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ENTRADA GRATUÏTA

Ayoub es un al·lot d'un poblet kurdistà d'aprop de la
frontera amb Iraq. Per ajudar a la seva família, treballa amb
la seva germana petita al mercat realitzant petites feines.
Quan el seu pare mor, es veu obligat a posar-se al
capdavant de la resta de germans, entre ells Madi,
greument malalt. Madi necessita ser operat. De no ser així,
no viurà mes de set o vuit mesos. Per a guanyar els doblers
necessaris per a l’operació, Ayoub s’afegeix a un grup de
contrabandistes que, amb mules i per muntanyes nevades
plenes de perills, traginen tota mena de materials cap a
l’Iraq. Una pel·lícula tan breu com emotiva, tan realista com
simbòlica, sobre la valentia i dignitat d’uns infants obligats a
madurar abans d’hora, a ser els seus propis pares per a
poder sobreviure entre enganys i promeses incomplertes.

La vida sembla millorar per a l’immadur Stephane quan la
seva mare el convenç per a que torni a casa amb la
promesa d’haver aconseguit per a ell un treball a la seva
mida. Però només arribar, la seva nova i fràgil alegria
desapareix. El bon treball és tan sols una avorrida plaça en
una petita oficina de disseny gràfic. A més, la seva
naturalesa extremadament creativa i el seu pertorbador
món de somnis, amenacen constantment amb aniquilar
d’arrel la realitat de la seva vida. Així i tot, l’esperança torna
a brillar dins Stephane quan coneix a la seva veïna
Stephanie i la seva amiga Zoe. Una de les explosions de
fantasia analògica més fresques sorgides del nou cinema
de la vella Europa i un bon exponent de l’imaginari del
Georges Méliès del segle XXI, Michel Gondry.

Entre 1967 i 1968, els germans Blackwood filmaren catorze
hores de pel·lícula destinades a un programa de televisió de
l’Alemanya occidental seguint al mestre del hard bop
Thelonious Monk per aeroports, estudis de gravació, hotels,
actuacions... Durant vint anys, les filmacions varen romandre
dins l’oblit fins que Michael Blackwood es topà amb Bruce
Ricker i li comentà l’existència del material. Llavors decidiren
realitzar un nou documental a partir d’aquelles imatges aportant
noves entrevistes als seus col·laboradors i familiars. Però el
realment colpidor d’aquesta pel·lícula no deixen de ser les
aspres filmacions originals en blanc i negre de Monk a la seva
intimitat, amb els seus capells desgastats, immers en la soledat,
espantant els deliris mentals, remugant les paraules i
meravellant-nos al piano: “pasea por el aire los dedos indecisos,
los deja caer y estamos salvados, hay Thelonious capitán, hay
rumbo por un rato”. Julio Cortázar.

Grotesca i pervertida, aquesta peça fonamental del cinema
com a lupa entomòloga de l’observació sense reserves de
la condició humana, ens introdueix en les vides secretes
d’un grapat de gent comú d’una petita ciutat de l’Europa de
l’est; els llogaters d’uns apartaments, un locutor, un
venedor de diaris, una cartera... Tots ells dediquen el seu
temps d’esbarjo a crear fetitxistes i extravagants fantasies
sexuals per a matar l’avorriment i la solitud. Sense diàlegs,
deixant parlar als gestos, als objectes, a les accions dels
seus estranys personatges, Jan Svankmajer construeix una
hivernenca i humida festa sexual sota l’nfluencia dels
maleïts, -Sade, Sacher Masoch, Max Ernst, Borowczyk,
Hans Bellmer, Buñuel, Duchamp-, convertint un medi
estrictament audiovisual com es el cinema amb una
experiència sensual i surrealista plena de fisicitat on quasi
bé es poden ensumar i tastar les imatges.
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