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Rolling Stones juntament amb navegant.

a història. lrak, a dia d'avui.
Un escamot ianqui rnilitar sa-

otejador de tombes, desco-

breix el mausoleu mortuori d'una
pèrfida reina egípcia de fa cinc
mil anys, ella, esclar, ressuscita
amb ganes de venjança.

Les formes. La mítica Universal,
avui Dark fosquíssima, s'ha impo-
sat una vasta (i bastq) resurrecció
dels seus monstres clàssics sèrie
B, els que atemorien els somnis
dels nostres avis

iàvies. En aquells

temps, les pel.lis

de sèrie B eren
les tres 'b': bo-
na, bonica i ba-
rata. Vaja, amb
actrius i actors
desconeguts i

pressupostos de
pa sucat amb oli.

Sí? Doncs avui,
no, Les actuals
pel.lis de sèrie
B s'han fet me.
gacaríssimes. La

momia està pro-

tagonitzada pel

crack Tom Cruise
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Director: Alex
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Ajuntament

Balaguer,
Majestic Tàrrega

serveixi a tant el minut. Concre-
to: aquesta mòmia momifica uns
quants subgèneres cinematogrà-
fics. A saber: el dè l'egiptologia
d'anar per la sorra; el de zombies

més afamats que ûns nacionalis-

tes sense urnes necrofíliques; el
del 'bizarre' cas del doctorJeky-
ll i míster Hyde; el de là guapíssi-

ma parella aventurera que s'esti-
ma malgrat que el seu amor sigui

menys fort que la mort. Resu-

mint i en clàssic:

som davant d'un
calamitós calaix
de sastre. M'ima-
gino els sis perpe-

tradors, sis, elu-
cubrant parides
ignominioses,
de lesa humani-
tat intel.ligent,
per bocabadar
la soferta parrò-
quia de feligresos

amb ganes d'en-
treteniment egip-
ci, sense havei de
passar per la dua-
na. A cau dbrella:
compte amb els
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en caiguda lliure, l'histrió Russell

Crowe panxacontent, a preu dbr
els dos, i una nòmina de sis guio-
nistes, sis, per tornar a la vida fíl-
mica una mòmia finisecular.

De cartró pedra. Puc entendre
que La momia faci el borinot
per enganxar l'adolescència que,

encara, passa per taquilla. Per

tant, puc entendre també que
l'equip de guionistes barregin uns
quants mites del fantàstic epidèr-
mic, com qui compra unes'xu-
xes' barrejades a tant el pes i les

timpans i les diòptries varies.
El fons. No respectar el somni de
les mortes, comporta malsons.

La imatge. El sarcòfag de la rgina

momificada, emergint de diírs la
cova maleÏda.

La frase. 'A veces hace falta un

monstruo para combatir a otro
monstruo', sentencia el doctor
Jekyll. X

La recomanació. Col'leccionis-
tes de mòmies ressuscitades i

fans del Tom Cruise, del Russe-
llCrowe.


