
CRITICA CINEMA
Maröel.lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Molts plats i poca teca

a història. Pe,nsilvania,
avui. Els germans Paul i

Stan Lohman, i les respec-
tives esposes, es troben per
sopar i enfrontar uns quants
vells problemes personals, al-
hora que afecten als seus fills
criminals,
Les formes. Si Lo ceno (The din-
ner) súper poblada de plats i

més plats hagués estat servi-
da per un cineasta francès de la

'nouvelle cuisi-
ne', encara ens
estaríem llepant
els dits. Però el
xef israelià Oren
Moveman (Ja-

ffa, 1966) pre-
fereix el cuscús
o el mujaddara.
És a dir, un ,re-
lat a grumolls.
Perquè quän
les converses
sibil.lines pre-
nen textura de
diàleg viperí en-
tre els dos ma.
trimonis erñpa-
rentats posen la

'[e cene'

Director: Oren'
Moverman.

lntèrprets: Steve
Coogan, Richard

Gere, Laura

de l'Aperitiu als Postres, pas-
sant pel Pl6t Principal i la Tau-
la de Formatges, aquest sopar
'pijo'vagareja a mig camíde la
comèdia satírica, el melodrama
familiar i el thriller pseudo-so-
cial. Semblant conglomerat in-
digest, està protagonitzat per
la 'veu en off' de Pául, el ger-
mà penjat de la batalla caïnita
de Gettysburg. Per tant, no et
pots fiar ni gens ni mica del na-

rrador. És com si

el Puigdemont
et contés el con-
te del 'prucés'.
Sí? A banda dels
bàndols, cal re-
conèixel l'efi-
cient treball de
la nòmina d'in-
tèrprets. A sa-
ber: el camaleò-
nic actor anglès
Steve Coogan,
l'elegant sudis-
ta Richard Gere,
i com no, les es-
tupendes malè-
fiques Laura Lin-
ney i Rebecca

3'

directa disposats a tot, de cop
sense solta ni volta, un munt de
'flash-backs' impertinents ta-
llen la digestió. 0 el bon gust
gastronòmic. Cinèfil. A partir de
la novel.la homònima de l'es-
criptor holandès Herman Koch,
La ceno ens serveix un sopar bi-
garrat, cqnflictiu, nadalenc, en-
tre dos germans a la grenya: un
histèric professor d'Història, i

un polític amb ínfules de gover-
nador. Per arrodoñir la taula, el
quadrilàteç dues Lady Macbe-
th temibles. Estructurat com si
d'un menú sibarita es tractés,

Hall, mestresses perverses en
l'art de seduir tot bitxo vivent.
Resumint: en tot cas, molts
plats i poca teca.
Elfons. Només sobreviu la famí-
lia que està unida. Peti qui peti.
La imatge. Les mullers assetjant
les decisions dels seus marits en
un fons vermellós.
La frase. 'Yo iré a la guerra por
mis hijoS, ustedes harian lo mis-
mo', etziba Paul. Així les coses,
som encara al Pleistocè. No?
La recomanació. ldeal per als
sibarites de la comèdia tribal, i

fans del Richard Gere.


