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El públic sempre té la raó

CRITICA CINEMA

a història. San Francisco i Los

Àngeles, 1998-2003. Tommy
Wiseau i Greg Sestero volen

triomfar en el cinema, com sigui

que ningú no els'contracta, Tom-

my assymeix la producció d'un
film escrit, protagonitzat i dirigit
per ell.

Les formes. Billy Wilder resumia

els deu manaments d'un directo;
en tres: no avorriç no avorrir i no

avorri r. lJhíper-actiu James.Frañco
(Califòrnia, L978)

actor, guionis- .

ta, productor, di-
rector, cantant i

pinton ho té cla-

ríssim. En'The
Disoster Artist
(lJartista desas-
trós), executa un -

homenatþe res- '

pectuós i alho-
ra hilarant al sa' .

pastre cineasta
Tommy Wiieau,
factòtum deThe
Room (20031,
considerat el Ciu-

tadà Kane de les

pitjors pel'lícu-

*-----t
| ,n"disaster I

que perdent per deu a zero en-
cara reclama minuts al partit. Ci-

nema diñs el cinema, The Disos-

ter Artist'èscull la fórmula del fals

moking off amb la voluntat de ra-

diografiai el procés creatiu d'una
pel.lícula'a l'estil Hollywood' com

insisteix cada dos per tres el tân
esplèndid, voluntariós, dictador
Wiseau, Malgrat el seu agrait dis-

curs metacinernatogràfic, Franco

té temps per demostrar l'abast fe-
cund d'una amis-
tat entre perde-
dors entossu-
dits en perseguir

somnis impossi-
bles.'En un 'tour
de force'esgo-
tador, Franco es

desdobla encar-
nant l'enigmàtic
realitzador ano-
menat Tommy
Wiseau. Per cer!
diuen que 'Ìhe
Room' és un film
de culte als USA.

A destacar les
episòdiques apa-
ricions de les Me-

les que en el món s'hagin projec.

tat. A partir del llibre homònim de

Greg Sestero, la comèdia del ro-
datge d'un film melodramàtic, li

serveix a Franco per passar factu-
ra a la indústria de Hollywood, tot
apuntant reflexions gens gratuÏ-

tes sobre la fràgil frontera que se-

para allò que en diem arLi pastitx,

o dit d'altra manera, èxit i fr.acàs.

També la distància entre les inten-

cions i els resultats. En termes fut-
bolístics, aquella frase definitiva:

te'ns més moral que l'Alcoyàno,

lanie Griffith, Sharon Stone, el ma-

teix Tommy Wiseau, Judd Apa-

tow...

El fons. Cal perseverar en els fra-
cassos: sense por a l'èxit.

La imatge, Wiseau sortint de la

sala al veure i sentir com el públic

riu, feliç, elseu melodrama.

La.frasg. 'Me gusta que les ha-
ya gustado mi comedia', accepta

Tommy Wiseau. Vaja, que el pú-

blic, el.client, sempre té raó.

La recomanació. DegÙstadors de

rareses força divertides.


