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taller d'expressió oral i de teatre, amb l'obiectiu de potenciar
les capacitats comunicatives, el treball en equip i de vèncer les
¿ificultats de posar-se davant dun priblic. /FOIO: Edrer coma

Melodrama d'amor i genocidi

CRIT¡CA ClNEMA

a història. Sud de Turquia,
L914. En el darrers anys de
l'lmperi Otomà, l'estudiant

de medicina, Michael, i el seu
amic, el periodista ianqui Chris,

s'enamoren d'una mateixa noia, la

bella armènia Anna, mentre elseu
món s'enfonsa.

Les formes. De tarda en tarda, la

indústria del cinema sent nostàl-
gia d'aquelles superproduccions
que el britànic David Lean diri-
gia allà per la dè-
cada dels 60's:
Lawrence de
Arobia, Doctor
Zhivogo, La hi-
jo de Ryan. Per
tant, només així

es pot compren-
dre, i situar, 'La

promesa' (The
promise), mo-
desta superpro-
ducció entre uns

nord.americans
i uns quants es-
panyols. Amb
equip tècnic his-
pà, un grapat
d'actrius i actors

La promesa

Director:
' Terry George.
Intèrprets: Oscar
lsaac, Charlotte

Le Bon, Christian
Bale, Alícia
Borrachero,

James Cromwel

tratègies. Tractar un genocidi, tan
de lesa humanitat, com el del po-

ble armeni a mans dels turcs, te-
ló de fons historicista del film, vo-
reja els límits del 'low cost' moral.
Dit això, les peripèiies afectives
d'aquest atrabiliari triangle amo-
rós que es marquen Michael i

Chris per conquerir lAnna, venen

a ser l'estira-i-arronsa, riu-te'n tu,
del triangle ideològic que prota-
gonitzen Puigdemont i Junque-

ras per encateri-
nar l'esquiva Co-

lau. éQuè més?
Esmentar que Os-

car lsaac-Michael
sempre posa ca-

ra de perdedor;
que Christian Ba-

le-Chris mai no
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sap en qurna pe-

l.li està treballant;
i que la Charlot-
te Le Bon-Anna,
versió canadenca

de la sevillana Paz

Vega, se'ls berena

amb unes quan-
tes caigudetes
d'ull. Un dels al.li-

de casa, i rodada en diferents lo-
calitzacions peninsulars, sobre el

paper'La promesa' prometia. Al:
tra cosa seran els resultats. Per

començar, l'irlandès guionista
i director Terry George (Belfast,

L952) res té a veure amb l'elegàn-

cia narrativa d'un David Lean. En

segon lloc, pretendre amalgamar
un triangle amorós amb un ge-

nocidi, gràcies a la fórmula sen-
timental del melodrama, supo-
sa un cert grau d'ingenuitat. 0 de

càlcul interessat. O d'ambdues es-

cients extres de Lo promesa, és el

de descobrir els intèrprets autòc-
tons que passaven per allí.

El fons, Fes l'amor i no la guerra.

Sempre que puguis, esclar.

La imatge. [èxode de les dones i

homes, dels infants ivells, a traûés

de les muntanyes turques.
La frase. 'Construimos un futuro
juntos', imagina Michael. 0 d'il.lu-
sió també es pot viure. 0 morir.

La recomanació. Reservat per a
cinèfils sèniors que enyoren his-

tòries en Cinemascope.


