
CRITICA CINE Marcell i Borrel l 

Els VHS contr a els DVD 

obine,  por  favor 
Director: Michel  Gondry. 
Intérprets:  Jack  Black, 
Mos Def, Danny  Glover, 

Mía Farrow,  Melonie  Díaz, 
Sigourney  Weaver.  EUA, 2Ó08, 

102 minuts.  Lauren. 

La trama : Pessaic. El senyor Fletcher regenta un videoclub 
atrotlnat, I per posar-se al día se'n va a Nova York deixant la 

botlga a mans d'un parell de sapastres, que havent esborrat les 
cintes, es dediquen a gravar uns remakes cutres que fan furor 
entre la clientela. 

La pel-lícula : Michel Gondry (Versailles, Franga, 1963) és un 
cinéfil que roda pel-lícules, l'oscaritzada ¡Olvídate de mí! Abans 
es dedicava a videoclips al servel de gent com la Bjórn.
ne, por favor és la prova del coto quant a declarado sentimen-
tal per uns films artesanals, de la inefable serie B (o Z) a la pas-
sió Ed Wood que ni Tim Burton minorarla. Gondry du a terme un 
repás popular a súper produccions (Cagafantasmes, King Kong, 
2001: una odissea de l'espai, Robocop...) junt a d'altres intimis-
tes [Passejant Miss 
Daisy) amb la sana 
voluntat paródica de 
retre homenatge a 
l'art cinematográfic, 
diáriamentsegrestat 
peí merchandising i 
les promocions mi-
lionáries. Amb de-
slmboltura, Gondry i 
l'estupenda nómina 
d'actors Jack Black, 
Mos Def, Danny Glo-
ver, Mia Farrow, Me-
lonie Diaz, Sigourney 

Weaver (que el secunden amb fresca complicitat), relaten un ¡Qué 
bello es vivir! fusió Frank Capra i l'esmentat Ed Wood. O l'encon-
tre de la bonhomia de la gent del barrí i la fascinado cinéfila que 
accepta versions suecades, neologisme que converteix Suécia 
en alió boirós i atractiu. Qué bello es rodar, perdó, Rebobine, por 
favores el cant del cigne de l'VHS enfront el DVD, semblant a la 
infinita nostalgia que els melómans experimenten davant el disc 
de viral analógic i el CD digital. Avui els encarregats deis video-
clubs no han de pregar que els llogaters tornin els vídeos rebo-
binats.. Com sigui que la trama del film no donaría per un llarg, 
Gondry inventa el pianista Fast Waller, llegendari artista del jazz 
novalorqués de principis del segle XX. I el joc del temps recupe-
rat (qué és sino el cinema?), completa la proposta. 

La imatge : Els fasclnats rastres deis espectadors del barri quan 
veuen la projecció de la vida de Fast Waller des del carrer. 

La frase : "Serán accionistes de la seva propia felicitat", diu 
l'espavilada Alma. Referencia ais clients del videoclub que llo-
gant versions "suecades" no fan sino que invertir en el cinema 
que els fa feligos. Tant de bo la transacció cinematográfica fos 
així. No? 

La recomanació : Goso dir que Inexcusable per a cinéfils amb 
sentit de l'humor i de l'amor a un cinema en fase terminal. 


