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Malgrattot, immortal
I a història. En un lugar de la Man-

I cha, 2}IT.foby,director de fil-
Lms publicitaris, recupera una pe-

l.li d'estudiant sobre Don Quijote, tor¡

na a provar ho, el sabater que feia el

personatge ha embogit i creu que és

el táballero de la Triste Figura'.

Les formes. Dqn Quijote té 'mal fa-

rio' per als cineastes ianquis. 0rson
Welles maì no va acabar la seva pe-

l.lícula sobre el personatge. Des-

prés de dècades de fracassos i in-

terrupcions, Terry Gilliam ha pogut

veure acomplert
elseu somni. Al-
tra cosa són els

resultats. Fidel al

seu estil narra-
tiu i visual, el ci-
neasta de Min-
nesota (1d40) es

deixa anar en les

seves aventures
meta-fílmiques.
Quixotest. Si a '8

li tellini trobava
el seu 'alter ego'
en Marcello Mas-

troianni, Gilliam el

I
Elhombre

que mató a
Don Quiiote
Director: Terry

Gilliam. lntèrprets:
A. Driver, J.

Pryce. Regne
Unit-Espanya-

EUA,2018. 133',.

JCA Alpicat.

civils, els'lugareños' cervantins),
derivant tot seguit en una baixada

a l'infern dels disbarats. Si lbber-
tura ha estat primaveral, la cloen-
da resulta tardorenca. Gilliam sem-

bla ignorar la regla no escrita, però

síque preceptiva: importa com ini-

cies la història i com la tanques.
Entremig, procura que ningú no

s'adormi. Per tant, la llarga dura-

ció de la pel'lícula és,un pes mort
que llastra linterès. En tot cat amb
ganes que algú'mati d'una punye-

tera vegada el so-

miatruites cava-
ller. Servituds de

la coproducció
que és la criatu-
ra fílmica del Gi-

lliam, per allíron-
den uns quants
intèrprets espan-
yolg delJordiMo-
llà a la Rossy de
Palma, i elJordi
López, que s'hau-

rien fet un fa-
vor abstenint-se.
Malgrat tot, reco-

té en Adam Driver. Dos directors
de talent amb crisis inventives. Les

peripècies grotesques de Toby no

tenen aturador; nisentit del ridícul.

Adduit per l'esperit al.lucinat del

taballero andante', Gilliam-Tob'¡r

es transfigura en Sancho Panza, el

'escordero'de l'heroi manxec. 'El

hombre que mató a Don Qu'ljote'
sbbre amb lluminositat visual i sol-

vència narrativa, dosis d'humor ne.
gre ifolklòric (la parella de guàrdies

manable. lmmortal.
Elfons. La diferència entre els som-
nis i la realitat és paper de fumar.

La imatge. Don Quijote.llegint a

Sancho Panza l'edició anglesa de

les seves aventures.

La frase. 2Tú crees que explicar sir.

ve de algo?', diu el Quijote. Que ho
preguntin sinó alJoaquim, perdó,

el Kim Torra de b índia.

La recomanació. lndispensable per

a cinèfrls de pro.


