
i va ser operat el dimarts i el d¡- ració aquest dimecres.

CRITICA CINEMA

i,Decisió (gens) encertada?
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I a història. Afganistarì i Co-

I penhaguen, ahir. El coman-
l-dant danès Claus Pedersen
en missió de pacificació a lAfga-
nistan, patrulla dia i nit fins que

es veu embolicat en una situa-
ció a vida o mort, i ha de decidir.

Les formes. La primera pregunta

cau pel seu propi pes: éper què

semblánt film humanista ha estat
dos anys a estrenar-se a les nos-
tres pantalles, que mentrestant
exhibeixen co-
ses com Villavi-
ciosa de al lado?

Misteri. èProtec-
cionisme Celti-
beria-Show? El

cineasta danès
Tobias Lindholm
(L977) arma to-
ta una guerra
particular a re-
dós d'allò tan ju-
deocristià com
el sentiment de
culpa. Ho fa ad-
ministrant dos
gèneres, el film
bèl.lic i el de ju-
dicis, que mai no
entren en col.lisió. Harmonitzen.
Amb meticulosa sobrietat narra-
tiva, alternant el front de bata-
lla i la llarfamiliat Lindholm bus-

ca embolicar; millor dit, implicaç
l'espectador en un dilema mo-
ral de lesa humanitat. De com
les circumstàncies personals iso-
cials, poden desembocar en una

decisió, sinó errònia síque dis-
cutible. Enllà de disquisicions èti-
ques, A wor (Krigen, guerra) mai

no jutja els seus personatges.
D'aquí que des de la posada'en

escena, la planificació i el mun-
tatge, mostrin allò que cal mirar,
sense manipular més del comp-
te. Per tant, el film és d'aquells
que confien en la plenitud cinè-
fila i intel'lectual del públic ama-
tent, assegut davant la pantalla.

Menys és més. Amb tot, no pol
evitar un cert regust a cinema de

tesi. Vaja, una d'aquelles pel'lícu-

les que demanen un cine-fòrum
obert, d'urgència, gairebé sense

ni'tenir un temps
per anar al lava-
bo. Estricte, lacò-
nic mÊlgrat uns
diàlegs en el pur
estil militar (allò

de les coorde-
nades i tal), s'ho
manté en el frec
a frec judicial.
Senyorejant els
relats, convé des-

tacar la sobrietat
gestual de Pilou
Abaek en Claus,
l'antiheroi solitari
de la vetllada so-
litària, aixícom el

tens dramatisme
melodramàtic de la Tuva Novot-
ny en la Maria.
El fons. La questió, el ser o no
ser, és l'acció i la reacció. Punt.

La imatge. Claus i Maria, matri-
moni assetjat, abraçant-se age-
nollats i mig perduts dins la ca-
sa familiar.
La frose. Lo mio son las absolu'
ciones, no la moral ni la ética,
sosté l'advocat. Justícia? Ofici.
,La recomanació. Cinèfils i cinè-
files sense por a implicar-se, pe-

ti qui peti.
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