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a història. Nova York, ara.
Luciana, immigrant indocu-
mentada, fuig d'un passat

traumàtic a Espanya i va feñt la
viu-viu acceptant treballs de tota
índole que la porten a experièn-
cies aberrants i força perilloses...
Les formes. Hi ha cineastes de
formació acadèmica que abans
de posar-se rere la càmera han
de pass.ar exàmens que acreditin
la seva vàlua. N'hi ha que es ba-
sen en la intuï-
ció i l'atreviment
de l'autodidac-
te. Ana Asensio
(Madrid, 1978)
és d'aquests da-
rrers; una ci-
neasta decidi-
da i apassiona-
da. Ho demostra
amb el primer
llargmetratge
Most Beoutiful
/s/ond ([illa més
bonica), on par-
la i plasma ex-
periències que
(igual) ha vis-
cut a Manhat-
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lisme quotidià; en la segona, i de
manera subreptícia, les aventu-
res de la Luciana en el Manhat-
tan de les meravelles entren, de
cop i sense volta, en el territo-
ri tèrbol d'un thriller sadomaso-
quista, disposat a aclucar o obrir
els ulls, que diria el burleta Bu-
ñuel, l'amic-enemic de les aran-
yes. És el que ofereix de bo i do-
lent en sentit ètic, moral i soòial,
la pel'lícula d'una debutant sense

temor al què di-
ran. Pel que res-
pecta a la faceta
d'intèrpret pro-
tagonista, lAsen-
sio es mostra
tant o més de-
cidida que la ci-
neasta que ja co-
mença a ser. En

definitiva, film
de terror sociolò-
gic que et clava a

la butaca. Sí Car-
men Martín Gai-
te abandonava
la Caputxeta a

Manhattan, l,An-
na Asensio la po-
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tan quan era una inexperta im-
migrant sense papers. El seu
Manhattan és a les antípodes de
les comèdies woodyallenianes.
De fet, Most Beoutiful tslond,Tí-
tol punyeterament irònic, és el
descens als inferns d'una gran
ciutaf i d'una societat perversa
instal.lada en la hipocresia dels
aràcnids humanitzats. Ben mirat,
el film sþstructura en dues parts
diferenciades: la primera, segons
la dinàmica i l'estètica del docu-
mental urbà, tot ell respira rea-

sa a l'encalç no pas del llop, sinó
dels caçadors.
El fons. Per guanyar-te la vida,
sovint es perd la vida.
La imatge. Luciana allargant la
mà per a que l'aranya letal aban-
doni el cos nu de la seva amiga al
taüt d'acetat de plàstic.

La frase. 'Cada uno crea su suer-
te', çonclou la dominatrix. Alguns
líders polítics, però, la dilapiden.
La recomanació. Reservat per a

degustadors de films gates mau-
les, és a diç amb garres retràctils.


