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l'assassf és Macguffin

gar l'asassinat del seu aman! el sas-

tre Narciso Benavides, sense massa

convicció Arteta comença a buscar
proves.

l-sformes. En començar, sobrefons
negre apareix en blanc'a James M.
Cain', José Luis Garcidedica elfìlm a

l'autor de'El ærtersempre truca dues
vegades', Tota una declaració d'in-
tencions i dãdmiració. Només que

el crack truca tres
vegades. Les que
Garci ha necessi-
tat per mirarenre-
re, no pas amb ira,

sinó amb nostàþia

i, qui sap, si amb
ambigua recança
preænstitucional,

de quan l'Espanya

del traspassat Ge-

neralísimo Fran-

co deixava un país

més negrequego
la de llop. Amb'El
Crack Cero', Gar-
citambé evidencia l'enyorança per
un tipus de cinema que, com ben se-
gur diran els primmirats cinèfils de la
postmodemitat'ja no es porta'. Una

càmera distan! contemplativ4 amb
mirada felina a la captura lenta del
pas deltempq dels diàlegs en sordi-
na ien doble intencionalitat impera-
tiva, dels fosos encadenats i en ne-
gre, esclar. Perquè el Garci s'apasio-
na de manera continguda ia æladeg
amb policiés escèptia, detectius ex-

peditius,'femmes fatales', assassins

venjatius, seaetàries enamorades i la

fuuna habitual en tota nanació estilís-

tiæment negra, de negra misèria mo-
ral i negra corrupció social. Amb ge-

nerosa autopropina, josé Luis Garci
(Madrid, 1944) no æ n'esta de passar

llista a les seves aficions impenitenþ
és a diç el gust per la boxa, elfutbol,
els madrilenys ærrers noiturns, els

cinemes amb neons de la Gran Via,
la insubornable nicotina, elfum ro-
gallós, el güisqui en þetaca, els equí-

vocs clubs de ci-
tes amb mesalines

comprensives,.. A
tot això, éimporta
massa saber qui és

l'assassí del sastre

narcís, 'viva lavir-
gen', pèssim pare i

millor amant? Ben

mirat l'assassíés
el Macguffin que

deia Hitchcock:
l'excusa que Garci

aprofita per jugar

a fer cinema mitò-
man.

El fons. La nostàlgia ja no és el que
era.

La imatge. Arteta escoltant al þick-
up' l'elepé 'You're the Top' de paul

Whitemary mentre beu a la swa pe-

taæ.

La frase. 'Soy un perdedor muy bue-
no', etziba eldetectiu al rockero. No
tothom sap perdre amb dignitat
La recomanació. Addictes al cine-
ma negre icinèfils empedreits com
elGarci.
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