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Sofistlcades femlnlstes?

I a història. Nova York, ara. Ja-

I ¿. ¡ Maria comparteixen un

L.t¡. luxós despiés que Nick,

marit de les dues en èpoques di-
ferents, les hagi abandonat per

una dona més jove, així elles dues

es mortifiquen a diari.

Les formes. Resulta sorprenent
i alhora gratificant que Marga-
rethe Von Trotta (Berlín, \942),
la'fräulein' terrible d'aquell Nou

Cinema Alemany anys 60-80
del passat se-
gle, la feminis-
ta dels films
'Hannah Aren-
dt' (2012), lRo-
sa Luxemburg'
(1986) i 'El ho-
nor perdido de
Katharina Blum'
(1975), s'ha-
gi donat avui el
gustàs de mun-
tar-se una comè-
dìa tan sofistica-
da com'Olvídate
de Nick' (Forget

About Nick). En

qualsevol mo-
ment, per allípo-
dria treure la nàpia Woody Allen.

lleficient guionista Pamela Katz

li serveix en safata una joguina

sarcàstica i verinosa, no tant ver-

sus el mascle depredador, sinó
contra la pròpia dona. O la gue-

rra de sexes, versió rivalitat feme-
nina inter-generacional. Dels tres
actes d'aquesta comèdia d'ace-
rats diàlegs i de situacions hila-
rants per repetitives i quotidianes
(idues dones obligades a com-
partir i marcarterritori!), el millor,

sens dubte, és el primer, quan

la presentació dels personatges

ofereix tot un recital d'esgrima
verbal. En el segon acte, el con-
flicte es fa crònic, estantís, només

animat per la irrupció d'Antonia,

la filla de Maria i Nick, que obre
un segon front: la gelosia mater-
na. En el tercer, la comèdia pre-

tesament feininista deriva en un

ajust de comptes d'una ambigüi-
tat pactista amb el mascle prepó-

tent. Ho referma el forçat final fe-
liç: la glamourosa
passarel.la de la

moda, anìb la fa-
mília al complet
aplaudint unida,
caplaudint-sg a si

mateixa? També
podria ben bé ser
que un servidor
no hagi desen-

'criptat com per-
toca les ironies
còmplices d'uns
personatges fe-
menins brutal-
ment pràctics.
Per tant, això no
seria un'spoiler'.
O sí. No sé si ex-

clamar Eureka, Margarethe.
El fom. El present de la dona res

té a veure ambel passat. Si de cas

amb elfutur.
La imatge. Maria iJade discutint
acaloradament a la cuina perveu-

re qui domina qui.

La frase. "No se puede tratar a las

mujerès como si fueran produc-

tos con fecha de caducidad", sos-

té la Jade. Que quedi (con)signat,

La recomanació. Aficionades
bel.ligerants a comèdies femeni-
nes amb voluntat feminista.
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