dir, en aquelles parts que surten dels límits del cos i en els orificis que condueixen al fons del cos 

mateix43. 

 

 La pulsió entra en el cos del personatge i en pren possessió, el sacseja, el 

turmenta, el devora per dins mirant d’escapar d’ell; el propi moviment és constant, 

l’esperit és impulsiu i insaciable, contínuament tracta de desbordar-lo per dins i per 

fora en un esforç permanent (4). El cos tracta d’escapar d’ell mateix i accedir a 

l’univers, obrir-se, esdevenir còsmic. En cert sentit, ens recorda les pintures de 

Francis Bacon, on els cossos es troben sacsejats pel moviment i la deformació en 

una regressió física que implica el rostre humà, el qual perd l’organització espacial 

de l’estructura i resta com un simple apèndix del cos negat d’esperit humà (35). 

Cossos animalescos, bestialitzats, violents. I tot i així, no podrem deixar de 

contemplar-los, sempre a la recerca d’un fugisser bri d’humanitat.  

 

 

 

Rostres 
 

Béla Bálazs, en la seva rostrificació a ultrança, descriu la fisonomia com l’aparença, 

el rostre de les coses, dels éssers, dels llocs, i a la vegada una finestra de l’ànima de 

tot això44. Però de totes les fisonomies possibles, que són arreu, segons ell la més 

significativa és la del rostre humà. Per Bálazs, filmar un rostre equival a plantejar-se 

tots els problemes del film, ja siguin estètics o ètics, i cal que sigui comprimit per 

poder-lo aïllar de tot entorn que ens pugui allunyar d’ell. És a dir, submergir-se en 

un rostre sense que res ens distregui i tenir el temps suficient per gaudir-lo. Però 

quant de temps es necessita per llegir un rostre? És quantificable? Dependrà de la 

tipologia de rostres? Però sobretot, és possible crear una tipologia de rostres? 

                                                 
43 Mijail Bajtin, La Cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François 
Rabelais, Alianza editorial, 1987. 
44 Jacques Aumont, El rostro en el cine, Ediciones Paidós, 1998, p. 88. 
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 Jacques Aumont, al seu libre El rostro en el cine, reflexiona sobre el paper 

del rostre en el setè art, i analitza exhaustivament les claus que permeten 

comprendre les diferents significacions del rostre al llarg de la història del cinema, 

remuntant-se al cinema primitiu per acabar parlant de la negació del rostre i de la fi 

de la seva representació. En aquest recorregut, és potser el capítol dedicat al rostre 

humà el que més ens corprèn, i Aumont concentra aquest sentiment amb una frase 

contundent: <<El rostro humano, antes de ser el rostro de alguien, es el rostro del 

hombre en general>>45. Per Aumont, el cinema va abraçar el rostre humà, 

pregnància del grans temes humanistes, a partir del neorealisme italià, i en aquest 

punt cita a Bazin quan, seguint els postulats que són la base del seu cinema de la 

transparència46, assegurava que l’única cosa interessant del personatge 

cinematogràfic és l’individu; tant se val si actua o no perquè el que interessa és que 

és. Tampoc no té rellevància el seu físic perquè per sobre de tot el que compta és la 

seva profunditat. Per tant, no es tracta d’oposar bellesa i lletjor (ni tan sols de 

representar la bellesa de la lletjor, segons l’antiga indistinció romàntica), sinó 

d’exaltar el valor humà del rostre: el rostre com a lloc mateix de la humanitat. 

 En l’univers cinematogràfic de Ciprì i Maresco, els rostres reben una 

significació autèntica, allunyada dels convencionalismes i de les màscares del mass 

media, i la forma de filmar aquests rostres es troba d’acord a aquesta exigència. Per 

tant, hi ha una aposta per la proximitat perceptiva, essencial segons Bálazs (per 

allunyar-nos dels règims teatrals), però també per la dilatació temporal que permet 

contemplar aquests rostres suspesos en el temps de les accions (o de les no-accions).  

 Aquesta especificitat a l’hora de cercar rostres tampoc no és gratuïta. Si els 

rostres cinematogràfics, seguint Bálazs, són dobles, perquè els actors a la vegada es 

representen a si mateixos i al personatge, forçant d’aquesta manera una relació amb 

la veritat47, Ciprì i Maresco semblen cercar a la pràctica una aproximació al pol 

oposat d’aquesta teoria, és a dir, indagar en un rostre nuu que impliqui una certesa 

per si sola. És a dir: en comptes d’un actor, ensopegar amb un veritable rostre humà. 

Però què és un veritable rostre humà? Es pot captar? Es deixa copsar? 
                                                 
45 Jacques Aumont, op. cit., p. 122. 
46 J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet, Estética del cine, Ediciones Paidós, p. 72. 
47 Jacques Aumont, El rostro en el cine, p. 87. 
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 Tal i com indica Abraham Heschel48, si entenem que la veritat és allò que 

hom pot veure però no descriure, seria el rostre, la mescla vivent de misteri i 

significació, el que definiria aquesta veritat. Un rostre exposat davant del qual hem 

de mostrar la nostra capacitat contemplativa (i moral) per saber mirar-lo. Un rostre, 

per tant, no és un lloc comú. I així mateix, quants d’ells han circulat davant nostre i 

de quants d’ells ens en recordem?  

 Doncs sembla que Ciprì i Maresco, perversament segons la tria i el 

tractament que fan dels rostres, no volen que els oblidem mai més. Al llarg de la 

seva videofilmografia assistim a un univers on nans, geperuts i deformes tenen un 

lloc privilegiat. Aquest impacte sobre els desfavorits es veu compensat pel sentiment 

que ens trobem davant d’una veritat, d’un rostre humà pur i genuí purificat per una 

espècie de catarsi del dolor i el sofriment. És tant així que algunes escenes es limiten 

simplement a retratar aquests cossos durant seqüències fixes d’un minut. Assistim, 

doncs, a la contemplació de l’horror sense artificis ni talls. En un  fragment de 

Incertamente (1997), per exemple, veiem un home baixet afectat per una 

significativa escoliosi (31). La càmera està situada una mica per darrere d’ell, per la 

qual cosa el pobre home es veu obligat a forçar encara més la seva distròfia per 

poder mirar fixament a càmera. El pla es manté immòbil, inalterable, obligant-nos a 

contemplar de primera mà el patiment d’aquesta criatura.  

 En un altre fragment, un home amb un rostre particular, com d’exboxejador, 

mira frontalment a càmera (30). Un primer pla, afectiu seguint la formulació de 

Deleuze49, potencia el rostre i el distingeix de la resta. Bergman, especialista del 

primer pla a l’hora d’extreure emocions dels rostres, verbalitzà, perquè no hi hagués 

cap dubte, que: <<Nuestro trabajo empieza con el rostro humano (...) La posibilidad 

de acercarse al rostro humano es la originalidad primera y cualidad distintiva del 

cine>>50. Deleuze comenta: <<No hi ha primer pla del rostre. El primer pla no és 

sinó el rostre>>. El personatge en qüestió sembla haver renunciat al seu rol social, ja 

no pot o no vol comunicar-se, s’imposa un mutisme absolut. La seva fisonomia 

infantiloide, malgrat que neutra, presenta xàldigues de fúria, rancúnia, inestabilitat, 
                                                 
48 A. Heschel, Chi è l’uomo?, edizioni SE, 2005. 
49 Gilles Deleuze, La imagen-movimento, Editorial Paidós, 1984, p. 146-147. 
50 Bergman a Cahiers du cinéma, octubre de 1959, segons G. Deleuze, op. cit.  
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però, per contra del que es pot arribar a esperar, ens desperta una certa tendresa, una 

progressiva pietat. Una vegada més, el joc de contradiccions queda palès i com a 

resultat d’això ens és difícil sostraure la mirada de la pantalla. Assistim, com diu 

Emmanuel Levinas, a un rostre únic que no pot ser ni trasplantat ni canviat. Un 

rostre la nuesa del qual és tota la humanitat i simbolitza la condició humana com a 

tal51. 

 Aquesta rica varietat de rostres diferents que proposen els dos cineastes 

també respon al repte contundent d’allunyar-se dels paràmetres televisius. La 

televisió (i tota la indústria que engloba: publicitat i cinema al capdavant) ofereix, 

imposa una imatge estandaritzada del rostre i dels criteris que han de regir una certa 

bellesa que es pugui arribar no només a veure, sinó també a admirar i, sobretot, a 

desitjar. Però també —i aquí rau la gran perversitat— imposa un determinat rostre 

sofrent, ferit, ultratjat, carn exhibida dins de la llauna de la televisió del patiment i el 

dolor52. Per tant, la fita de la indústria audiovisual consisteix en reduir el rostre a una 

pura homologació tot promovent uns cànons preestablerts que permeten sostreure 

una reacció beneficiosa de l’audiència. Crear, manipular, fomentar una expressió, al 

capdavall, plana, sense relleu, domesticada, que pretengui imitar uns sentiments 

repulsivament deshumanitzats, buidats de cap essència. En aquest sentit, els rostres i 

cossos de Ciprì i Maresco no han de comunicar més enllà del que comuniquen per si 

mateixos. No cal que somriguin, no cal ni tan sols que mirin a càmera, no cal que 

expressin res que ens provoqui alleugeriment, desig, indignació o fúria. Els seus 

rostres parlen per si sols, comuniquen sense haver de fingir, en la pròpia passivitat, i 

transsuden un missatge que no ens hauria de deixar indiferents: ens trobem, ho 

vulguem o no, per fi, davant de veritables rostres humans. Sense màscares. 

 

 

 

 
                                                 
51 Joseph Gevaert, El problema del hombre, p.45. Les referències que fa Gevaert sobre Emmanuel 
Levinas en aquest bloc parteixen del llibre Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Den Haag, 1961.   
52 Luisella Bolla & Flaminia Cardini, Carne in scattola. La rappresentazione del corpo nella tv 
italiana, RAI-ERI, VQPT, 1999. 
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Carn postapocalíptica 
 

Ensopegar amb aquests cossos, vestigis d’una humanitat claustrofòbica, xoca 

frontalment amb la morfologia típica dels herois dels anys 50 (Robert Mitchum, 

Victor Mature, Burt Lancaster, entre altres), que gaudien de cossos carismàtics, 

atlètics i ultrasexuats. Cossos les característiques dels quals les trobem recollides i 

concentrades en un actor que va participar en un bon nombre de films apocalíptics 

durant el final de la dècada dels 60 i durant els 70: Charlton Heston53. 

Paradoxalment, és a El planeta dels simis (1968) on Heston apareix en la seva versió 

més ciprimaresquiana: vestit amb un tapanaps, descabellat i amb barba d’una 

setmana. Ara bé, el seu bronzejat contrasta amb la pal·lidesa d’un mitològic, per 

exemple, Marcello Miranda, àlies Rocco Cane, que generalment apareix barbut, 

descabellat, en calçotets blancs i mitjons i sabates negres. Una vegada més, els 

cossos parlen per si sols predefinint tota una declaració de principis. 

 L’altre aspecte a destacar és la corpulència atlètica de Heston. Mentre a Ciprì 

i Maresco els personatges tenen el cos poc o gens treballat, pràcticament atrofiat per 

la passivitat, el sedentarisme i l’autodegradació més absoluta, Heston conserva 

plenament totes les seves facultats físiques, inclús quan enmig d’una geografia 

animalitzada és fet captiu, vexat o ferit. Ens trobem davant la carn apocalíptica per 

antonomàsia segons els estaments hollywoodencs: carn torturada que cal ser 

admirada54. 

 A The omega man (1971), Heston dóna fe una vegada més de les seves 

qualitats mentre campa tot sol per la ciutat de Los Angeles. En un escenari urbà 

desertitzat, el seu personatge, solitari i mig embogit, en comptes de restar en un racó 

i esperar que arribi la seva hora, mata el temps buscant provisions, memoritzant 

diàlegs de pel·lícules d’una època arrasada i recordant en què consistia l’absurditat 

de la vida moderna. En un parell d’ocasions en què es treu la camisa, podem 

observar com, malgrat les vicissituds, pot vanagloriar-se de conservar-se en forma. 

Ros, alt, ferm, sexy. Sens dubte ens trobem davant l’home del futur, el ressorgit 

                                                 
53 Jean-Baptiste Thoret, <<Je suis une légende>>, Simulacres, setembre 2001. 
54 Núria Bou & Xavier Pérez, El temps de l’heroi, Ed. Paidós, 2000, p. 68.  
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Adam que ha d’engendrar de cap i de nou l’espècie humana. Poden, en aquest sentit, 

aportar alguna cosa els personatges de Ciprì i Maresco? Com esdevindrien els seus 

fills? I els fills dels seus fills? Costa imaginar-ho. 

 Amb Heston, ens trobem davant l’aspecte clàssic de l’heroi, el qual requereix 

un tractament conseqüent de les seves facultats. L’heroi ha de ser polivalent, ràpid, 

intuïtiu, capaç de muntar a cavall, córrer, nedar i sortejar els perill al llarg de tot el 

film, a més a més de ser l’home desig d’aquest. Característiques totes elles que es 

troben a anys llum dels videofilms de Ciprì i Maresco, on els herois són massacrats 

en favor d’una veritat sublim: l’home és fràgil i fàcilment corruptible. Limitat en la 

seva adaptabilitat, el defalliment i el fracàs són constants en ell. I per si això no 

hagués de ser suficient, la malaltia i la indisposició l’acompanyen en les dificultats 

permanents. Les forces que travessen el món físic i biològic sotmeten el cos: fam, 

set, necessitat de descans, silenci, exercici i distensió. El cos és per tant un 

instrument delicat que pot desequilibrar-se, patir neurosis i psicosis. I per damunt de 

tot està exposat a la necessitat de morir55. Considerant que no hi ha dones ni nens a 

la vista, no té cap sentit perdre el temps anhelant i planejant una improbable 

regeneració de la humanitat perquè tot es troba abocat vers una agonia 

irrepresentable (19). 

 

 

 

Freaks 
 

La pel·lícula per antonomàsia dedicada als monstres és, tal i com indica el títol, 

Freaks, de Tod Browning (1932), que ja l’any anterior havia obtingut un gran èxit 

gràcies al seu Dracula. El plantejament inicial de Ciprì i Maresco és similar a 

l’experiència de Browning: treballar amb autèntics monstres i ressaltar les seves 

qualitats. Però en Browning, a diferència dels dos directors sicilians, aquestes 

qualitats no deixen de ser afectives, és a dir, promouen una manera d’humanitzar uns 

                                                 
55 J. Gevaert, op. cit., p. 103.  
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éssers exclosos per la societat com a conseqüència del rebuig que provoquen les 

tares que pateixen. Browning no s’està de mostrar els cossos raquítics, hidrocefàlics, 

hermafrodites, subnormalitzats i amputats dels seus protagonistes; però a 

continuació mostra el cantó positiu, l’altra cara de la moneda: les filigranes que són 

capaços de realitzar malgrat els handicaps que pateixen. Per tant, el seu model no 

deixa de ser el de la comèdia cinematogràfica, el qual es basat sovint en una 

explotació sàdica i voyeurista del cos sotmès al càstig físic i explotat per mitjà de 

l’exhibició56. Veure un home sense cames que camina amb les mans, adults amb 

cares infantiloides i éssers que manipulen fent ús dels peus provoca al mateix temps 

rebuig i fascinació (potser l’escena més impressionant sigui la de l’home-tronc, un 

negre amb pinta de pirata que, amb les quatre extremitats amputades, i fent servir 

únicament la boca, encén un llumí per donar foc a una cigarreta que en acabat fuma). 

Restem corpresos davant de prodigis com aquests, i ens consolem amb un discurs 

que ve a dir que sempre podem treure alguna cosa positiva del dolor i el sofriment. 

En aquest cas, la superació personal que deriva en espectacularitat, en joc malabar. 

Tot plegat, una espècie de redempció. 

 Doncs és precisament aquesta mateixa espectacularitat que deriva en una 

mena de redempció la que intenten sostraure Ciprì i Maresco dels seus personatges. 

Perquè l’espectacle que proposen, a diferència de Browning, en comptes de fascinar-

nos per la superació d’unes mancances, ens fascina perquè es bloqueja en el pantà de 

la inutilitat més absoluta. Si bé el cos és el principi de domini i d’instrumentalitat, és 

evident que l’home, a través d’aquest domini sobre les forces del propi cos, malgrat 

les mancances que pugui patir, ha d’assegurar-se un cert domini sobre les coses de la 

naturalesa per transformar-les al seu servei. Aquest principi d’instrumentalitat 

permet a l’home usar al seu favor eines i instruments gràcies no només a una força i 

coordinació muscular (destresa), sinó sobretot a un aprenentatge i a un 

ensinistrament. Quan més complexa i elaborada sigui la instrumentalitat, més 

demanarà que s’exerciti per adquirir-la57. I això és el que han estat fet tota la vida els 

                                                 
56 José Pavía Cogollos a El cuerpo y el comediante. Chaplin y Keaton (2005), obra en la qual analitza 
els diferents usos dels cossos en la comèdia tot centrant-se en la trajectòria dels dos mestres per 
antonomàsia del cinema mut. 
57 J. Gevaert, op. cit., p. 101-102.  
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personatges de Browning: aprendre, exercitar-se, superar-se. Els personatges de 

Ciprì i Maresco no. Són inútils: semblen trossos de carn vagant per l’espai (39). 

Sense pensament ni ànim de superació. Aquesta inutilitat, però, malgrat que es troba 

a la banda oposada de l’espectacularitat i el malabarisme, és, en ocasions, 

paradoxalment efectiva. Prova d’això la trobem sempre que la veu off de Franco 

Maresco es dirigeix a les seves criatures per demanar-los que facin alguna cosa: a 

vegades, executar una cosa virtuosa o complexa i, per tant, impossible, com per 

exemple fer cantar a Paviglianiti La Spagnola. Si com a mínim aquesta excrescència 

sabés cantar, tindria dignitat, la dignitat que flota damunt les criatures de Browning. 

Però Paviglianiti canta fatal i, més i tot, mentre canta no deixa de patir flatulències. 

No hi ha marge per a la superació. El miracle no és factible. Això no és un circ, no 

hi ha espectacle que valgui. Si Paviglianiti té el cos que té és perquè és l’únic cos 

que mereix. No hi redempció. El seu cos és i serà ara i per sempre la seva condemna. 

 

 

 

La dona 
 

Paviglianiti canta La Spagnola, però amb perruca descabellada. Maria Magdalena, 

enmig de l’irreverent Sant Sopar il·lustrat a Totò che visse due volte, es passeja 

davant els comensals amanyagant-se el pitam i ensenyant la llengua el to lasciu; però 

això no és el més greu: ens adonem que en realitat és un home transvestit. La mare 

del cardinale Sucato és un vell disfressat de vella, còfia inclosa, a qui el seu fill —el 

cardenal— tracta de vella mala puta en amunt (8). 

 Efectivament, a la videofilmografia de Ciprì i Maresco la dona en carn i 

ossos ens enlluerna per la seva absència. Vist des d’una altra perspectiva, i tal i com 

assenyala el crític Enrico Ghezzi, la presència femenina és arreu, ja que és 

precisament el buit que ens deixa la seva absència el que ens fa pensar en ella 

constantment58. 

                                                 
58 Enrico Ghezzi, <<Nostalgia della catastrofe>> a El sentimiento cinico de la vida – Il cinema, i 
video, la televsione di Ciprì e Maresco, a cura de V. Valentini i E. Morreale, 1999, p. 38. 
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 Ni els nens ni les dones no tenen lloc en Ciprì i Maresco perquè ambdós 

provoquen tendresa i continuïtat de l’espècie. En el cas de la figura fèmina, el seu 

buit és ocupat pel succedani vaginal que ofereixen els actors masculins transvestits 

que deambulen fent veure que són dones libidinoses i obscenes, inclinades al pecat i 

provocadores dels pobres mascles indefensos. A la pràctica, aquesta absència o 

suplantació no s’ha de veure com un fet negatiu, ja que el que Ciprì i Maresco es 

proposen és, a llarg termini, consagrar la dona. Com? Contrarestant la visió 

aristotèlica segons la qual la complementarietat entre home i dona queda restringida 

tan sols a la procreació59. Els dos cineastes es planten: si la vida ve de l’home, ja no 

hi ha dona que la rebi i la guardi. La mancança del gènere femení subjuga l’espècie, 

per la qual cosa i de manera indirecta la dona es realçada com a imprescindible 

símbol fèrtil d’esperança. Si per a Tomàs d’Aquino la dona no gaudeix d’una paper 

rellevant per a la realització humana perquè per a qualsevol taleia l’home se serveix 

millor d’un altre home que no pas d’una dona, la proposta de Ciprì i Maresco 

exemplifica la radicalitat d’aquest pensament: un món cohabitat de mascles abocat al 

desastre perpetu. 

 Però els personatges de Ciprì i Maresco, a més a més, posseeixen grans 

prejudicis davant la figura femenina, a la qual no volen concedir ni una sola 

oportunitat de poder. Es diria que no n’han vist mai cap però que la coneixen 

perfectament. I què en saben, d’ella? Que la dona s’erigeix com una figura triomfal 

sobre l’intel·lecte masculí; que la raó no té res a fer davant la força de convicció que 

posseeixen pits, culs i malucs60. Els germans Abbate donen fe d’aquest recel. 

Mascles fèrtils en sa període de procreació, es troben tancats en banda i no volen 

saber d’un gènere, el femení, del qual conserven mals records d’infància per culpa 

d’una història traumàtica que van patir per culpa d’una tieta conca. En un dels 

fragments, es troben netejant i arreglant taüts quan Maresco els demana: “per què no 

us agraden les dones?”. Els dos germans responen sense pensar-s’ho dues vegades: 

“perquè tenen tetes i cul”. “Cul?”, pregunta Maresco. “Sí”. “I no l’haurien de 

tenir?”, torna a preguntar Maresco. “No”. “Per què?” “Perquè ens provoquen”, fan 

                                                 
59 Joseph Gevaert, El problema del hombre, p. 105. 
60 Peter Sloterdijk, op. cit., p. 380. 
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els Abbate. “Per què?” “Perquè som mascles”. “I patiu?” “Sí”. En un altre fragment, 

els mateixos germans apareixen escopint el que sembla una revista femenina eròtica 

(36). “Hi ha algú al món a qui odieu?”, els demana Maresco des de darrere la 

càmera. “Sí, a les dones”, responen els dos germans indignats. Efectivament aquest 

amor-odi, aquest desig-rebuig és la contradicció irresolta inherent en l’ésser humà 

respecte a la lluita de sexes des que el món és món. No ha estat aquest, al capdavall, 

un dels grans temes de la història de la humanitat, entendre i explicar la relació de 

gèneres? Si durant períodes aquest debat es va deixar de banda no significa que no 

provoqués diferències, ja sigui en el camp de la teologia com en el de l’antropologia. 

 Tampoc no hem de deixar de banda la lògica que té aquesta posada en escena 

tenint en compte la figura matriarcal (la mamma italiana) que domina la família 

sobretot en el sud d’Itàlia (38), figura que dóna la vida, la conserva i forja —amb el 

seu exemple— els caràcters de la nàcsia per a tota la vida. Els personatges 

cinematogràfics que ha donat el neorealisme en aquest sentit no es poden comptar 

amb els dits d’un sol home. Però aquest fort respecte infligit i la posterior 

mistificació obrada sobretot en indrets ultracatòlics es basa en la desconeixença pel 

gènere, la qual cosa fa que s’hi derivin pulsions sexuals irrefrenables61. Ciprì i 

Maresco ho saben, i resolen qualsevol moralisme (feminista, masclista) mostrant un 

aparent rebuig que no és més que homenatge vers la figura femenina universal. 

 

 

 

El cos off 
 

Com pot representar-se la imatge d’una veu?, es qüestiona Jacques Aumont a El 

rostro en el cine. Sembla que en l’emprament del so directe hi ha una garantia de 

veritat sobre el cos filmat i la seva relació amb l’espai. Jean-Marie Straub assegura 

que rodant amb so directe no es pot mentir sobre l’espai: “s’ha de respectar i, en fer-

                                                 
61 Michelangelo Antonioni tracta excel·lentment el tema en l’escena de L’Avventura (1960) en què 
Monica Vitti es passeja per un poble sicilià rodejada d’homes que no li treuen els ulls de sobre. 
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ho, s’ofereix a l’espectador la possibilitat de reconstruir-lo (l’espai)”62. Però que 

passa quan la veu que hem de reconstruir prové del fora camp? Segons Deleuze63, el 

cinema sonor no va inventar el fora camp, però sí que el va saber habitar. Escoltem 

una veu i aquesta veu ens condiciona, per la seva inflexió, to, cadència, un cos situat 

en l’espai; un espai allunyat o proper, tancat o obert, circumstancial o domèstic, aliè 

o familiar. Bresson mateix assegurava que per seleccionar els seus models es fixava 

únicament en la veu que tenien: “La veu em dibuixa la boca, els ulls, el semblant, 

em fa un retrat complet, extern i intern, millor que si estigués davant meu”64. 

 Segons el mateix Deleuze, hi ha dues relacions en conjunt entre la veu fora 

camp i la imatge que l’acompanya o viceversa. En la primera, el fora camp remet un 

espai visual, en línia recta, que perllonga naturalment l’espai vist a la imatge, per la 

qual cosa el so off prefigura allò d’on prové. Un exemple podria ser el so d’una 

conversació mentre únicament veiem un sol interlocutor. En aquest pas, es produeix 

una relació purament diegètica65. La segona relació de conjunt ve donada quan el 

fora camp dóna testimoni d’una potència d’una altra naturalesa, que excedeix l’espai 

i el conjunt, la durada que s’expressa en l’espai, el concepte viu que s’expressa en la 

imatge, l’esperit que s’expressa en la matèria. En aquest cas, la veu off consisteix en 

actes de parla molt particulars, reflexius i no interactius, en els que la veu sap, evoca 

i comenta perquè està dotada d’una omnipotència sobre la seqüència d’imatges. Per 

acabar la seva reflexió, Deleuze assenyala que ambdues relacions de conjunt del fora 

camp són inversament proporcionals. 

 Una bona prova d’aquest joc de veus off descrit per Deleuze es troba en la 

veu off de Franco Maresco. A vegades íntimament en relació amb els personatges; 

altres omnipotent, omniscient. Sempre, sigui com sigui, omnipresent: testimoni 

ocular, auditiu i presencial dels actes dels éssers que habiten el metratge. 

 En el primer cas de relació, la veu de Franco Maresco emula els testimonis 

periodístics descarnats dels reallity shows, fent veure que es preocupa per la vida 

aliena amb un fals semblant de veritable interès. Un cinisme fora del comú. La seva 

                                                 
62 Cita a El rostro en el cine, Jacques Aumont, p. 128. 
63 G. Deleuze, La imagen-tiempo, Ed. Paidós. 
64 Cita a El rostro en el cine, Jacques Aumont, p. 129. 
65 Santos Zunzunegui, Pensar la imagen, Ediciones Càtedra, p.166. 
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veu es mou com la mirada rosselliniana. No cal muntatge ni manipular la realitat 

perquè tot és allà, esperant. Cal simplement jugar amb els elements tot recreant-se 

amb l’espontaneïtat i el que ofereix l’entorn. Les possibilitats poden ser infinites. 

Així doncs, la veu de Maresco s’endinsa sense complexos i serpenteja pel laberint 

anfractuós de la ment dels personatges, als quals acorrala o allibera, ofèn o 

vanagloria, reprèn o acompanya. Ens trobem davant d’una veu única, que ofereix 

indirectament la visió d’un personatge a voltes vestit amb la pell del jutge, altres del 

botxí, més sovint del cínic i de tant en tant del piadós. Una veu que juga amb 

l’amalgama de desvergonyiment i insolència que demostren els periodistes i 

tertulians televisius. Una veu que es vesteix d’ovella televisiva per denunciar 

indirectament la vergonya infame dels continguts pietosos del mitjà. Una veu que 

treu suc d’on sembla que no en raja, malgrat que distorsioni la realitat a cops forçats 

d’ímpetu impúdic i mentint descaradament. Els mateixos mecanismes que utilitza 

l’anomenada televisió del dolor italiana (i la no italiana, evidentment, malgrat que 

Itàlia fou la precursora d’aquest circ televisiu), en la que periodistes perversament 

avalats amb la veu i interès del poble emfatitzen les vicissituds i els aspectes més 

penosos (veritables o falsos) del desgraciat de torn per tal d’alimentar la set de sang 

de l’espectador. 

 A Grazie Lia – Breve inchiesta su Santa Rosalia, ens trobem davant 

Filangieri (10), un home de trenta pocs anys amb ulleres de cul de got, mig cec, 

tímid, obsessionat per la higiene. Parla amb un fil de veu i li incomoda trobar-se 

davant la càmera. Conscients d’això, el duet sicilià l’acorralen en espais tancats i el 

filmen a escassa distància amb una càmera de la crueltat, infernal, garreliana (Les 

Hautes solitudes), cassavettiana (Faces), o pitjor encara perquè resta immòbil, cosa 

que provoca que la incomoditat inherent de Filangieri augmenti exponencialment. 

La veu de Maresco, aleshores, comença a calumniar-lo tot cercant una falsa i 

interessada complicitat amb el seu interlocutor (abaixant la veu, tractant-lo de 

senyor, mirant d’assetjar-lo amb informació personal falsa de la qual en Filangieri es 

veu, a fi de comptes, incapaç de rebatre) que emula, parodiant, els cínics periodistes 

de la televisió del patiment. 
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 La segona relació amb el fora camp ens parla d’una veu off en stricto sensu 

que s’instal·la en paral·lel a les imatges, sense establir una relació diegètica amb 

elles. Maresco la utilitza en moments en què desapareix la interacció total amb els 

personatges i els fragments passen a convertir-se en una espècie d’espais publicitaris 

o documentals de la degradació més absoluta. Maresco parla o comenta des del seu 

tro omnipresent de darrere la càmera (mai hem vist en cap episodi el cos que conté 

la veu) la situació penosa dels personatges, els quals no sabem si no responen perquè 

no poden o perquè no el senten. També relata les històries acompanyades de banda 

sonora íntimament lligades al gènere del slapstick (és el cas, per exemple, del 

fragment de Il terribile Rocco Cane) (37). En tot cas, no fa la sensació que la veu de 

Maresco hagi estat gravada en estudi de postproducció, amb prèvia escriptura de 

guió al davant. Diríem que la seva expressió (estrictament retòrica) sorgeix inspirada 

de la visió cínica i alhora piadosa dels éssers humans degradats que contempla.  

 Així doncs, la veu off es comporta com una presència inquietant —similar a 

les accions teatrals beckettianes— que posa en moviment la faula i, com deus ex 

machina, mou i condueix el joc. La no coincidència entre la visió i la verbalització 

és absoluta i produeix un efecte d’allunyament: és el jo èpic que apostrofa, comenta, 

suggereix, disposa paranys, maniobra els fils, suscita l’humor en la seva relació amb 

els personatges que s’enquadra. 

 Però si no és déu, que no ho és, per què parla d’aquesta manera? Qui li ho 

permet? On es troba? Per què conserva el seny? Com ha sobreviscut a la catàstrofe? 

Per què no ha embogit encara?  
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Conclusions 
 

S’obren molts (masses) interrogants en l’obra dels dos cineastes palermitans que són 

difícils de tancar sense caure en llocs comuns, explotats a consciència per la crítica. 

D’altra banda, és probable que aquí ragui la gràcia, i que tantes incògnites no siguin 

més que la clau d’un model de cinema radical i esperançador: potser, al capdavall, el 

cinema no és un conjunt de respostes a una sèrie de qüestions, sinó una sèrie 

qüestions que no troben resposta. 

 La potent visió anticinematogràfica de Ciprì i Maresco convida a repensar 

l’apocalipsi del setè art segons un angle de visió optimista, refundador, que aspira i 

creu en la revelació constitutiva i permanent del cinema. La visió de la seva obra 

obliga a refutar de ple fenòmens com el postcinema, i no dóna cap legitimitat a les 

noves tecnologies com a eines regeneradores o lapidàries del setè art. Tot al contrari. 

L’essència que proposen és una altra i es remunta a un cert cinema primitiu, 

originari, que ens permet identificar les imatges com potències atàviques en estat 

latent que, al mateix temps, no sabem explicar-nos perquè, s’obren davant nostre 

com impressions trasbalsadores. 

 L’antivisió, l’antinarrativitat, l’anticinema són qüestions que es podrien 

explorar perfectament sense haver de caure en fatalismes que només troben vacuna 

en la impregnació dels avanços tecnològics sobre la imatge. I he dit imatge, no 

cinema. Com en l’antiteatre, l’anticinema no ha de ser una única invenció del nostre 

temps, sinó que cada època haurà d’inventar les seves contraobres i contrapel·lícules 

per defensar una actitud crítica i irònica envers la tradició artística i social. I si la 

il·lusió i la identificació són ingènues perquè ja no són capaces d’explicar el món 

modern, potser cal deixar de cercar-les i entendre que hem de viure sense elles. Amb 

la incògnita de si les tornarem a trobar. 

 Per acabar, crec que en un treball més extens s’hauria de trobar una fórmula 

de codis comparatius que permetés connectar, sempre des d’un punt de vista analític, 

la sèrie de films que proposen un llenguatge cinematogràfic innovador segons els 

paràmetres d’un cert cinema primitiu. Però és clar: què és un cert cinema primitiu? 

On radica la seva diferenciació respecte a “l’altre cinema”? Seria interessant que, tot 
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partint de la videofilmografia de Ciprì i Maresco, s’identifiquessin i examinessin 

algunes claus d’aquest cinema present i evanescent alhora. 

 D’altra banda, trobo que seria interessant estudiar més a fons el joc 

“absència-presència” que proposen els dos directors a través del xoc de contraris —

les dues cares d’una mateixa moneda— dels temes que els preocupen. 

 Per últim, destacaria afrontar un estudi a fons sobre la inversió de la 

iconografia cristiana present en tota la seva obra. 
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Filmografia 
 

Tal i com indiquen les antologies sobre l’obra de Ciprì i Maresco quan tracten 

l’apartat referent a la seva filmografia, és necessari dir que és difícil establir-n’hi una 

de completa i coherent. Això és degut al fet que la majoria dels seus treballs 

apareixen desproveïts de títol. A més a més, s’ha de tenir en compte que sovint els 

“curts”, fragments, peces vénen reutilitzats, enganxats, retitolats, antologitzats... Cal, 

per tant, tenir en compte aquest fet a l’hora de posar ordre a la filmografia escollida i 

treballada. En aquest treball, es fa ús de la guia proposada per Emiliano Morreale a 

Ciprì e Maresco, Ed. Falsopiano, 2003. 

 

- Ommaggio a E., 1990.  

- Loro di Palermo, 1990. 

- Cinico Tv, 1990. Episodis destacats: El fallito, SudNormali, Esasperati, Disperati, 

L’invasione degli ultrastorpi, Più liberi con la mafia, Il piacere di essere diversi, Ai 

confini della pietà, Cinico speranza, Cinico quiz, Cinico relax. 
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- Pasta e fagioli, 1993. 
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- Sicilia da Oscar, 1993. 
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- Il ritorno di Cagliostro, 2003. 
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- When Worlds Collide, Rudolph Maté, 1951. 
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Films amb ruïnes: 

- Cabiria, Giovanni Pastrone, 1914. 

- One week, edward F. Cline / Buster Keaton, 1920. 

- Gone with the Wind, Victor Fleming / George Cukor / Sam Wood, 1939. 
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- Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini, 1962. 

- Block-notes di un regista, Federico Fellini, 1969. 

- Satyricon, Federico Fellini, 1969, 

- Brutti, sporchi e cattivi, Ettore Scola, 1976. 
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- The Pianist, Roman Polanski, 2002. 

 

Films amb freaks: 

- Freaks, Tod Browning, 1932. 
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- I clowns, Federico Fellini, 1971. 
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- Mulholland Drive, David Lynch, 2001. 

- Carnivale, sèrie televisió, HBO, 2003. 

 

Films religiosos: 

- La ricotta, Pier Paolo Pasolini, 1963. 

- Il Vangelo secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini, 1964.  

- Simón del desierto, Luís Buñuel, 1964. 

- Life of Brian, Monty Python, 1979. 
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1. Pietro Giordano. L’home davant la immensitat. 
 

 
 

2. Personatges i ravals. 

  
 
3. Paviglianiti, Fratelli Abbate, Rocco Cane. 
Interiors claustrofòbics. 
 

 
 

4. Rocco Cane i les seves pulsions. 
Precedent de Paletta. 

 
 
5. Fortunato Cirincione. 
 

 
 

6. Escenaris expressionistes. 

 
 
7. Frame de K. Lluita entre la llum i la foscor amb 
fons fàl·lic. 

 
 

8. Homes transvestits. 

 I



 

 
 
9. Bestialisme. 
 

 
 

10. Giuseppe Filangeri. 

 
 
11. Arqueologia industrial. Estàtues de carn. 
 

 
 

12. Personatges amb fons ruïnosos. 
 

 
 
13. San Polifemo. L’extracció de l’ull. 
 

 
 

14. Arqueologia industrial. Espai de tortura. 

 
 
15. Interiors. 

 
 

16. Cementiris. 

 

 II



 

 
 
17. Adotta anche tu un siciliano. Interiors. 

 
 

18. Fons i personatge. 
 

 
 
19. La inutilitat del gest. 
 

 
 

20. Pietro Giordano convertit en arbre de Nadal. 

 
 
21. Criatures del subsòl. 
 

 
 

22. Interiors desoladors. 

 
 
23. Figures davant l’abisme. 

 
 

24. Grutes. 
 

 III



 
 
25. Paviglianiti. La contemplació del monstre. 
 

 
 

26. Paratges postapocalíptics. 
L’esplendor de la ruïna. 

 
 
27. L’espera eterna. Suburbis. 
 

 
 

28. Interiors expressionistes. 

 
 
29. Escenaris postapocalíptics. 
 

 
 

30. Rostres. 

 
 
31. Freaks. 

 
 

32. Freaks. 

 
 

 IV



 
 
33. Pietro Giordano comportant-se com un animal. 
 

 
 

34. Nens adults. 

 
 
35. Expressions. Lauria Natale. 
 

 
 

36. Fratelli Abbate escopint una revista eròtica. 

 
 
37. Pulsions incontrolables. 
 

 
 

38. Una família siciliana. 

 
 
39. Cos, ruïna, cel. 

 
 

40. Laboratori. Escenari expressionista. 
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