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CRITICA CINEMA

El foc incendia rancúnies
a, Galí-

un terç

ròman,

Amador torna a casa sense que nin-
gú no l'esperi, però Benedicta, la marg

I'acull amb silenciosa recanp.

Les formes. En ser preguntat el poe-

ta i cineasta francès Jean Cocteau
'éQuè salvaria d'un incendiJ va con-

testat 'El foc', [obtenció del foc ha

estat una de les conquestes més du-

res i perilloses de la humanitat. Un

cop ha sorgit, el foc pot provocar

devastació, cal controlarlo qual fe-
ra ferotge. ¿A això

es referia el poe-

ta quant la purifi-

cació i el renaixe-
ment? És el frà-
gil equilihrientre
el món visible i el

món ocult..En la

dimensió natu-
ralista ienigmàti-
ca del foc sembla

haver-se inspirat
el cineasta gallec

d'origen francès
Oliver Laxe (París,

37 abys) per armar'Lo que arde' (O

que arde) elegia sobre l'holocaust
rural de Galicia. Cuando un bosque

se quema algo suyo se quema...se-

ñor conde'feia conya de l'eslògan

oficial l'humorista gràfic Jaume Pe-

rich fa 30 anys. Lluny d'aquesta vi-
sió, 'Lo que arde' representa amb
estil impressionist4.d'un panteisme

laic en terra de'meigas', l'explicable

delquotidià inexpliæble, quan la rea-

litats'esæpa com espurna inændes-
centiinændia boscos iæses. 'Loque

arde'sbbre qual pellícula de terror:
foscor amenaçadora, sons inintel.li-
gibles, pins abatuts en silenci, exca-

vadores que irrompen en plena nit
amb llumscom ullsgegantins. Defet
Oliver Laxe transita per diferents gè-

neret a saber, del terror al western,

del documental al melodrama. Sim-

fonia d'imatges atàviques, silencis,
gestualitats, música incidental res-

seguint un home adust una ma-
re terrosa, una gossa fidel, dues va-

ques murnet una
veterinària sol'li-
cita i uns campe-
rols irats. Potser el

bosc no ens deixa

veure l'arbre d'un

ajust de comptes
entre veïns, la de-

fensa del camp
contra la invasió
de la'ciutat. Elfoc
inc_endia rancú-
nies?

Elfons. Amb elfoc
va arribar la civilit-

zació destructora.

La imatge. Els bombers iveïns llui-
tant contra el foc que crema la ca-

sa rural.

l¡ frase. 'iO lume escápanosl', criden

els bombers veient com elfocsþsca-
pa. És la sempiterna lluita entre els

elements naturals ila humanitat no?

La recomanació. ldeal per a degus-

tadors sense pressa i amb ganes de
veurecinema pur.
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