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Tan necessària, tan incòmoda
avui. Mariana, bur-

n la seva gàbia dbr;

dia, gràcies al pro-
"fessor d'equitacid que el seu paít la
seva família, la gent que l'envolta, té
greus crims polÍtics que amagar.

Les formes. Remoure les cendres
del passat immediat podria revifar
les guspires incendiàries del present.

'Mejor no meneallo', diu elQuixot.
llo gastaríia uñ euro en desenterrar

a Franco', sosté Pablo Casado, líCer

del PP. Doncs d'això tracta, precisa-

ment, la tan ne-
cessària com in-
còmoda autòp-
sia que l'abrasiva

cineasta Marcela
Said (Santiago de
Chile, !972) por-

ta a terme amb
la pressa de cons-

ciència sociopo-
lítica d'una dona
més domestica-
da que no pas els

seus dòcils gossos.

De facto, la Said

esventra els de-
tritus residuals del'pinochetisme'
imperant, o quan més qui menys

troba dreceres per amagar accions

pretèrites punibles. És a iJir, cal 'me-

neallo' malgrat el Quixot dicti el con-

trari, gastar un euro iels que convin-
guin per desembussar les clavegue-

res del sistema, Nigens, ni menys.
'Los perrod posa lãccent pejoratiu

en el que hom dÌu són els miiiors
amics de les persones. La Marce-
la Said ens presenta un puzle meta-

fòric de doble direcció:tan aviat els

gossos són amatents amb els amos,

com tot d'una són l'analogia del pit-
jor inhumà. Són les trampes analò-
giques d'un discurs gairebé pam-

fletari, que cau en la simplificació
maniquea. Crec que Marcela Said

lhagi enamorat dels seus propis mi-
ratges, i per si de cag atenció a com

accepta l'assassinat del seu gos Na-

poleó. Tot plegat, þeccata minuta'
d'allò humanitari qúe ens planteja

un film malauradament d'estiu. Per

tant, la pregun-
ta és impertinent:

éper què s'estre-
na en plena caní-

cula del mes més

tòrrid i més infer-
nal de l'any aquest

melodrama polí-

tiq fill bastard de

6 productores;0
llatino-europees?

Com sigui, tant de

bo Funatic.

El fons. Comp-
te amb els gossos

que vetllen per la

teva consciència.

La imatge, El foc al bosc que cremen

Mariana ielcoronelen plena nit.

La frase. Tu problema es que no sa-

bes ver los problemas', sentencia el

marit de Mariana. Que aixequi la mà
quisàpiga detectar problemes per-

sonals.

La recomanació. Test psicoanalitic

per vaiorar el grau de consciència

moral de qui sãsseu davant la pan-

talla.
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