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La pellicula perfecta

ntreté, emociona i fa pensar. ¿Qué mes podríem demanar a una pel-lícula? Res.
Ambaqueststresobjectius,
si s'acomplexen, ja n'hi ha
mes que prou. Per tant, jo
no tenc, a priori, cap problema per considerar que tant Mar adent r o corn Fahrenheit
9111 entren dins la
categoría de "pel-lícula perfecta". ¿Vol
dlr aíxó que no en podem discutir les solutions estétiques, estilístíques o estructuráis? És ciar que sí, pero el que em sembla mal de debatre és que la forma que
han adoptât funciona i que els seus recursos son efectius. Partlcularment, vaig
trobar mes original El senyor

Ibrahim

i

les flors de l'Alcorà i em va tocar mes el

coret Te doy mis ojos. No tenc cap problema a dir que Mar adentro

no és la

pel-lícula de la meva vida, pero aíxó no
li lleva uns mèrits mes que évidents.
Alerta, no pari de comercialitat. Pari
d'arribar a un public ample (que potser
no és el d'£7 senyor

deis anells,

pero sí el

de Titanic), i alhora d'augmentar-lo, d'obrír-s'hí, fins i tôt de canviar-lo, ni que sigui temporalment. És cert que Fahrenheit 9/11 no superará la recaptacíó d'Sp i d e r m a n l , pero també ho és que l'haurà
vista mes gent que no els abonats al Renoir. Encara mes: aqüestes pel-lícules no
només hauran atret mes espectadors a la
taquilla, sino que aconseguiran fer una
petita ¡ncursió dins les sèves consciences.
Haurlem d'anar molt alerta a l'hora
de quallflcar qualsevol de les dues pellicules de tramposa

o maniquea.

Una co-

sa és que hagin hagut de simplificar o
retallar una part del seu diseurs i l'altra
és que siguin superflcials. Michael Moore va haver de prescindir de la figura de
Tony Blair i detotes lesconnexionstemátlques que aixó comportava perqué II
quedava una pel-lícula massa Marga.
Amenábar ha éliminât personatges
deis seu relat, n'ha condensât diversos en
un de sol i ha réduit al mínim, sense presclndlr-ne, els aspectes negatius del seu
protagonista. SI ens h¡ flxam, només h¡
ha tres moments (força breus) en els quais
podem observar els trets mes foscos del
Sampedro cinematografíe: la crueltat
(exerada durant la primera visita de na
Rosa), la desesperado (en sentir la caíguda per les escales de na Julia) ¡ la ¡ra
(a la darrera conversa amb el seu germa).
¿Alxó fa que el personatge quedi po-

brament díbuixat? Anem a pams: jo cree
que és innegable que en alguns aspectes té llacunes, pero també és cert que
no hi ha pel-lícula (ni Ilibre, ni documental, ni obra teatral) que pugui abastar cap tema en tota la seva complexltat.
Qualcú ha trobat a faltar un retrat psicológíc mes profund. Cert. Pero el que
de veres interessa a Amenábar ¡ el seu
co-gulonista habitual, Mateo Gil, no és
tant la part psicológica com la temática.
Si tenim en compte que el tema de la
pel-lícula no és, com pot paréixer en un
principl, l'eutanásia slnó la defensa de la
llibertat individual, em sembla Innegable concloure que está molt ben tractat.
Tant Moore com Amenábar teñen
ben ciar que, per escampar les seves idees, necessiten fer un cinema atractiu.
Mentre muntava Fahrenheit
9111, Moore es plantejava constantment que havla
d'esser entretenguda, perqué la veurien
els nord-amerlcans un dlvendres vespre
amb un paquetdecrispetesa la má.¿Qué
els va donar? Espectacle. La utllitzacló
galrebé hltchcokiana deis set mlnuts en
qué Bush no va reaccionar després del
primer atacés ¡ntelllgentíssima. Usa amb
un sentit dramátic evldent la imatge de
l'ultrapatrlótica mare del soldat penjant
la bandera. El muntatge deis congressístes i senadors rebutjant alistar els seus
filis és tan hllarant com incisiu. I finalment, els seus comentaris en off son cómicamentdevastadors.Amenábar, perla

seva banda, no escatima seqüéncles basades en el muntatge, vistoses preses aeries o la utilizado dramática de la canco
"Negra

sombra

"per arribar al máximd'e-

fectivitat. ¿Els résultats? Fahrenheit
9/11
s'estrena a mes de vuit-centes sales deis
Estats Units, guanya la Palma d'Or de
Cannes i provoca que l'informe de la comlssló sobre l'11 de setembre estigul en
el cinque Hoc de les listes dels libres mes
venuts. Mar adentro se'n duu dos premis
a Venecia, reobre el débat social sobre
el dret a morir, foragita El rey A r t u r o de
les taquilles... Com deia al principi, ¿qué
mes podríem demanar?
Sí, és cert: ni l'espanyol ni el nordamericà poden tirar la primera pedra.
Fan espectacle i ho saben perfectament.
No h¡ poden renunciar. I sincerament,
cree que no hi volen renunciar. Per aíxó
Moore continua exerclnt el seu glamour
particular, fet de gorra de béisbol I esportíves: és el seu uniforme de superheroi. Per aixó, perqué se sap part de l'star-system,
exigelx limusines I suites en
els hotels mes cars. Peraixó també, Amenábar confessa públicament la seva homosexualltat la matelxa setmana de l'estrena de la seva pellicula. Ho fa a tota
portada, acceptant fer de model de moda corn si fos una ministra qualsevol. AÍxi que, si em permeteu, canvlaré el titol
d'aquest article. En realtat, velg que no
he estât parlant de la pellicula perfecta, slnó de l'Espectacle Perfecte. Ï U

