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La pel∙lícula ‘Los caballos de Dios’, guanyadora de la Seminci, arriba als cinemes enmig d’una altra onada d’atemptats

Les tres víctimesd’Al∙là

PEDRO VALLÍN
Madrid

E ls avatars de la distri
bució han creat un
imponderable sentit
de l’oportunitat en
l’estrena, aquest cap

de setmana, de Los caballos de
Dios, del director francomarro
quí Nabil Ayouch. La pel∙lícula,
guanyadora de l’Espiga d’Or a la
Seminci de Valladolid el 2012,
adapta la novel∙la Les étoiles de
Sidi Moumen, de Mahi Binebine,
inspirada al seu torn en els
atemptats de Casablanca del
2003, en els quals van morir 45
persones (inclosos 12 terroristes)
en els atacs simultanis a diversos
establiments. En aquelles ac
cions la pitjor part se la va endur

el restaurant de la Casa de Espa
ña. El passat 26 de juny, a la sorti
da del passi de premsa, els perio
distes s’assabentaven de l’atemp
tat ocorregut aquell mateix matí
en una platja de la ciutat de Susa,
a Tunísia, que va segar la vida de
38 turistes.
Aquesta coincidència dóna per

a poc més que sentir un lleuger
buit i fer patent el pocqueha can
viat la situació de l’islamisme ra
dical en els dotze anys transcor
reguts des dels fets que narra la
pel∙lícula. Los caballos de Dios no
explica la història real dels fanà
tics atacants sinó que adapta una
novel∙lització d’aquells fets. La
sorpresa que van comportar
aquells atacs per a la societat
marroquina era la procedència
dels joves suïcides, tots entre els

20 i els 23 anys, ja que no venien
de camps d’entrenament estran
gers sinó d’una favela de la peri
fèria de Casablanca, de la qual els
terroristes mai no havien sortit
fins al dia en què van perpetrar
els atacs al cor de la ciutat.
El director Nabil Ayouch, bon

coneixedor del barri barraquista
de Sidi Moumen, va rodar un
curtmetratge documental en el
qual va donar veu als supervi
vents, però va descobrir que la
simple exposició del dolor no re
solia en absolut la seva estupefac
ció davant l’ocorregut. “Amb el
temps em vaig adonar que era
una visió incompleta. Vaig neces
sitar tres o quatre anys per pren
dre consciència que, com a cine
astes, no som testimonis que tin
guem el deure de reaccionar

immediatament com els perio
distes. Nosaltres, abans que res,
tenimel deure deprendre distàn
cia en relació amb els esdeveni
ments per elaborar una mirada
especial sobre ells, la nostra prò
pia mirada”, explicava el cineas
ta. Aquests atemptats, posteriors
a l’11S, van precedir, entre d’al
tres, als deMadrid, del 2004 (co
mesos per marroquins), els de
Londres, del 2005 (d’autors an
glesos), o els de París el gener del
2015 (d’autoria francesa). En cap
cas els atacants no procedien de
l’altre costat del món. Per això
Ayouch decideix adaptar la no
vel∙la de Binebine que, si bé no
oferia respostes, aconseguia allò
en què la ficció avantatja la reali
tat: crear sentit.
La pel∙lícula explica la història

de dos germans, Yashin (que
pren el seu nom del cèlebre por
ter de la selecció de futbol soviè
tica Lev Yashin, conegut com
l’Aranya Negra) i Hamid, habi
tants del barri de Sidi Moumen,
elsqualsdesdelsdeuanysproven
de tirar endavant la seva família,
afligida per les malalties (pare i
germà pateixen desequilibris
mentals) i per l’absència del ger
mà gran, destinat com amilitar al
Sàhara. Hamid, que malviu del
tràfic d’haixix, acaba empresonat
durant dos anys i a la seva torna
da, el qui era capitost del barri ha
abraçat la religió com a camí de

redempció. Convencerà el seu
germà petit que abandoni les se
ves ocupacions i s’uneixi a un
grup d’oració.
La pel∙lícula evita disculpar

l’acció terrorista encara que re
trata els joves de SidiMoumenen
la sevadoble condiciódevíctimes
i botxins. Per això posa l’accent
en el caldo de cultiu de la vio
lència –la desigualtat de la socie
tat marroquina i la misèria de les
perifèries urbanes–, és a dir, la
interpretació material dels
atemptats.
Molt més interessant és la ma

nera com Los caballos de Dios
aborda, en la segona meitat del
seu metratge, els arguments amb
què la religió i els seus apòstols
actuen per aconseguir la repro
gramació d’objectius i voluntats
d’aquests joves fins a convertir
els desheretats en emissaris del
terror.Unprocés tan antic com la
història de l’home, però portat en
el cas musulmà al sorprenent
desenllaç de perdre no només
l’estima per la vida aliena, sinó
qualsevol aprensió a lliurar la
pròpia. I en el qual es fa patent
l’escassa resistència que ofereix
la tercera víctima del fanatisme
místic. La raó.!
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Hamid (Said ElAlami) i Yashin (Achraf Afir), en una seqüència de Los caballos de Dios

“Elscineastesnohem
dereaccionarcom
elsperiodistes,sinó
prenentdistància”,
afirma Ayouch

Cunillé esdespentina

ElcarrerFranklin

Autora:LluïsaCunillé
Director:JosepM.Miró
Llocidata:Grec.SalaPetita
delTNC(2/VII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Els qui coneixenLluïsaCunillé ens
parlen del seu notable sentit de
l’humor, i elsquinotenimlasortde
gaudir d’aquesta coneixença, ens
ho hem de creure, per la solvència
delsinformadorsiperlesmolteses
cletxesala jovialitat ia la invitacióa

la rialla que sap obrir l’Hongaresa
deTeatre, la companyia que sol in
terpretar textos d’autoria compar
tida entreCunillé i el valenciàPaco
Zarzoso. Ara bé, amb això no n’hi
haproupercanviar la imatgedese
riositat absoluta que tenim de l’au
tora,desdelaprimeravegadaquela
vamveurea l’escenari, agraint amb
severitat quasi feréstega els aplau
dimentsdelpúblicorecollintalgun
guardó ambelmateix posat que fa
ria si li anessin a lliurar una multa
detràfic.Ésprobablequecertspes
sics d’humor intel∙ligent hagin cir
culat per alguna de les seves obres,
totique,enlasevaproduccióglobal

prevalen generosament la reflexió,
la gravetat conceptual, la circums
pecció i, bensovint, l’hermetisme.
Una notícia detonant del Grec

2015 és que tota aquesta serietat i
contenció no impedeix que Lluïsa
Cunilléesllencialagrescaescènica
mésdesaforada,ambunafarsades
comunal que pronostica altres im
previsibles disbarats. A la sala peti
ta del Teatre Nacional, El carrer
Franklinha esclatat comho faria la
rebel∙lió d’una novícia cansada de
l’amenaçadeveure’s lligadaalapo
bresa, castedat i obediència de per
vida. Cinc intèrprets de categoria
participenenunjocdedisbaratsno
gaire ben engiponat, enmig d’un
gran espai ocupat per una esceno
grafia realista (Enric Planes) ata
peïda d’objectes domèstics: piano,
matalàs, nevera, prestatgeries... El

propietariésunpianistatransvestit
quehaestatdesnonatdelpisitotsel
seusbénsposatsalmigdel carrer.
A mi em fa l’efecte que amb tot

l’acoloriment escènic, l’exuberant
ximpleria col∙loquial i una acció
disbauxada que no cessa, El carrer
Franklin téun interèsmolt imolt li
mitat.Hihasensdubtegagsafortu
nats i alguna situaciód’una comici
tat inqüestionable, però la història
(?) que s’explicanoestà gens trava
da i els diàlegs incongruents po
drien perllongarse hores i hores
sense que l’aventura guanyés ni un
centímetre d’alçada. Amés, les crí
tiques que traginen un parell de
personatges no abandonen un vol
francament ras.
JosepM.Miróhadirigit lacomè

dia despentinada amb coratge i un
sentit dinàmic molt atinat. Hi ha

moviments actorals que són una
troballa i que l’espectador agraeix,
tant com el treball dels intèrprets
que, com dic, són excel∙lents pro
fessionals. Al capdavant de tots un
Xavier Albertí, formidable trans
vestit i segur inspirador d’algun
fragmentdesarsuela (Elniño judío)
que interpreta al piano acompa
nyant la veu d’Oriol Genís. Aquest
actor–quecreixacadaespectacle–
és un magnífic alhora que patètic
governador del Banc d’Espanya.
Esplèndida Lina Lambert com a
neboda de Margaret Thatcher,
mentre que Xavier Pujolràs aban
dona la discreció per convertirse
enun crooner formidableal finalde
la funció. Al personatge deMontse
Esteve, una activista, l’autora l’ha
condemnat a una grisor irre
meiable.!

CRÍT ICA DE TEATRE


