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CRITICA CINEMA

Els malsons de la raó

s, Mèxic, ara.

seva mare a

on fa amistat

amb personatges estrambòtics, però

la nena va a buscar el pare, per a que

tregui la mare d'aquelltètric lloc.

Les formes. Parafrasejant el Goya

dels taprichos', a Ana y Bruno'as-
sistim als malsons de la raó que pro-

dueix monstres. Film d'animació fa-

bulosa confegit pel Carlos Carre-
ra (Mèxic D.F., 1962) i un excel.lent

equip, no pot, ni vol, amagar el

seu ADN cultural:

arrels mexicanes

ifascinació per la

mort. Allò del rea-

lisme màgic. Al-
hora, amb un hila-

rant to còmic que

no escatima gags

verbals ni visuals,

les aventures de
la geniüda Ana,
lbrellut Bruno, el

gos Choco, l'invi-
dent Daniel, l'ele-

fanta Rossy i la
surrealista cater-
va de bitxos fantàstics poblen una
'road-movie' iniciàtica, on només

falten el 'peyo!e' i la tequila. Però

som en un film familiar encara que,

per moments, no ho sembli. Ana
y Bruno' no sþstà d'espectaculars

cops d'efecte fantasmagòrics més
propis de pel.lis per a pre-adoles-

cents sobrats que per a infants im-
pressionables. Partint de la novel'la

Ana'de Daniel Emil(que ha escrit
el guió), jugant jugant el relat plan-

teja qüestions socials bàsiques: Allò
que em podríem dir la 'intel.ligèn-

cia moral'. Resumint: que calveu-
re la pel.licula en família. Crec que

aquest és el handicap que Ana y

Bruno' ha de salvar per arribar on

es mereix. De fet, pateix l'estigma,

crònic? que pateixen el 99% dels

films d'animació: hom pensa que

són produccions per a nens i ne-
nes. Doncs no. Oblidem que el ci-

nema és un art per compartir. Com

compartim el menjar en família tot
dialogant. Aques-

ta súper-pro-
ducció asteca
gosa p9sar en
evidència la clàs-

sica dicotomia ln-

fants-Adults. Ho

fa amb grans do-
sis d'imaginació,
ironia i bona fe. A
més, perfecta pel

que fa a l'acabat
tècnic. Atenció al

'grèmlin' Bruno,
un cabronàs ver-

dós, hiperbòlic i

simpàtic:

Elfons. El sentiment de culpa pro-

dueix monstres demoníiacs.

La imatge. El pare portant un ram

de flors a la incendiada llarfamiliar.

La fiase. 'Tienes que aceptar lo
que pasól sosté Ana davant la ma-

re. Heus aquíla qüestió: és inútil la-

mentar-se del passat.

La recomanació. Del tot interessant
per a famílies que valoren anar al ci-

nema com experiència de vida.
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