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Teatre filmat

CRITICA CINEMA

I a història. Catalunya, ara. Set

I micro-relats sobre la família,

Llbrdr., la solidaritat, la propie-

tat, el treball, el progrés i el com-
promís protagonitzats per parelles

heterosexuals que volen ser repre-

sentants de l'actual societat deshu-

manitzada.

Les formes. El pas de l'escenari a

la pantalla és un doble salt mor-

tal de necessitat. En les '7 raons
per fugir (de la societat)' cal mul-

tiplicar-lo per tres i mig. És inne-
gable que el dramaturg Esteve

Soler (Barcelo-
na, 1976) ha xu-
clat les mame-
lles del mal ano-

menat Teatre de

lAbsurd (més lo-
nesco que Bec-

kett) i tastat uns

iogurts desna-
tats del Peter
Weiss pamfleta-
ri. Malgrat que

aquest òmnibus
pretesament fíl-
mic slaculli a

l'ombra del Luís

comèdia negra descolorida amb

el desordre numèric del sis infi-
del, els desnonaments suïcides,

l'esclavisme laboral, l'abúlia soco-

rrista i per certificar el desastre en

que ha derivat la cosa, elvergon-
yós sainet delfollat matrimoni as-

sassí i assassinat. Per arrodonir la

seva impostada transcendència,

els tres directors ens endossen un

epíleg didàctic digne d'un col'legi

de monges. Val a dir, abans no me

nbblidi, que '7 raons per fugir (de

la societat)'segrega un cert re-

7 raons pe¡
fugir (de la'
societat):¡

Directors: Gerard
Quintq E. Soler i D.

Torras. lntèrprets:
F. Orella, Emma

Suárez, Vicky
Peña. Espanya,

2Ot9.78'. Funatic.

gust a misogínia.

O si vostè ho pre-

fereix, el malèfic
poder d'unes La-

dies Macbeth te-
mibles. En fi, pur

teatre clàssic. És

d'agrair ê1 repar-

timent d'actrius i

actors mediàtict
ultra generosos,
que fan costat
per convertir l'es-

cena teatral en
pantalla fílmica.

Elfons. És impos-

Buñuel del fantasma de 1a lliber-

tat citat en el pròleg, 'Estic fart de

la simetria', el surrealisme oníric

del de Calanda no apareix enlloc.

Els diàlegs'ofeguen les imatges.

Tot esdevé evident en base a la

xerrameca diarreica. La cosa co-

mença prometedora: una mare

i un parè que putegen el fill mal-
parit i no pas a l'inrevés; segueix

l'escena del matrimoni tele-racis-

ta; després s'inicia la davallada a la

sible fugir de la societat: la socie-

tat som nosaltres.

La imatge. El petit negre emergint

de la pantalla de la tele desafiant

el matrimonicarca.
La frase. 'No podem demanar als

bancs i a les institucions que ens

facin de mares i de pares', sosté

el mort que s'ha penjat. Just tot el

contraride la Cultura de la Queixa.

La recomanació. Pedra de toc Per
a cinèfils catalanets de pro.


