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[a formiga que va voler ser cigala

I a història. Los Àngeles,

I avui. Roman J. lsrael, anò-
l-nim i laboriós advocat
d'oficina, veu perillar el lloc de

treball quan mor el seu soci i

mentor, aleshores donarà un

gir radicala la seva escruPolo-
sa carrera.
Les formes. Denzel Washington
(Nova York, 1954) ha fet de tot
en la seva ja llarga filmografia.
Darrerament s'ha Passat tam-
bé a la direcció

maleònic, Was-
hington s'ha en-
testat en (de)

mostrar-se que

igual pot ser un

actor dramà-

i producció, Ca- f- - : : -"_--l

plina ètica i la disbauxa hedonis-

ta, recorden? Només que ara el

Denzel interpreta els dos PaPers
insectívors de manera antropo-
morfa. Per la seva Part, Dan Gi-

lroy s'aplica a ser un disciPlinat

mañierista al servei del Washin-
gton: enquadraments rocam-
bolescos,'travellings' circulars,
planificacions a frec de les galto-

nes d'un antiheroi en més Per-
pètua desubicació que el Puig-

demont. Com si-

gui que la petita
faula no donava
per a més d'una
estoneta, Gilroy
ho allarga qual
xiclet ecològic
amb un increï-
ble 'love story'
onegé i sofisti-
cat, i uns pocs
encenalls de thri-
ller persecuto-
ri, com el que es

marca el Denzel

fent l'enze enmig

de desertes ca-

rreteres que no
porten en lloc.
Una cosa: és de

tic d'aquells de

l'Actor's Stu-
dio'. Si a Fences
(2016) jugava a

tra nsfo rma r-se

en marit i pare

a lo Tennessee
Williams, ara
a Romon J. ls-
roel, Esq, es po-
sa dins les saba-

tes grans, pelus-

sera afro i caminars simiescos
d'un 'friki' fora d'època i 'de-
modé'. A més d'estrella rutilant
d'aquest melodrama d'advocats

abocats a idealistes contradic-
cions, Washingtqn també n'és el

productor, Així, ha comPrat de
grat al supermercat la ProPos-
ta del guionista i recent direc-
tor Dan Gilroy (Califòrnia, 1-959)

per exemplificar una faula mo-

ral i alliçonadora en temPs de

crisi amoral. A un servidor li re-

corda allò, tan estiuenc i infantil,
de la formiga i la cigala. La disci-

Roman J.
lsrael. Esq

Dan Gilroy.
lntèrprets:

Denzel
Washington,
Colin Farrell,

Carmen Ejogo,
Shelley Henning,

Johs Ewan.
EUA,20L7.t29'.

JCA Alpicat.

les vegades que el simpàtic Colin

Farrell cau bé i malament.

Elfons. Qui la fa, la paga. Si més

no, al cinema.
La imatge. Roman tot mir'ant-se

al mirall, analitzant la seva cara

de bitxo rar; ridícul.

La frase. 'Los verdaderos ene-

migos no vienen de fuera, vie-

nen de dentro', adverteix un lú-

cid Roman, Per tant, no es Pot
fugir d'un o d'una mateixa,

La recômanació. Fans acèrrims
del Denzel Washington i dels

contes moralitzants.


