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CRITICA CINEMA

[irisme pre-maman

, Veneçue-
una negli-
error en la

fecundació in vitro, fa que dues
dones, Federica i Fabiola, portin
al ventre el fill de l'altra, amb el

conseqüent trauma psicològic...

Les formes. El tema de la mater-
nitat subrogada està ben pre-
sent en la opinió pública. Que
una dona embarassada doni a

llum i el nadó li pertanyi de for-
ma legal però
que el fill sigui
d'altres pares,
és un dilema
moral de difícil
encaix. Sobre-
tot si una de les
parts té dubtes
raonables. éSer
mare és un fet
biològic? éSer
mare adopti-
va és ser menys
mare? A aques-
tes id'altres pre-
guntes es dedi-
ca 'La noche de
las dos lunas', i

ho fa no prete-
nen respondre a cap d'elles. És

sabut que el bon cinema, l'ho-
nest a carta cabal, no té per
objectiu donar respostes, sinó
obrir interrogants per la refle-
xió social. Conscient del dilema,
el cineasta veneçolà Miguel Fer-

rari (Caracas, 56 anys) opta per
una via híbrida, la solució estèti-
ca, és a dir, poetitzar les qüesti-
ons personals isocials que gene-

ren aquests tipus de situacions
que la ciència mèdica ha incor-
porat a la maternitat biològica
postmoderna. Per tant, Ferrari.
orquestra un melodrama fami-

liar generós en metàfores visu-
als (les dues llunes del títol, les

libèl.lules fosforescents, el di-
buix d'un nen sense ulls, el cor-
dó umbilical)junt amb la utilit-
zació dbmnipresents subratllats
musicals obra i gràcia de Sergio
de la Puente no sempre massa
pertinents. Amb semblant liris-
me pseudo-poètic, 'La noche de
las dos lunas' pretén capejar el

laberint moral i emotiu, apor-
tant un nivell su-
pra-natural, (i)

racional, al con-
flicte sociopolitic
que susciten els
anomenats ven-
tres de ilpguer.
Amb tot, al final
del melodrama
familiar, Miguel
Ferrari sí que ens

acaba endossant
una balsàmica
resposta al dile-
ma pre-maman.
Miracles d'una
tendríssima poè-
tica audiovisual.
A destacar el pa-

peràs de María Barranco en una

diva veneçolana que deixa anar
allaus de frases de cinèfila em-
pedreTda.

El fons. La maternitat és cosa
d'elles.
La imatge. Federica parint al te-
lefèric avariat amb l'ajuda de la

Fabiola.

La frase. 'No hace falta amor pa-

ra tener hijos, solo sexo', etziba
María Barranco. Sobretot solita-
ri isolidari.
La recomanació. lnteressades
en la problemàtica de la mater-
nitat subrogada.

[à noche de
las dos lunas
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