
e DE MARZO DE 2018 I octo 45

CRITICA CINEMA

Secrets de familia
I ah

leo
I¡ia
creia absent en anyq ha estat trobat
amb un tret al cap en un bosc de Du-

rango, i decideix descobrir l'assassí.

Les formes. La fusió de gèneres ci-

nematogràfics està en el menú del

dia a les cartelleres. Així, Cuondo de-
jes de quererme és una olla barreja-

da, ('pot ustel'en euskera)que con-

té carn picada de melodrama fa-
miliat ossos de memòria històrica,
peus de porc de

fulletótèrbol, ron-
yons de-romanç
sentimental i ra-
jolins d'humor di-
gestiu deguda-
ment salpebrats
amb escuma de
thriller investi-
gador, allò que
els anglosaxons
en diuen 'who-
dunit' (qui ho ha

fet?). El debutant
lgor Legarreta (Bil-

bao, L973) de-

de quererme

Director:lgor
Legarreta.

lntèrprets: Flor
Torrente, Eduardo
Blanco. Espanya-

Argentina,
20L7.100',.

Funatic Lleida.

per agredolç, pastís sentimental de

mitja nit i a ritme de tango. Doncs

ivas bé; cirerer! diria l'enyorat Jordi

Plens. A milions anysJlum de distàn-

cia, lbdissea que es marca la trau-
matitzada Laura en Terra de Mal_

vestats, té més de gimcana pa-

tern-filial dins el labe.rint etarra, que

no d'un 'love story' que certifica el

providencial padrastre Fredo, bu-
fonesc personatge shakespearià al-

cavota. Mentrestant, Cuondo de-
jes de quererme supura els traumes

crònics propis de

la filla i el pare ab-

sent. T'estimo
com t'odio, pare,

que diria la Laura.

Per tant, aques-
- ta singular co-

producció hispa-

no-argentina, tan
ambiciosa com
erràtica, igual pas-

sa amb més pena

que glòria. A re-
marcar la jove ac-

triu argentina Flor

Torrente, en una

mostra maneres a l'hora de con-
fegir sabor historicista i familiar al

bigarrat guió cuinat per tres guio-

nistet tret que no lifañ fàcil lþstre-
na amb el sinuóstobogan tempo-
ral farcit de flash-backs' indigestos.

Per ceft, algun dia caldrà una cròni-

ca seriosa sobre lþncert, o no, dels

tÍtols de les pel'lís. Qui més qui men-
ys dels espectadors distrets que lle-

geix Cuondo dejes de quererme, es-

pera trobar-se davant d'un apetitós,

Laura gèlida, magnètica i perseve-

rant.

Elfons. Remoure el passat compor-

ta acceptar-lo, peti qui peti,

La imatge. Laura tot enfrontant-se a

lbncle enmig del casalot basc.

La frase. "Solo el amor justifica un

pecado", justifica lbncle. Aleshoret
compte amb els oncles.

La recomanació. Reservat a curio-
sos sense pànic familiar, aixícom a

cinèfils del cinema emergent basc.


