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El móndel.crimno és impune.ala
crisi. Andrew Dominik dissecciona
els baixos fons de Boston en un

éncia del primer Tarantino, peró
sense caure en eI pastitx pop: aquí,
en comptes d'analilzar el significaL
de la lletra de l¿ke a virgi'n. els persónatges citen Thomas Jefferson.
No tot és xerrameca, esclar. També

assassí

thrill er c ar r e gat d'inteúció política. Brad PiH hi interpreta un assassí tm implacable com genfil.
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BARCELoNA. Andrew

Dominik ex-

tplicavaen l'úitim Festival de Cane!
que el génere c¡iminal era el seu
preferit. "És el més honest, Perqué
estáprotagonitzat per gent motivada únicament pels diners", afirmava. La segona co]'labo¡ació entre
aquest director neozelandés i Brad

Pitt -laprimerava

ser

ellíric isub-

estinrat rvesf¿rn del 2oo7 L'assassínat de Jesse iames pel covard Robert
Ford- té un peu en el fñríller cri nl inal i un altre.en el cinema polític:
Mata'ls suaumenf, que awi arriba ala carteller4 explica ia história
de dos

brivalls del'eicalafó mésbaix

del submón c¡iminal de Boston, un

ionqui i unpinxo qua.lssevol. que un
bon diá ¡oben elbotí d'una partida
de eartes iI'legal: Els propietaris'del
local no podenpermetre que el crirh
-1uedi impune i enüen un professional (Brad Pitt) per fe¡-se'n cárrec
i res laurar l'ord¡e: la reputació de la
Máfia está en joc.
És t'adaptació d'una novel la de
George V.:Higgins del 1974, peró

Andrew Dominik qüestiona ei SomniArnericá
en el'tl']-riller' amb reréfons polític'Mata'ls slraument'
ton

es

transforma llavors en un co-

mentari social sobre la fallida del
SomniAmericá i lapérdua devalors
isignifi cats que acompanyal'actuai
crisi financera. Pot semblar una innovació, peró és simplenrent el que
sempre havia fet el génere criminal
abans de subrnergir-se en les aigües
de lapóstmodernitat de la máde Ta^
rantino i els Coen: erigir-se en mirall incómode de 1a societat, posant
el dit atanaf¡a dirigint el focus a les
zones més ombrívoles de l'home.
Dominik segueix una llarga tradició: "Tots els films sobre gángsters
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I-apidari
ñlfilmacaba'
amb

la

frase:

'Amdrica
no es un pals,
és un fotut

negoci"

história que Dominik pot filmar

tant amb crua nuesa -la pallissa a
RayLiotta- com amb una estilitzada cámera lenta. Res que s'allunl
gaire del cimon del neononcontem-

parlen dlalgunamanera sobre el capitalisme.-És un món en qué s'accepta que aJgú mati per dirers". Significativament, el film acaba amb
una frase, absent a 1a novel'la, que
condensa el missatge: "Arnérica no
és un país, ég un fotut negoci".

porani, quepássaper directors com
Michael Mann i James Gi'ay.
Taímate{ és significatiu que les

xerrameca ¡ esclats de violéncia

Richard Jenkins. El treball de Pitt
també és excel'lent, perb en.part
perqué s'ha reservat -ell mateix

Per sort, l'interés de Mata'ls suaumenf no es limita ala seva crítica sociaI, potser massa óbvia. Dominik
orquestraun ffiríIler tens i vibra¡t,
amb una aténció als di)üegs iunhumor soterrat que denoten la influ-

seilüéncies més reeixides de la
pel.lícula siguin les converses de
l'assassi interpretat per Brad Pitt
amb 1'advocat que representa els inLeressos de Ia Máfia, un magnífic

s'encarrega de produir la cinta- el

peisonatge més interessant de 1a
funció: un assassí eficient de guant
blanc que s'indigna per la violenta
pallissa a un sospitós del robatori i,

a
7O, els lectors hi
el rerefons politic que Dominikimprimeix en l' adaptació,

un segon després, defensa a capa i
espasa la necessÍtat d'elimina¡-lo,
tot i ser innocent, péi "una qüestió
d inatge". "El Jackie intenta assassinar amb precisió. que no sigui gaire dolorós per alavictima'', deiaPitt
a Canes sobre el personatge. "Peró

peró no laforga d'uns diálegs esmolats i punyents. Higgins va debutar ambZos amígos de Eddie
C oyle, quLe P dier Yates va adaptar

fet clue té més aveule amb e1
negoci que anib la pieLat''.
Dominik no cau mai en la temptació de retratar el món criminal

'deryt Aquest noír de culJe en qué
Robei"t .Mitchum. interpreta un

com un univers coo1, sinó sórdid.
Uns roben per comprar flroga. d'altres matenperpagarles putes i l'a1.coho1 (atenció al'aparició de James
Gandolfini) i d'altres.perqué sí, per-

El Balzac delsbai-xos fons de Boston

Aüili motiü de l'e strenade Mata'ls
suaument,l,ibros del Asteroide ha
editar Ia novel'la que adapta la
Dominik-t-rasllada i'acció del 1974 aI einta de Dominik . Mátalos suave(eltitol en anglés és Co-2008, envigllies de 1'elecció d'Oba- mente
ma cóm a president dels Estats g an's tr ade), ptbhcáüi el L97 4, é$
Units. Ei context és significatiuper la tercera novel'la de George V.
a Dominik: Mafa'Is suaument está Higgins, un escriptor, periodisesquitxada per fragments dels,dis- ta i procurador que esva esPeci'
cursos de cámpanya, tant d'Obama alit zr en la descripció minuciosa dels mbients criminals i que
corn de McCain, q'ue dialoguen amb
':És situacions i conflictes. No és un va ser batejat per la crítica com
exercici subtil perd sí eficaq: el le- "el Balzac dels baixos fons de
t¡at de les miséries del crim a Bos- Boston". Ambientada en els
.
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hi ha escenes d'acció, esclats puntu.
als de violéncia espaiats a1 llarg de la

mys

faltu

trobrm

' al cinemá e!.1973'coii EI confr'

madur venedoi darmei que pacta

amb

lapoüciaper no anm

elprincipal referent
nlka Mata'ls suaument.
só és

a

de

la Pre-

Domi:

és un

qué poden. Fred i expeditiu: el capitalisme en

acció.-

