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La família Katakuri decideix invertir els seus darrers
estalvis obrint un agroturisme de muntanya, convençuda
que el govern construirà una autopista que portarà una
allau de clients. Quan els primers hostes mig perduts
comencen a arribar, la família descobreix que aquests
tenen la mala costum d'acabar morint a la posada. Per
evitar la mala fama, els Katakuri prefereixen enterrar-los
al bosc i no enfonsar el futur negoci. Una comèdia
musical delirant, entre "Sonrisas y lágrimas " i "Thriller"
de Michael Jackson, de l'anomenat tarantino asiàtic,
Takashi Miike, un dels més lliures i prolífics autors del
cinema contemporani expert en triturar sense peresa ni
miraments qualsevol gènere cinematogràfic que tengui
entre mans; oferint-nos, pel·lícula rera pel·lícula, una
filmografia tan incoherent com estimulant i atractiva.

Sogo Sanon “Tasuma” és un ex-soldat sempre alegre i
de bona fe que va lluitar en les files de l'exèrcit colonial
francès. Amb els anys complerts, espera amb il·lusió la
seva pensió de jubilació. Quan es dirigeix a Babau per a
cobrar per primera vegada ensopega amb Kalil, un
comerciant libanès que li ofereix un molí de farina per a
que les dones del poblat no hagin de moldre a mà.
Sense dubtar que els doblers arribaran, accepta la
venda. Quan torna a ca seva, es festejat com un heroi
pels veïnats al mateix temps que se li notifica que haurà
d’esperar per a cobrar la pensió. Una rondalla sobre la
dignitat de l’individu en lluita decidida contra les arestes
buròcrates d’un neocolonialisme que encara segueix
sense voler donar comptes dels seus compromisos.

Mirada documental sobre el difícil món dels sordcegs. El
motor de la pel·lícula es Fini Straubinger, una dona major
que de petita va sofrir un accident on va perdre la vista i
l'oïda. Ens conta com va vèncer la solitud de la seva
nova condició aprenent el llenguatge tàctil per a poder
comunicar-se. Fini es va preocupar no tan sols de gaudir
de la vida, sinó també d'ajudar a altres persones
sordcegues en circumstàncies molt més difícils que les
seves, especialment les sordcegues de naixement,
d’aprenentatge extremadament complexe. Un cant
d’emocions genuïnes sobre la dignitat de la lluita
quotidiana dels discapacitats, una qüestió molt sensible a
Alemanya desprès de la inhumana experiència de les
lleis nazis que promovien la eugenèsia i l'eutanàsia per a
qui no s'ajustava als cànons de raça i salut
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Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor

Mentre viatgen pel sud de França per enèsima vegada,
Mark i Joanna reflexionen sobre els diferents moments
que ha travessat la seva relació. Des que es van conèixer
quan eren joves fins al moment present, on el matrimoni
s'ha convertit per a ells en un pes que arrosseguen dia
rera dia. Barrejant diferents èpoques sobre una mateixa
ruta cercant sempre l’expressió del contrast, Dos en la
carretera esdevé, una bomba de rellotgeria narrativa
sobre el caràcter efímer de la passió humana, l’erosió
inexorable de l'amor i el distanciament emocional entre
persones que se pensaven que ho eren tot l’un per l’altre.
Una pel·lícula fresca i mítica que conserva intacta tota
aquella càrrega de sensibilitat, humor i cinisme que va
deixar tocada a tota una generació.
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