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de desconfiances mútues.
La trama no promet gaire,
és cert, però Hallström sap
alliberar-la del tòpic amb la
seva capacitat d’observació
i una estilitzada direcció
d’actors. D’una banda, un

hi ha lloc per a les grans ciu-
tats al cine de Hallström, i
per això resulta lògic que la
seva darrera pel·lícula, Una
vida por delante, es desen-
volupi terra endins, a l’Oest
contemporani, per explicar
una típica història d’homes i
dones que voldrien haver
portat una vida millor: en
aquest cas, un camperol, la
seva nora i la seva néta, que
es retroben després d’anys

L
es pel·lícules que el
suec Lasse Hallström
ha dirigit a Hollywood

acostumen a contemplar la
vida americana amb gran
sentit del detall. La primera
d’elles, Querido intruso, pot-
ser encara és la millor, però
d’altres, com ara Las nor-
mas de la casa de la sidra,
persisteixen a la memòria
com a cròniques sensibles,
sempre dites a mitja veu. No
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costumisme sense estridèn-
cies, però alhora desinhibit,
no deixa lloc a la previsibili-
tat. D’una altra, les composi-
cions de Robert Redford, en
el seu millor paper dels dar-
rers anys, i Morgan Free-
man, en la pell del seu amic
i confident, ni tan sols per-
meten que Jennifer Lopez
caigui en la seva actitud me-
lindrosa habitual. El resultat
és una pel·lícula no només

eficaç sinó també suggeri-
dora. Com a moltes de les
ficcions post-11 de Setem-
bre, es posa en joc el
perdó. I, a la mida de
Hallström i Redford, com-
pon un western lacònic i
mandrós, com una bona
cançó country.

*
Una vida por delante, EUA.
DIR.: LASSE HALLSTRÖM.

Robert Redford
fa un gran paper
al film ‘La vida
por delante’

E
n Quim porta dotze
anys casat amb
l’Àlex(andra). L’Àlex

està embolicada amb el
Marc. En Marc comparteix
pis amb l’Albert. L’Albert
està enamorat del Marc i és
veí de l’Emma. L’Emma està
embolicada amb el Quim...
Aquesta és la roda creada
pel gal·lès Frank Vickery a
Erogenous Zones, traduïda
com a Tenim un problema! i
adaptada a la geografia bar-
celonina per Àngel Llàcer.

L’èxit de Ja en tinc 30!
pesa molt sobre el nou pro-
jecte de Llàcer i el seu equip
de col·laboradors. Amb
aquest antecedent, ha creat
una manera de fer teatre
que es regeix segons les
normes d’una sitcom gene-
racional, amb les seves peri-
òdiques crisis sentimentals.
L’episodi II: Tenim un pro-
blema! Algunes constants
de la sèrie: jugar amb el
temps i l’espai, crear perso-
natges de fàcil identificació,

mostrar conflictes reconei-
xibles i usar la música per
explicar emocions. Unes di-
rectrius que el director do-
mina a la perfecció, com el
control del ritme i dels ac-
tors; tots contagiats per una
interpretació superminera-
litzada, com a bons néts del
televisiu Superratón. Un
ritme musical urbà que fun-
ciona molt bé en la primera
part de l’obra –quasi un ho-
menatge a El otro lado de la
cama–, però que xoca amb
el rumb que l’obra pren en
la segona part.

Llàcer es veu obligat a
frenar el seu desbaratat vo-
devil quan la peça canvia de
rumb i velocitat i s’endinsa
en els difícils revolts de la
comèdia agredolça. Un to
perfectament resumit en un
dels conceptes clau del text:
“Perquè dos siguin feliços,
un menteix segur”. Però el
director domina l’ofici –mal-
grat la seva curta carrera– i
reprèn el control de la fun-
ció, malgrat el sobreesforç
que la frenada exigeix als
seus actors.

*
Tenim un problema!, DIR.:
ÀNGEL LLÀCER. ACT.: ALEIX
ALBAREDA, SUSANA GARA-
CHANA, ORIOL GUINART, JOAN
NEGRIÉ. VILLARROEL TEATRE.
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Llàcer adapta
l’obra de Frank
Vickery a la
nostra geografia

Unviatgeparanoic
Guillem Morales debuta en el camp del llargmetratge amb
‘El habitante incierto’, un film amb més preguntes que respostes

Ramon Palomeras
MADRID

Guillem Morales reconeix
que va créixer cinematogrà-
ficament parlant amb els
films de David Lynch. Si a
aquest fet s’hi suma que Mo-
rales està traumatitzat, com
confessa, des que va veure
Tras el cristal, d’Agustí Vi-
llaronga, ara ja fa setze anys,
no és d’estranyar el resultat
de la seva opera prima: El
habitante incierto, un viatge
a la paranoia, un malson
brutal i pertorbador. “Una
història que planteja més
preguntes que no pas res-

postes. Es tractava de tren-
car amb la realitat quotidia-
na. Quan l’ésser humà deixa
de reconèixer tot allò que
l’envolta és quan es torna
més interessant. El seu com-
portament es torna estrany,
els seus costums insòlits i tot
i que es trobi en un altre pai-
satge crec que acaba desco-
brint més informació sobre
si mateix. Perquè aquest joc
d’ombres continua parlant
de nosaltres, de com funcio-
na la nostra ment, els nos-
tres desitjos i les nostres mi-
sèries però a un nivell psico-
lògic més complex i
fascinant”, argüeix un mis-

teriós Morales que al 1999,
amb el seu curtmetratge
Back Room, es va endur 30
premis arreu del món i va
ser nominat als Goya.

La trucada de Villaronga
El cas és que tot comença
quan Félix (Andoni Gracia),
un arquitecte en hores bai-
xes per culpa del trenca-
ment amb la seva xicota
Vera (Mónica López), rep la
visita a casa seva d’un des-
conegut (Agustí Villaronga)
per fer una trucada. Félix el
deixa entrar i de sobte el
nouvingut desapareix sense
deixar rastre... O això és el

que es pensa Félix. A partir
d’aquell instant, un seguit
d’esdeveniments cada vega-
da més angoixants el porta-
ran a concloure que l’intrús
s’ha quedat a viure a casa
seva. O bé l’intrús és al cer-
vell de Félix? O bé l’espai
físic té vida pròpia?

Un atmosfèric thriller psi-
cològic que portarà de cor-
coll més d’un espectador,
com reconeix Morales, però
és que ell és del parer que
“sempre han de quedar caps
per lligar i així oferir altres
suggeriments”. “Que se’n
vagin a casa amb aquella
sensació de misteri”, apun-

ta. I és que el començament
amb una simple trucada te-
lefònica pren un gir del tot
inesperat. Però Morales,
mutis i a la gàbia. Així com
els actors protagonistes.

Bé, Andoni Gracia parla
“d’un viatge a través de la pa-
ranoia, d’un malson”. “I de
sentit de l’humor. Una comi-
citat que sorgeix de la iden-
tificació amb el protagonis-
ta. Si més no al principi. Un
cop comença l’espiral para-
noica ja no hi ha moments
per a bromes”, apunta
rient”. Però bé, hi ha un fet
que a ningú no li passa per
alt. Quan algú és abandonat
i roman en la més immiseri-
corde solitud es pot tornar
molt destructiu.

“Apareixen els fantasmes
que tothom porta a dins”,
apunta l’altre actor del film,
Francesc Garrido. Parlant
de fantasmes, Morales elogia
la figura del traumàtic Agus-
tí Villaronga i la seva fugaç
aparició al film. “La veritat
és que el vaig conèixer a Mà-
laga i no semblava tan mala
persona. Però ara m’he ven-
jat d’ell amb aquest paper.
Ell s’ha quedat dintre de
casa meva”, diu Morales.

‘Remake’
El film ja ha despertat l’inte-
rès de productors nord-ame-
ricans per fer-ne un remake,
un dels quals preveu la pos-
sibilitat que en sigui el ma-
teix Morales el director. Però
temps al temps, apunta. De
moment, El habitante inci-
erto ja ha guanyat el Premi
del Fant al Festival de Cine-
ma Fantàstic de Bilbao d’en-
guany, i al certamen de Sit-
ges de l’any passat Mónica
López es va endur el premi a
la millor actriu. ■

Andoni Gracia i Mònica López no saben del cert si tenen un intrús a casa en el primer llarg de Guillem Morales ■ DEAPLANETA


