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Sitges vibra amb el 
‘thriller’ de cocció lenta 

de S. Craig Zahler

–Gibson té la dona malalta i vol tras-
lladar-se a un barri menys perillós 
i Vaughn es vol casar amb la nòvia– 
els empenyen a planejar el robato-
ri a uns criminals despietats que 
preparen el robatori d’un banc. 

Qualsevol altre director faria de 
l’enfrontament entre els policies i 
els lladres el gruix de la pel·lícula, 
però Zahler prefereix mastegar len-
tament l’acció i parar atenció als di-
àlegs entre Gibson i Vaughn, en les 
hores mortes al cotxe, esperant que 
passi alguna cosa. És una manera de 
dilatar el temps que ja exhibia a Bo-
ne Tomahawk, en què el viatge era 
tant o més important que el destí. 
A mesura que la violència dels lla-
dres enfosqueix la història, que 
també involucra un exconvicte ne-
gre que dona un cop de mà als lla-
dres, les veritables intencions de 
Zahler es revelen: Dragged across 
concrete no és un festival de caps es-
clafats com Brawl in cell block 99 o 
una aventura noble i perillosa com 
Bone Tomahawk, sinó un conte mo-
ral en què la redempció surt molt 
cara. Una tenebrosa buddy movie 
amb dimensió política i uns perso-
natges esculpits en or gràcies al 
magnífic guió de Zahler, director 
molt sòlid però sobretot guionista 
excepcional, potser el més dotat per 
als diàlegs del cinema de gènere 
post-Tarantino. 

‘Galveston’, Pizzolatto millorat 
Dragged across concrete es va pro-
jectar dins de la secció Òrbita, crea-
da fa uns anys per Sitges per acollir 
el thriller i el cinema negre i així en-

cabir un gènere que començava a 
desbordar el fantàstic i el terror en la 
competició oficial. També s’hi pro-
jecta Galveston, adaptació de la no-
vel·la homònima de Nic Pizzolatto, 
el creador de True detective. La fran-
cesa Mélanie Laurent, actriu i can-
tant coneguda sobretot pel paper a 
Maleïts malparits, dirigeix amb se-
quedat i eficàcia una història sobre 
un criminal alcohòlic i amargat (Ben 
Foster) i una jove prostituta (Elle 
Fanning) units per l’atzar i perse-
guits per uns gàngsters de Nova Or-
leans. Galveston retrata les penúries 
dels protagonistes sense endolcir la 
desgràcia d’aquestes dues ànimes 
trencades, que troben l’una en l’altra 
una mica de pau després d’una vida 
de tragèdia i dolor. Laurent fins i tot 
millora el llibre de Pizzolatto, en què 

Vince Vaughn i 
Mel Gibson són 
dos policies de 
moral dubtosa 
a Dragged 
across concrete. 
FESTIVAL DE SITGES

el monòleg interior del protagonis-
ta que feia de narrador queia en al-
guns tòpics de la retòrica masculi-
na de paio dur del cinema negre. Ex-
plicat a través dels ulls freds i sense 
vida de Foster i la seva fúria d’animal 
acorralat, el personatge creix expo-
nencialment. Al final, inevitable-
ment, la violència del món criminal 
d’on venen es creuarà en el seu camí: 
està vist que a Sitges el thriller serà 
brutal o no serà.  

Elle Fanning feia doblet protago-
nitzant amb Peter Dinklage (el Tyri-
on de Joc de trons) l’atmosfèric dra-
ma indie I think we’re alone now, de 
Reed Morano, en què la tranquil·la 
i silenciosa existència d’un bibliote-
cari en un món postapocalíptic es 
veu amenaçada per l’arribada d’una 
altra supervivent.e

Mel Gibson i Vince Vaughn són dos policies 
racistes i violents a ‘Dragged across concrete’
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En només dos anys, S. Craig Zahler 
ha passat de ser l’exbateria d’un 
grup de metal i un novel·lista més 
aviat desconegut a convertir-se en 
un fenomen del cinema de gènere. 
Amb només dos films, Bone Toma-
hawk i Brawl in cell block 99, el seu 
estil sec i violent ha conquerit el pú-
blic del Festival de Sitges, que ahir 
va rebre la seva nova pel·lícula amb 
una expectació reservada a les grans 
ocasions. I no va decebre: Dragged 
across concrete és un altre cop de 
puny a l’estómac, un thriller virtuós 
i brutal en què la violència importa 
menys que els temps morts. Un nou 
triomf per a un cineasta en ratxa 
que ja és autor de culte.  

El centre de la pel·lícula són els 
dos policies que interpreten Mel 
Gibson i Vince Vaughn, dos paios vi-
olents i racistes que fan acudits so-
bre Martin Luther King i es mos-
tren indignats quan sona una can-
çó en què no està clar si la veu és 
d’un home o una dona. “Tot se’n va 
anar en orris el dia en què els homes 
van començar a dir «Estem emba-
rassats»”, afirma Gibson, en un pa-
per que juga de manera conscient a 
confondre la ficció amb la imatge 
polèmica de l’actor. Quan un vídeo 
exposa els mètodes expeditius que 
fan servir amb un traficant d’origen 
llatí, els dos policies són suspesos 
temporalment de feina i sou. Les ur-
gències econòmiques de cadascun 
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RBLS, el festival perquè els joves no fugin dels teatres
El festival programarà cinc peces 

professionals. Entre elles, dos èxits 
de la temporada passada: A.K.A. (Al-
so Known As), de Daniel J. Meyer, 
un monòleg que relata les vivènci-
es d’un noi que està passant per una 
etapa de rebel·lia i que gràcies a una 
cita de Tinder viu una màgica nit 
d’amor que ràpidament es conver-
teix en un malson, i Los bancos rega-
lan sandwicheras y chorizos de la 
companyia José y sus Hermanas, 
que qüestiona fins a quin punt co-
neixen els adolescents temes com el 
franquisme o la Transició. També es 
podrà veure El Agitador Vórtex, una 
proposta multidisciplinària de Cris 
Blanco que combina teatre i cine-
ma. El Festival Píndoles hi portarà 

una selecció de micropeces teatrals 
que reflexionen sobre temes com el 
món laboral (RRHH, de Lara Díez), 
la rivalitat (Duel, de Juanjo Marín) 
i les relacions de parella (Welcome 
to Berlin, de Núria Deulofeu). I es 
muntarà un cicle anomenat OFF 
RBLS amb propostes centrades en 
un dels aspectes més complicats 
de l’adolescència: la relació amb 
l’aspecte físic, el culte al cos i els 
cossos no normatius. 

A més d’obres, es faran tallers i 
dues trobades enfocades a norma-
litzar el teatre per a joves i a crear un 
circuit d’exhibició per a adoles-
cents. Un 20% de l’aforament del 
festival es dedicarà a joves en risc 
d’exclusió social, a cost zero.e

Albert Salazar protagonitza A.K.A. (Also Known As) 
al Tantarantana dins del Festival RBLS. SALA FLYHARD

ARTS ESCÈNIQUES

La segona edició del RBLS, el festi-
val d’arts escèniques que vol acostar 
el teatre als joves, especialment els 
de la franja dels 13 als 20 anys, tin-
drà lloc de l’11 al 16 d’octubre al Te-
atre Tantarantana. “El sector tea-
tral ha desatès el públic jove, igual 
que molts altres sectors de la cultu-
ra, pensant que ja tornaran quan si-
guin més grans”, lamenta Carme Ti-
erz, directora de RBLS. “El més re-
petit entre els experts és que a par-
tir dels deu anys perdem els nens 
–explica la productora, Gisela Jua-
net–. Per això hem passat a l’acció”. 
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