
L'EMPERADRIU REBEL
Corsage
Àustria, 2022
Direcció: Marie Kreutzer
Guió: Marie Kreutzer
Intèrprets: Vicky Krieps, Colin 
Morgan, Florian Teichtmeister, 
Finnegan Oldfield
Durada: 112 min
Gènere: drama
Idioma: alemany
Data d'estrena: 02/12/2022

“La locura de la dama era sospecha generalitzada 
en varias casas reales europeas y en los cuerpos 

diplomáticos de medio mundo. Sus constantes 
viajes sin rumbo, su obsesiva adicción a la poesia 

de un judío llamado Heine, su fóbia a aparecer 
en público y el enfermizo aspecto físico que le 
prestava una delgadez en verdad cadavérica, 

pero voluntaria, no eran elementos ajenos a tal 
suposición”.  

(“Vals negro”, Ana María Moix)

A mitjans dels anys cinquanta del segle passat, el 
cinema va crear una imatge fantasiosa d'Elisabet de 
Baviera, anomenada Sissí, a través de tres pel·lícules 
dirigides per l'austríac Ernst Marischka amb una 
joveníssima Romy Schneider com a protagonista. 
A Sissí (1955), és una noia vital, alegre, juganera 
i preciosa de la qual s'enamora l'emperador Franz 
Joseph (Karleïnz Böhm): un conte embolcallat 
d'un rosa embafador. A Sissí, emperadriu (1956), 
aquesta s'avorreix amb el protocol de la cort de 
Viena, enyorant les muntanyes de Baviera, i, en 
tenir una filla, la seva sogra (l'arxiduquessa Sofia) 
i el propi marit li'n treuen la custòdia argumentant 
que és massa jove per fer-se'n càrrec; cosa que 
farà que parteixi cap a Baviera, si bé Franz Joseph 
la convenç per tornar i, al final, tots dos també són 
coronats reis d'Hongria; i a El destí de Sissí (1957), 
havent assumit tots els deures com a emperadriu 
amb l'assessorament de la seva mare interpretada 
per la de Romy Schneider: Magda Schneider, pateix 
les intrigues de la sogra, que l'acusa de tenir amants, 
i una malaltia pulmonar, però sempre té el suport 
del marit al qual se sotmet. A la trilogia, doncs, hi ha 
indicis, doncs, d'una certa rebel·lia jovenívola de Sissí 
i dels seus problemes amb la cort vienesa, però, al 
capdavall, és una criatura fàcilment susceptible de 

Evolució cinematogràfica de l’alegre Sissí cap a la dissortada Elisabeth de Baviera

ser domada (pel marit i la mare, amb la sogra 
fent de "bruixa") que compleix amb el paper 
assignat: un model per totes les dones, a banda 
que siguin d'una altra època i, evidentment, de 
medis socials allunyats de les corts reials.
Ernst Marischka volia que Romy Schneider 
interpretés Sissí una altra vegada, però l'actriu, 
amb altres ambicions, s'hi va negar. Anys més 
tard, a petició de Luchino Visconti, va encarnar 
de nou Elisabet de Baviera, però sense que 
aquesta fos Sissi: A Ludwig (1972), la imatge 
cinematogràfica ensucrada de l'emperadriu 
va començar a esquerdar-se. El director italià 
la mostra com una dona a la maduresa que, 
convertida en una fugitiva de la cort vienesa, 
visita el seu cosí, Ludwig II de Baviera, sentint-hi 
una afinitat d'esperit en la recerca d'una Bellesa 
absoluta, però també el temor d'arribar a ser 
tan boja com ell: esclata a riure quan veu la 
desmesura d'un dels palaus on Ludwig on es 
refugia en contra del món. Elisabet diu al cosí 
que pertanyen a una raça inútil en extinció, els 
membres de la qual han d'esperar que algú els 
faci el favor d'assassinar-los per passar a la 
Història. Va ser així en el cas d'ella, assassinada 
a Ginebra, el 10 de setembre del 1898, per 
l'anarquista Luigi Luccheni amb un estilet que 
va punxar-li el cor.
És possible que les circumstàncies de la mort 
d'Elisabet de Baviera hagin contribuït al fet 
que passés a la Història o, si més no, que 
formi part d'un imaginari col·lectiu transmès 
generacionalment. Tanmateix, també hi ha prou 
indicis del seu comportament estrany en una 
emperadriu (com ara el fet que s'escapava de 
la cort viatjant d'incògnit amb noms falsos, cosa 
que feia que evités una protecció que, potser, 
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hauria impedit que fos assassinada) que han convidat 
a fer recerques que, concretades en llibres entre la 
biografia i la ficció o la seva barreja, exploren en la 
seva vida, marcada per la infelicitat (a causa d'una 
representació d'un paper que no desitjava) i també 
per la tragèdia, com ara amb el traspàs de la mort 
de la seva filla Sofia quan aquesta tenia dos anys, 
el presumpte suïcidi del seu fill Rodolf (amb l'amant 
Maria Vetsera) a Mayerling i la mateixa mort del seu 
estimat cosí Ludwig. Un d'aquests llibres, el citat Vals 
negro que va ser publicat l'any 1994, va escriure'l 
Anna Maria Moix, que ho exposava clarament: 
no li agradava fer ni d'esposa ni d'emperadriu; no 
suportava la cort vienesa i evitava totes les altres, 
que la detestaven; considerava que la forma ideal 
de govern és una República, cosa interessant en 
l'emperadriu d'una de les grans potències de la seva 
època, a la segona meitat del segle XIX; era una dona 
culta i llegida que no suportava la frivolitat.
És així que, encara que una sèrie actual de Netflix 
insisteixi en una imatge endolcida de Sissí, havia 
d'arribar per força una altra aproximació/revisió 
cinematogràfica d'Elisabet de Baviera, convertida 
en l'emperadriu de l'imperi austríac-hongarès. 
Ho han fet de manera fonamental dues dones: 
la directora austríaca Maria Kreutzer i l'actriu 
luxemburguesa Vicky Krieps; de fet, va ser aquesta 
última qui, després de llegir una biografia sobre la 
vida dissortada d'Elisabet, va suggerir-li a la cineasta 
fer-ne una pel·lícula mentre, el 2016, rodaven una 
comèdia, We Used to Be Cool, sobre tres parelles 
d'amics que decideixen tenir fills al mateix temps. 
Kreutzer no ho va veure clar en principi, però cinc 
anys després, van començar el rodatge de Corsage, 
rebatejada per a la seva distribució a l'estat espanyol 
amb l'explícit (podria considerar-se que massa) títol 
L'emperatriz rebelde. Tal com és mostrada, a partir 
del moment en què compleix quaranta anys, aquesta 
Elisabet és, certament, una rebel amb causa contra 
tot el que se l'imposa i que defuig tant com pot 
sense poder evitar estar-hi atrapada: fumar opi és 
una forma de suportar-ho, però també la devasta i 
l'anorrea. Té idees sobre la forma de governar, però 
ningú vol escoltar-la perquè es considera que ha de 
contribuir a la representació del poder sense tenir-ne 
personalment cap. A més, l'emperador Franz Joseph 
no té res d'aquell que suposadament va enamorar-se 
de la jove i potser ingènua Elisabet, sinó un home 
fastigosament fred i implacable que només la vol 
perquè representi un paper. D'altra banda, la cintura 
d'Elisabet és mesurada cada dia perquè ella ha de 
mantenir-se com si fos una jove eterna (és així que 
la pel·lícula va ressonant de manera punyent en un 
present en què les dones sotmeten els seus cossos 
a tota mena de tortures per conservar una "forma 
perfecte") i a la vegada es converteix en una bulímica 

com si volgués vomitar contra totes les imposicions, 
protocols i convencions.
Tal com és representada a través de la immensa 
interpretació de Vicky Krieps, una de les grans actrius 
cinematogràfiques actuals fins a arribar en aquest cas 
a ser la coautora del film, Elisabet de Baviera buscava 
una llibertat que possiblement no va aconseguir mai: 
aquesta ficció n'imagina una de molt radical. Per 
abordar el personatge, Maria Kreutzer es concedeix 
precisament molta llibertat. Tota l'ambientació d'època 
és precisa i fins a vegades preciosa, embolcallada 
amb uns moviments de càmera sinuosos, però es 
permet llicències biogràfiques i anacronismes, com 
ara, a la manera de la Maria Antonieta de Sofia 
Coppola, l'ús de cançons dels Rolling Stones i d'una 
dona que, en certa manera, va alliberar-se del grup 
encara que mai no en formés part: Marianne Faithfull. 
És així que aquesta emperadriu, que ens podria 
resultar tan llunyana, la podem sentir tan pròxima: el 
seu desig de llibertat ens mena encara a complir-lo.
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