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Corrupció material, misèria moral

a història. En una capital au-
tonòmica espanyola ran del
mar, avui. Manuel López-Vi-

dal, vicesecretari d'un partit al
p.oder, cau en desgràcia per fil-
tracions als mitjans de comunica-
ció de les seves corrupcions,
Les formes. No estem acostu-
mats a que el cinema espanyol
posi en marxa elventilador per
airejar les merdes de la corrup-
ció generalitzada. És el que fa ;El

reino', esbude-
llant un partit
polític (de qual-
sevol), de l'intes-
tí cec al còlon i

d'aquí a l'anus
excre me ntici.
Merda pota ne-
gra, Rodrigo So-
rogoyen (Ma-
drid, 198L), amb
la col'laboració
d'lsabel Peña,
arma un artefac-
te de rellotge-
ria amb contun-
dència explosi-
va, i d'una ona
expansiva que
no respecta ningú: de la classe
política als mitjans de comunica-
ció, i escla4 la mateixa ciutadania
que vota i consumeix informatius
i tertúlies. Com denuncia Jason
Brennan a 'Contra la democra-
cia' (Ediciones Deusto), la qua-
litat dels candidats depèn de la
qualitat de qui els vota. 'Eltuerto
es rey en un reino de ciegos', resa
el refrany. D'aquíel titol d'aquest
thriller polític que, de tan treme-
bund i miserable, ens fa riure.
Es l'esperpent valleinclanesc en

clau Bárcenas, Gurtel i perquè
no, Ana Pasto¡ diva i canyera pe-
riodista televisiva. El bo, i peri-
llós del cas, és que la càmera que
segueix i persegueix el viacrucis
de l'angoixat i angoixant Manuel
López-Vidal ens elfa humà, vícti-
ma propiciatòria d'una colla d'in-
fectes personatges que van a la
seva, amos intocables de la fin-
ca pàtria. Quan te n'adones, es-
tàs patint per la dissort del patè-

tic Manul Aquest
descens a l'in-
fern d'un corrup-
te quotidià amb
esposa que es
fa l'orni i una fi-
lla amb qui com-
parteix el nedar a
mar oberta, gaì-
rebé t'hi solida-
ritzes. És el resul:
tat del fascinant
ritmé d'un relat
vigorós on Soro-
goyen va encas-
tant el puzle sen-
se donar treva. A
destacar l'entre-
ga dlAntonio de

la Torre, espècie dAlfredo Landa
en hivernació. En definitiva, co-
rrupció material i misèria moral.
Elfons. La corrupció és un mons-
tre de mil caps.
La imatge. llentrevista televisi-
va amb un Manu.venjatiu i una
Amaia presentadora inçisiva.
La frase. 'El poder protege al-po-
der', sentencia Amaia. ¿Quin és,
doncs, el contra-poder?
La recomanació. lnteressats en
thrillers polÍtics carpetovetònics,
aquí i ara.
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