Brefs!
es del selent de darrera
d'un cotxe, la càmera espia el conductor I la seva
acompanyant, observa i
escolta, com qui vlatjant
en tren s'Interessa per la
conversa que mantenen
els passatgers d'enfront, I, sensé que ells
s'adonin, esta pendent de la historia que
protagonitzen, desltjant que no baixln
a la próxima estació I el deixin a mitges.
Alxí, dones, Tespectador convertit en un
observador privilégiât, quasi un voyeur,
s'endinsa en la conversa que mantenen
l'home I la dona; s'expllquen els seus
respectlus jocs sexuals de la infantesa,
com ell jugava al joc de la botella, I ella
a pares I metges amb un cosí, i com després dels nou anys la mare només la delxava jugar a professors i amb la porta
sempre oberta. La conversa és d'un to
amigable i innocent, i la situado es percep Inofensiva, bé, quasi inofensiva, "¿...
I, si no fos per aquesta ¡Iluminado a
contrallum que no ens delxa veure els
personatges?, ¿...qué amagaran aqüestes ombres?" es demana el subconscient
de Tespectador; ¿"I com és que durant
tota Testona estem a les sèves espatIles?, ¿per qué no em mostren el seus
rostres?, ¿qué és el que s'amaga?... ¿I
per qué estem darrera seu?, ¿no és negultós que algü els segueixl tota Testona per Tespatlla.? La situado, poc a poc,
es va carregant d'una certa sensació Inquiétant, els camins per on passem estan tots abandonáis, és de nit... I aparelx la primera amenaça. ¿"Un gos o és
un xacal?" es demana ella. L'animal está
defora i veiem com el cotxe el deixa enrere, no representa cap perill real pels
personatges, ni tan sois s'lnquieten,
pero per a Tespectador és la primera visualizado d'alguna cosa que pot significar un cert perill, i el subconscient s'encarrega d'associar aquesta petita amenaça amb la Inquietud in crescendo que
veníem sentint. Ara ja estem segurs "alguna cosa fosca se'ns amaga... I és perlllosa!". Ella li demana on la du: "Ja
veuràs, a un lloc molt bonic", li respon
ell. Alxí arriben a un lloc apartat del camí on ell para el cotxe. Se senten a certa distancia un munt de gossos lladrar
de forma colérica. "Ara ja no és un gos
o xacal perdut peí cami, ara es tracta
d'animals dlspostos a atacar", ens dlu el
subconscient I la situado s'lmpregna

d'una atmosfera absolutament tensa i
amenacant. "Fuig d'aquíü!" Ilvoldríem
cridara la ñola que encara ¡nnocent diu:
"No s'hl veuen estrelles aquí". Aíxí el
noi apaga les llums del vehícle, la pantalla del cinema queda a lesfosques, només veiem la llum del rellotge del cotxe que prest també desapareíx, entenent que el eos del noi no l'oculta en t¡rar-se sobre la noia. I amb la sala absolutament a les fosques sentirti les resplraclons Intenses del noi I els precs de la
noia perqué pari...
Així és el comencament de 20 anghost (20 dits),

una de les pel-lícules que

es poden veure a la segona edició del
Festival Internacional de Cinema i Drets
Humans (), que acaba de donar el senyal de partida al seu recorregut itlnerant per diverses ciutats I poblaclons espanyoles. El més passat de maig va passar per les liles Balears la seva I edició. I
just uns mesos després, dia 14 d'octubre, en conerei, es va celebrar a Barcelona la gala de Inaugurado d'aquesta
segona edició, a la qual valg teñir la sort
de poder assistlr. Va ser una gala sense
limusines, ni catlfes vermelles, ni dlrectors mllionarls, ni actors i actrius que es
creuen estrelles, ni autògrafs, I cree malauradament que tan sois un o dos perlodlstes. Només vam ser un bon grapat
de gent (unes 1000 persones), que cadaseli a la seva manera, dona suport a
aquesta qulxotesca Iniciativa, en la qual
es pretén oferir un veritable cinema alternata. Alternatiu ais sistemes cada
cop més tancats de producció, I sobretot de dlstribució, aquest festival és Túnica posslbllltat per a molts dels seus
films per ser vistos en pantalla gran. No
son peTlícules, dones, de les que s'anunclen per televlsló, ni de les que teñen exit de taquilla, ni el poden teñir,
perqué ni tan sois se'ls dona Toportunitat. Tots ells son films compromesos,
cadascun a la seva manera, uns son documentáis, uns altres de ficció, h¡ ha
comedia, hi ha tragèdia, n'hi ha que succeelxen a Catalunya, n'hi ha de Tíndla,
hi ha curts i hi ha llargs, però tots oferelxen una mirada crítica i lllure a alguna de les ¡njustícies que habiten el món
actual (¿será per alxó que no interessa
la seva dístrlbucíó?). En definitiva no és
un cinema del de menjar crlspetes, és
un cinema que demana I ofereix, desperta linteres de Tespectador, no és un

producte pseudopubllcltarl per fer diners, de fet les entrades son gratuites,
és un cinema en definitiva véritablement lllure, que, fins i tot, ha aconseguit traspassar els murs d'algunes presons (es van fer sessions del festival al
Centra Penitenclarlo-IV- Navalcarnero
de Madrid). És un festival serlos, compromèsl Independent, tan Independent
que ja ha Inquiétât als qui tenen el control. M'ha arribata lesorellesque la rancia industria cinematográfica espanyola el pretén acusar de "competencia deslleial". Jo em demano, ¿competencia de
qué, si ofereix pellicules de les que no
s'atrevelxen a estrenar a les sales?,
¿"desllelal" pera qui? ¿Potserpretenen
que Tentrada d'un film on no ha cobrat
nlngú de Tequip tècnlc ni dels actors, ni
on nlngú pretén beneficis de caire
economic, només donar a conélxer una
¡dea, una visió particular de la realitat,
costi el matelx que Tentrada per anar a
veure, per exemple, Troya!
Bé, a partir d'aquí l'únlc que puc afegir és; vosaltres matelxos, que sobre gustos dluen que no h¡ ha res escrit, pero
sobre inquietud i Indiferencia... Se m'oblidava, 20 anghost (20 dits), está dirigida per la directora iraniana Manía Akbari, fervent admiradora d'Abbas Kiarostami, I ha guanyat el preml de la sécelo digital del festival de Venecia d'enguany. mm

