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No sense la meva germana
Congo, Àfrica, avui.
a LauraAlonsoseh
per trobar la seva

o mort.
Lesformes, Vagi d,entrada que
qualsevol pel.lícula amb la Beién
Rueda de protagonista, ja té per
aquest cronista un al.licient extra.
A 'El cuaderno de Sara, nés el ro-

pateix del mal de la transcendència
sociopolítica de gran part dels fil_
ms de sèrie B, avui magnificats com
si d'un tractat de geopolitica anés
la pel.lícula. isifins itot Superman
avui pateix depressions! Assabo_
rides com el que realment són les
aventures de la Laura en terra de
malvestats colonials, podrien ben
bé reciclar-se en aquelles aventu_

i: I feY

ia :ïrr, 5l-vellde lbu. Ni un
fotograma sen-
se l'actriu que no
sembla madrilen-
ya. Si de cas, an-
glosaxona. Crec
que si Mr, Hltch-
cock l'hagués co-
negut l'hauria in-
corporat a la se-
va galeria d'stars'
rosses a segres-
tar. Eldocumen-
talista i televisiu
Norberto Lépez
Amado la conver-
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de Sara
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nó de coltan, co-
bejat mineral que
sustenta els telè-
fons mòbils que
ens viuen la vi-
da. Per tanf si el
cinèfil ocasional
es deixa anar en-
mig de selves in-
fectades de serps
letals i de fanàtics
criminals, la vet-
llada pot deixar-lo
satisfet. De propi-
na, en suajili.

El fons. Cal res-teix en l'heroïna d'un relat d,aven_
tures africanes, on la Rueda llueix
tal nivell de coratge i decisio, que
ni té temps per a pentinar-se. Aixíi
tot senyoreja, mig perduda, com la
mateixa pel.lícula, entre posar cara
de germana amantissima, o dãd-
vocadessa que acaba descobrint la
inoperància supina de les adminis_
tracions públiques pel que fa a una
Africa deixada al caos de les seves
lluites tribals. 'El cuaderno de Sara,

pectar les decisions de les perso_
nes que estimem. Si més no,
La imatge. Laura enfrontant-se a la
seva germana Sara, o la dificultat
de compre4dre l'altre.
Laf
que

Sara

s'ho

La recomanació. lnteressats en el
crnema espanyol de gènere, en una
aventura africana d'agraida Onegé,


