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Se x e terøp èutùc, defùnitùu
a trama. Berkeley, Cali-
fòrnia, 1988. Mark O'Bri-
en, periodista i poeta de 38

anys, pateix una discapacitat físi-
ca coll en avall que el té postrat
en un pulmó d'acer, no obstant en
Mark vol experimentar el sexe...

La pel.lícula. De tarda en taÍ-
da el cinema ens posâ contm les
cordes. Són moments sorprenents,
quan, malgrat la incomoditat d'una
situació humana que no accep-
ta resignar-se, els ulls no poden
deixar de rnirar Ia pantalla. I I'alè
s'alenteix al ritme d'unes
emocions que ultrapas-
sen I'entreteniment. Ha-
vent nascut a Polònia
(1946), Ben Lewin és
vna rara auis. Ara adap-
ta How I Became a Hu-
man Being: A Disa-
bled Man's Questfor In-
dependence (Com em
vaig convertir en un és-
ser humà: la recerca
d'un home discapacitat
per la independència),
convertint la confessió
en primera persona en un relat
que s'expandeix enllà el verb. O
quan el tetraplègic Mark O'Brien
vital reclama una solució huma-
na al seu desig de ser un home
complet. Que ha conegut l'estasi
cle I'orgasme. Ben Lewin copsa
els diferents estadis que el limi-
tat O'Brien pateix per superar els
dèficits sentimentals que el deixen
més_tocat que no pas la seva pros-
tració fisica. YaI a dir qtue las se-
siones, tot i la seva obertura de
mir€s, de tertures, em va fer tor-
nar ftenÍa anys enrere, quanJo-
bnny cogió sufusil ens feia viure

Ia tragèdia d'un home disminuït
ala mínima condició flrsica. I pas-
si el que passi, enllà les nicieses
pseudomítiques de Mr. Tolkien i
els aprofitats del bon rotllo juvenil,
el cinema adult no facilita, ni de
lluny, les coses. Per tant, que nin-
gú esperi que el hobbit de guàrdia
faci miracles. I és que las sesianes
no pretén al'na cosa que desarmar
prejudicis. Així de fàcil. De pun-
yeter. De cørtra natura civfadana.
A &stacar el rþrós treball expre-
ssiu de John Hawkes com a Mark

(que fa olor a òscar!); de la Helen
Hunt efectiva i humana sempre, i
del simpàtic William H. Macy en
el capellà sempre superat.

La imatge. Mark acomiadant-
se de Cheryl, la substituta sexual,
amb qui ha aconseguit el seu
desig, i una mica rnés...

Lafrase. "El sexe és un dels te-
mes més seriosos que surcn dins
laBíllia", assegura, foteta, el Mark
O'Brien abocat a viure per dele-
gació.

La recomanació.Ideal per a
humanistes amb sentit de I'humor
i de l'amor.


