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CRITICA CINEMA

Tant iniciàtic com definitiu

I a història. lran, avui. La fa-

I rorr actriu Bãnhar Jaffai
bes fa ressò del clam d'aju-
da d'una jove enclaustrada en
una família conservadora, ai-
xí l'actriu i el seu director fan
carretera i manta per afavorir
la noieta.
Les formes. Benvingudes si-
guin les pel.lícules que ens abs-
treuen de la prosaica, avorri-
da, quotidiana realitat irre'al
que pervrvrm.
Frase. És quan
el cinema és fi-
nestra oberta
al món. Lluny,
ben lluny del
cinema domi-
nant. 'Tres ca-
ras' (Three fa-
ces) és una
'road movie'
que ni la esnob
guia Miche-
lin seria capaç
d'assaborir per
molts anys que
fes cuinetes pel

món. Com qual-
sevol pel.lícula
de carretera,'Tres caras' ens
embarca en un viatge tan in-
nocent com vital, alhora que, .

ves per on, madur. El cineas-
ta iranià lafar Panahi (Mian-
he,1.960) juga a embolicar la

troca, és a dir, la tramoia d'un
film que viatja entre el docu-
mental antropològic i el me-
lodrama ancestral. Dos en un.
A bord del cotxe que compar-
tim amb el dominant lafar Pa-

nahi i la rebeca Benhar laffai
fent de copilot involucrada, as-

sistim al revifament d'allò que

s'ha adjectivat com Cultura Po-
pular. Dit e.l què he dit pel que '

fa al folklore'local, cal'filar més
prim. 'Tres caras' vindria a ser
l'aiguabarreig mòbil per reflo-
tar unes realitats amb més ca-
res que les del títol. Per tot i

amb tot, veure 'Tres caras' ens

vacuna contra l'epidèmia, o
pandèmia, del viure en socie-
tat vicària. Per rural que sigui.

Que el mate¡x cineasta Jafar
Panahi i la 'star' Benhar Jaffai
s'avinguin a ser els protagonis-

tes agonistes del
relat, viatjant a

cavall d'un atroti-
nat cotxe i que no
ens'ueixen gens
tranquils, crea
tensió dr.amàti-
ca. En quâlsevol
cas, 'Tres caras'
ens remet al pan-

teista viatge de,
per exemple, 1El

viento nos lleva-
rá' (L999) d'Ab-
bas Kiarostami
carretera enllà.
Tan fàcil, !an difí-
cil. Amb tot, con-
vé assumir que

viatjar és canviar.
El fons. Cal acceþtar allò esta-
blert, per molt primitiu que.si-
gui.

La imatge. El toro ajagut i de-
rrotat al lleig mig de la carre-
te ra.

La frase. 'Todo se derrurnba si

no hay normas', sentencia el
veí. Cert. Compte, doncs, amb
el veïnat,
La recomanació. lnteressant
per a cinèfils icinèfiles amb
ganes de viatjar sud enllà de
Pèrsia i Teheran, territoris fas-
cinants, desconeguts, ãlhora
que familiars
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