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GRITIGA GIÌIE]IA
ùlarcel.lí Borrell /

Cínemø m¡litørístø
història. A través de tot
el món, sense fronteres,

ser. I un seguit d'escenes de cama-

avui. Un escamot de la NaSEAL, cos d'elit de la marina

d'uns recursos tecnològics de la

a

vy
ianqui, alliben una agent de la

CIA segrestada per terroristes islàmics-ucranians decidits a atacar
les principals ciutats nord-americanes amb un pla apocalíptic.

La pel.lícula. El cinema bèllic nord-americà dels anys 4050 (Objetiuo Birmania, Ia cima
de los béroes) servia per a dues
coses: a) fer propaganda pàtria
a favor dels tiquets de

raderia masclista, esclar, al servei
CIA, la Navy SEAL, que redueixen
l'agent 007, $ond, James Bond, a
la categoria de minyó-escolta. Dit
això, prrntualitzar que, qual bocaøfarcit de colesterol dolent i de
greixos saturats, la pel.li cola força bé. Massa. I per acabar d'.adobar-ho, resuha que el Tom Clancy
de Ia cam del Octubre Rojo iJuego de

patriotas

tre:u el morro, tot

i que I'amaga, dins l'allau d'imaç

gueffa; i b) rescalfar la
guerra freda. És la cri-

da de l'Oncle Sam per
reclutar homes (les dones són, encara, personatges a salvar, o en el
millor dels casos, mestresses de sa casa premamansl) i voluhtats a
favor de la causa militaljsta. Acto de ualor ens
retorna a aquells anys
tèrbols amb semblant
objectiu propagandístic i
de reclutament. Abans de començar l'acció, un rètol ens avisa que

el que veurem es basa en actes
de valor autèntics. Pocá broma. A
partr d' aquî, la retòrica audiovisu-

al s'aplica a embolicar-nos en un
videojoc que no podem controlaq
guin a ferplans submà, avançant contra els dolents a abaûe;
canvis geogràfics de I'acció amb
sobreimpressions gràfiques. Tota
aquesta parafernàha bèl.lica, ado-

bada amb una omnipresent veu
en off, que al final tindrà raó de

ges maniqueiStes d'un relat sufragd pehPentàgon americà?!

La imatge. Cadascun dels
membres de la Navy SEAL, encastant, a cop de puny, la insígnia
del cos damunt el tatit del comandant caigut.

Ia,frase. "Si no estàs disþosat a
renunciar a tot, estàs þerdut", adverteix eI marine supervivent. Sona molt malament, oi? Però, tal vegada,té raó. S'ha de perdre la por

a-Ia po¡. Per tant, benvingut sigui
el copagament sanitari!

I¿ recomanació. Addictes
videojocs bèl'lics.
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