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S

alvador (Manuel Huerga, 2005) ha arribat a la
cartellera per interrompre la placidesa cinematográfica, per molestar-nos amb el record, per enfrontar-nos-h¡, pero sobretot, per endinsar-se dins
ei molí de Tos per arribar al punt exacte on totes les
ideologies es fonen: Temoció. D'aquí el títol, tan
senzill com obert a interpretacions: ¿vol remarcar
que, mes enllá del símbol politic en qué es va transformar, aquesta és la historia d'una persona? ¿Hem
d'entendre el nom com una metáfora? ¿Fa referencia ais seus ideals revolucionahs?
La pel-lícula, seguint l'estructura in media res, es
divideix en dues parts ben diferenciades, pero unificades per uns trets d'estil força connotatius. La fotografía n'és el principal; una fotografía (digital) de
David Omedes dura, cremada, contrastada i grisosa com l'època, implacable en els primers plans. La
primera part desplega tota una serie de recursos
extrets del llenguatge publícitari televisiu, en una
opcíó estilística si mes no sorprenent en tractar-se
d'una pel-lícula política: muntatge sincopat, semifusos en blanc, sobreimpressions, rètols animats, zooms, textures documentais acompanyades de rock
simfônic... En alguns moments, aquests recursos
s'ensamblen bé i donen Hoc a seqüéncies radones;

és el cas d'una de les converses d'en Salvador, pautada a la perfecció seguint el ritme de la música de
vals de Lluís Llach. La bombeta que s'encén "il-lumínant" els records és un altre bon exemple de l'elegància semàntica del llenguatge de Huerga. En
canvi, en altres ocasions, les influencies innegables
de la publicitat Í un cert tipus de cinema deutor de
Tarantino vulgaritzen algunes seqüéncies d'accio.
En conjunt, però, el balanç és positiu. L'estil triât
serveix de subterfugi contra la feíxugor i alhora resulta un mitjà divulgatiu, en una clara voluntat d'arribar al màxim public possible i no quedar-se dins
el gueto d'intel-lectuals d'esquerra. Per altra banda,
és ben saludable que Huerga i el seu guionista, Lluís Arcarazo, contemplin amb unes gotes d'escepticisme i unes altres d'indulgència les corregudes
d'uns grups marxistes i anarquistes utopies, caòtics
i sovint molt mal organitzats.
L'estil, per massa obvi, per ventura no satisfarà
alguns g u r m e t s c i n e m a t o g r a f í e s , p e r ò és q u e
Huerga no va per aquí. Eli s'ha proposât de fer un
cinema polític que no sigui ni avorrit, ni hermétic
ni pamfletari. I, en línies generáis, ho aconsegueix
de forma mes que notable. Es cert q u e , amb determinats recursos, voreja el perill de trivialítzar el

pluja que xopa desenes de roses sobre Tasfalt,
eau o no en l'esteticisme, perô el que em sembla
poc discutible és la seva coherencia amb l'essència expressiva usada tant a la primera com a la segona part.
Aquesta segona part, mes introspectiva i menys
narrativa, alenteix una mica el ritme i dosifica molt
mes els recursos retdrics. El résultat és indubtablement superior. La contenció afavoreix el clima i, sobretot, l'efecte que vol provocar a Tespectador. El
flirteig amb la televisió d'alguns moments puntuáis
de la primera part contrasten tremendament amb la
gravetat i la serenor amb qué Huerga roda t o t el
tram final fins a l'execució. Un exemple clau seria
Tauster pla general frontal que acompanya en Salvador i els seus guardians enmig d'un silenci aciaparador. En els darrers minuts, el muntatge obsessiu i desassossegador, la versió orquestral d " ' l si
canto trist" i un pla circular etern i escrutador s'alien
a la perfecció per culminar amb la ja esmentada
imatge final de les roses. Una darrera mitja hora d u ra, colpidora, aspra, que sap provocar l'emoció defugint qualsevol mostra de sensiblería.

c o n t i n g u t , p e r ô un g u i ó força c o m p l e t i d o c u m e n t â t i unes interpretacions impecables (molt
especialment Daniel Brühl, Leonardo Sbaraglia i
Leonor Watling) salven sempre el résultat final.
Encara mes: és l'estil el que acaba unificant les
dues parts de la cinta. El pía picat i progressivament sobreexposat sobre els manifestants que f u gen de la càrrega policial esdevé, en qüestió de
segons, altament simbôlic. Molt mes tard, tendra
el seu correlat en el mateix tractament que reb la
germana petita, na Merçona, quan corre cap a la
presó on acaben d'executar en Salvador. Cada espectador haurà de decidir si el pla final, el de la

Mes enllà de les formes utilitzades, cree que Salvador arriba en un molt bon moment. Evidentment,
si vos preocupen mes els problèmes de les dones
castellanes vestides com madones italianes que
canten tangos argentins en versió flamenca, aquesta no és la vostra pel-lícula. Perô en un moment en
qué el menfotisme s'esta apropiant de sectors cada
vegada mes amplis de la p o b l a d o , ens calen mes
films com aquest. Cal remoure conscièneies i parlar
ciar. Cal prendre partit i proclamar-ho ben ait, "sensé p o r " , com diría el mateix Puig Antich. Cal, lamentablement, retornar al grau de compromis del
final de la dictadura. Pero cal, t a m b é , que neixin
flors (¿roses?) a cada instant. De t o t plegat ens parla aquesta cinta. I per t o t aixó Salvador és, avuí, una
pel-lícula necessària. M
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