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QuantesYeritãts h¡ he en unfet?
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a història. Portland, USA,

I97 4-2011. To nya H a rd i n g,

patinadora sobre gel, va es-

tar la primera nord-americana en

executar el triple axel, però pro-
blemes matrimonials ielseu es-
perit rebel van topar amb el puri-

tanisme benestant del país.

Les formes. Les biografies sobre
herois i heroTnes esportives acos-

tumen a reflectir les llums i algu-
nes ombres sobre les seves vides i

proeses. Yo, Ton-

yø (1, Tonya) res-

salta els aspectes

més foscos de la

Tonya Harding,
patinadora que
va relliscar mas-
sa sovint fora les

pistes de gel. El

'biopic'confe-
git per l'austra-
lià Craig Gillespie
(Sydney, L967),la
converteix en an-

ti-heroiha, si més

fìO; efì Un persO-

natge controver-
tit i carn de canó

de la indústria de

tador, els personatges ens invo-
lucren en l'acció dramàtica. Però

Yo, Tonyo va més enllà. Es trans-
muta en melodrama familiar amb
la dura infantesa de la nena-noia
dominada per una mare exigent
i opressiva; un romanç sentimen-
tal amb marit maltractador; i per

arrodonir la quadratura del cer-
cle, un híbrid de comèdia negra
i thriller impossible de tant sa-
pastre. Amb tot, el conjunt atra-

pa malgrat la du-
ració delfilm. En

les anades i vin-
gudes de la corat-
josa Tonya, emer-
geix la mesquine-
sa d'una societat
maniquea.'En
una societat lliu-
re, uns pocs són
culpables, però
tots som res-
ponsables', avi-
sa Abraham Hes-

chel. A desta-
car la formidable
energia amb que

la Margot Robbie

es converteix en
la informació. Així i amb intel'li-
gent coherència, Gillispie estruc-
tura el relat com un pseudo-docu-

mental, donant peu a que la Ton-
ya, elseu marit, l'amic del marit, la
mare de la Tonya, i un periodista,
parlin a càmera segons la fórmula
d'unes entrevistes. És a diç que a

partir d'uns fets objectius, cadas-

cun dels protagonistes deixa anar
la seva veritat. Per tant, êquan-
tes veritats hi ha en un fet? Tantes

com aquells que l'þan viscut. El

fet de mirar directament lfespec-

Caitlin Carver. 
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Tonya desllenguada.

El fons. Tots els somnis tenen els

seus corresponents malsoñs.
. La imatge. La mare llençant un ga-

nivet contra la Tonya, clavant-li al

braç dret.
La frase. "ila puta verdad no exis-

te!", etziba una desesperada Ton-
ya. Aleshores? Doncs calers i po-

der politic.
'La recomanació. Aficionats amb
intuïció i informació com per no
perdret un film amb pedigrícinè-
fit


