
64 |  CULTURA / CINEMA Divendres, 11 de març de 2022

El dilema de l’eutanàsia
A Tous •  Todo ha ido bien

REDACCIÓ/ 

El plantejament de Todo ha ido 
bien els resultarà familiar als 
espectadors que hagin vist tí·

tols com Mar adentro d’Alejandro 
Amenábar o La decisión de Roger 
Michell. Aquí tenim a un petit nucli 
familiar en el qual dues germanes, 
Emmanuèle i Pascale (Sophie Mar·
ceau i Géraldine Pailhas), han d’acu·
dir en ajuda d’un pare (extraordinari, 
com sempre, André Dussollier) que 
queda totalment paralitzat després de 
sofrir un infart cerebral. El tràgic es·
deveniment desperta en Emmanuè·

le records de la seva infància, en els 
quals es percep la difícil personalitat 
del pare, un home l’encant i l’èxit del 
qual professional contrasten amb uns 
episodis depressius que podrien tenir 
relació amb la seva sortida de l’armari, 
anys enrere. Prostrat en un llit, amb el 
seu cos inert, el pare li sol·licita a Em·
manuèle que l’ajudi a posar fi a la seva 
vida, la qual cosa dispararà una col·
lecció de forts dilemes ètics i morals 
en el si familiar. Unes disjuntives que 
la pel·lícula resol mirant de cara a la 
compassió i l’amor que palpiten en la 
valenta decisió de complir els desitjos 
d’un ser estimat que sofreix.

Lampistes
Cicle Gaudí •  Sis dies corrents

REDACCIÓ/ 

Rahim (Amir Jadidi) és a la 
presó per un deute que no 
ha pogut retornar. Durant un 

permís de dos dies, tracta de con·
vèncer al seu creditor (Mohsen Ta·
nabandeh) perquè retiri la seva re·
clamació de desemborsament d’una 
part del pagament. Però les coses no 
aniran com tenia previst.
Un heroe és una de les millors obres, 
més senzilles, profundes, humanes i 
sensibles que qualsevol podrà veure 
enguany, rodada a la ciutat de Shiraz 
entre el vapor del quotidià i a peu 
de carrer, i amb un personatge, un 
home essencialment honrat i humil, 
atrapat en les circumstàncies d’unes 
situacions adverses que el fan dub·

tar entre l’ètic, el convenient, el just 
(i amb ell, a l’espectador) i les conse·
qüències i equívocs que això li oca·
siona.
L’home, Rahim, és a la presó per no 
haver satisfet un deute i, durant dos 
dies de permís, intenta recompondre 
la malifeta i convèncer al seu deu·
tor, un home obstinat amb o sense 
raó, que retiri la seva reclamació. A 
Rahim ho va abandonar la seva dona 
i es va quedar al càrrec del seu fill, un 
noi espavilat però amb greus proble·
mes per a parlar, i ara intenta recom·
pondre la seva vida al costat d’una 
dona que l’espera pacient.
L’actor Amir Jadidi fa una composi·
ció excel·lent i que absorbeix fins a 
l’última gota de complexitat, dubte, 
adhesió i drama del personatge

Cinema profund i humà
Estrena •  Un heroe

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 17 de març, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cine·
ma i dintre del Cicle Gaudí, 

el Cine·club presenta la producció 
del 2021 Sis dies corrents, de Neus 
Ballús, guanyadora als darrers pre·
mis Gaudí.
La directora de La plaga i  El viatge 
de la Marta planteja amb Sis dies cor-
rents un altre encreuament entre el 
documental i la ficció, seguint el dia 
a dia –al llarg d’una setmana· de tres 
lampistes (en Valero, en Moha i en 

Pep) que s’interpreten a si mateixos.
Un retrat de la perifèria de Barcelo·
na, de la immigració i de les relaci·
ons humanes, a través de la mirada 
lúcida i senzilla dels nostres lampis·
tes i els seus clients. La demostració 
que es pot parlar de les misèries quo·
tidianes sense perdre l’humor i que 
actors no professionals poden oferir 
les millors interpretacions, fins i tot 
guanyar un Gaudí.
Per cert, en Pep Sarrà –un dels tres 
protagonistes· assistirà a la projec·
ció i podrà respondre a les preguntes 
que li vulgueu fer.
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