DI el producte és ell
ren a cada nova estrena, sensé nécessitât d'una campanya publicitaria en que
el secret està en la "pasta", la que gasten en promoció. Cap d'els dos no la nécessités Es basten solets.
Endemés aquest petit article sorgeix
de la pregunta que es fan alguns: ¿és
QT un geni? El que parelx molt ciar és
que no estam davant un bluf. Provin de
veure Reservoir

Dogs

ventât i, fins i tot, Pulp

i veuran com és
Fiction,

que no

decep en absolut. Fins i tot alguns intel-lectuals s'han agenollat davant QT,
qui es manifesta seguidor incondicional
de Godard i Truffaut, entre d'altres, fet
que serveix de coartada al seu allau de
fans i hagiògrafs. Però està ben dar que
els exemples més évidents que segueix
fldelment, per exemple a KHI Bill, novan
més enllà deis tipies films de Kung Fu,
amb una mena d'aura que no he aconseguit veure encara.
Penso que QTésel que es veu. Ni més
ni menys. La resta onanisme delsqui hem
d'omplirfolis parlant d'un i de l'altre. Tarantino és eclèctic, bàsicament, hàbil,
llest i sobretot controlador mediàtic brillant, una faceta que mal no ha preocupat els grans creadors, els investlgadors
del llenguatgecinematogràf ic, en aquest
cas concret. El mèrit de QT és només la
seva habilitât per calcar una seqüéncla i
una altra sense cap rubor. No és inspirado; és ciclostyl

uentin Tarantino (QT) sap,
des de la seva primera
pellícula, Reservoir

Dogs,

com vendré el producte.
El producte és ell I ja no
caldrla explicar massa més
coses. La resta: un recull
de tots els seus records com a espectador. No juga a fer homenatges. Tothom
pot reconélxer els orígens I les influencies, que no son preclsament les deis o u t -

siders que anomena constantment el
guionista, actor i director a l'hora de fer
declaracions. Encara que pot ser que després de Woody Allen, el director de la sobrevalorada Pulp Fiction

sigui el mes de-

sitjat pels actors del cinema nord-america. i Q u \ no pagarla per passar a formar
part de la factoria Tarantino? En qualsevol cas, hi ha molt de punts semblants
entre Pedro Almodovar i QT, bàsicament
en la capacitat d'expectació que gene-

pur i dur, amb una certa

gracia. Fins i tot amb molta gracia. En
cap cas cap traballa d'un innovador. Tampoc no li negarem la seva erudició, sense tenir en compte si el seu
background
ens interessa o no. A mi particularment
galrebé gens, vist el que he vist i no els
que ens han contât. I, és ciar, el que a alguns els parelx genial a mi em sembla
enginyós. Per ventura, ell pretén ser el
primer i no el darrer. És per erudlcdò i
habilitât que es poden lligar seqüéncies
prou conegudes, fins i tot molt topiques
i donarlos segell propi i, fins i tot, estil.
Estil Innegable. No tant en el cas de restructura dramática, suposadament literaria, que necessitaríem un pareil de
folis, perqué precisament aquest caire és
el que l'ha pujat al pedestal de la ¡mmortalltat, que tampoc ningú li ho pot
negar. Voldria acabar amb una pregunta sobre KillBill. ¿Qué punyetes farà amb
la segona part? He de reconéixer que si
vull saber això m'ha guanyat la partida.
Per ventura, QT només volia això. m

