
 

 

L'esperat segon llargmetratge de 
Lluís Miñarro, Love Me Not, ha   
estat presentat a la secció Signatures 
del Festival de Cinema de Rotter-
dam. La nova pel·lícula de Miñarro 
és una adaptació de la tragèdia bíbli-
ca de Oscar Wilde, Salomé, on     
la princesa desitja al profeta Joan 
Baptista i demana el seu cap       
quan ell la rebutja. La història està 
ambientada a l'Iraq, just abans de la 
guerra Bush-Blair, i Juan Bautista-
Jokanaan (interpretat pel director 
de Mimosas, Oliver Laxe) vesteix 
un uniforme taronja a la famosa  
presó d'Abu Ghraib. Una llegenda 
en els crèdits ens indica que la 
pel·lícula està dedicada a Douglas 
Sirk. 
 

Amb aquesta introducció poc enco-
ratjadora, el director català desenvo-
lupa una paràbola antimilitarista al 
voltant de diversos diàlegs surrealis-
tes i referències a la història de l'art 
visual, de De Chirico i Caravaggio a 
Luis Buñuel, el teatre de l'absurd i el 
cinema de gènere. Aquí veiem a la 
filla d'Herodes, o Coronel Antipes en 
aquesta pel·lícula (Francesc Ore-
lla), el desitjós cos és interpretat 
per Ingrid García-Jonsson; que 
ocupa cada polzada de la pantalla. 
Una princesa lasciva i capritxosa 
que es mou entre soldats amb les 
teories contrastades del cinema, la 
guerra i el sexe, en una atmosfera de 
preguerra que adquireix la forma 
d'un bar d'esports homoeròtic. 
 

Però, com definir millor aquest ob-
jecte no identificat que observem 
des de la càmera de Lluís Miñarro? 
Un desert dels Tàrtars postmodern, 
submergit en la iconografia de prin-
cipis del 2000, una versió perversa 
de l'Efecte 2000, l'èpica batalla en-
tre sexe i ànima, guerra i pau, bé i 
mal. "I encara segueix sent confús", 
diu el profeta Jokanaan, "el bé i el 
mal, el cel i d'infern, la llibertat i la 
presó", i Miñarro es diverteix inven-
tant una fantasia estilística mai vista 
a la pantalla, transformada en una 
orgia visual emocionant i sorpre-
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nent. L'absurd mite de la guerra 
amb els Estats Units s'exposa amb 
burles constants entre camarades. 
Soldats mexicans defensen la demo-
cràcia (sacrilegi!), I la civilització 
d'exportació ja ha expirat. 
 

En la pel·lícula també participa   
Lola Dueñas (que interpreta la 
mare de Salomé després de l'èxit de 
Zama i la millor escena de la 
pel·lícula és un somni en el qual ella 
es converteix en una lloba (assumim 
que és una femella, donat el context) 
que alimenta uns soldats ansiosos. 
Miñarro no està familiaritzat amb la 
paraula tabú, cosa que és d'agrair en 
una època en què la justícia s'ha tor-
nat puritana i la correcció política 
s'ha convertit en autocensura. El 
problema és la violència sexual, no 
el sexe. 
 

En resum, una pel·lícula excèntrica i 
alliberadora que ens anima a       
condemnar Salomé per la seva    
bàrbara petició del cap del profeta; 
una ofrena que és, al mateix temps, 
una al·legoria del càstig i un càstig 
en si mateix. L'home que creia ser el 
profeta per rebutjar Ingrid-García 
Jonsson és un misteri que no podria 
explicar-se ni amb tot el temps del 
món. 
 

Roberto Oggiano   

Cine Europa - 4 d’abril de 2019  

 Lluís Miñarro, 2019 

Sinopsi 

Un poderós exèrcit internacional 
assigna a un regiment sencer la 
tasca de custodiar a un misteriós 
home, reclòs en una presó de 
màxima seguretat enmig del  
desert.  

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

    Tour D’A  Dijous 23 de maig 2019   |   Sessió única: 20.00  h 

Director ...... Lluís Miñarro 
País ........... Espanya - Catalunya  
Guió. .......... Sergi Belbel, Lluís Miñarro 
Produtora: .. Coprodució Espanya-Mèxic/ 
                   Lluís Miñarro Producciones/ 
                    Piano Producciones  
Fotografia: . Santiago Racaj 
Música ....... Estebán Aldrete 
Gènere. ..... Drama 
Durada. ...... 86 m 

Ingrid García Jonsson,  
Francesc Orella,  
Lola Dueñas,  
Oliver Laxe,  
Luís Alberti,  
Fausto Alzati,  
Hugo Catalán,  
Lu Colomina,  
Gabriel Ventura. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=https://cineuropa.org/film/365108/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgI-MF1vqPxZ5qQgZ6YyXPUb2bbog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=https://iffr.com/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhizD3oa7MYxaN7whJxGEHNjIyb4wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=https://iffr.com/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhizD3oa7MYxaN7whJxGEHNjIyb4wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=https://cineuropa.org/film/307545/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgdC9fbTglDHo-UHGa8gDcHRAE02g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=es&sp=nmt4&u=https://cineuropa.org/film/307538/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhYzq4VOUW5M9Mut2JqhXBV4jBIvA
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Menció especial al Festival de Locar-
no i actualment exhibint-se en el 
Festival de Toronto, Ray & Liz és el 
primer llargmetratge del fotògraf 
Richard Billingham. Una prolonga-
ció de la seva ja coneguda obra sobre 
la seva família disfuncional capita-
nejada per un pare alcohòlic, Ray, i 
una fumadora compulsiva de caràc-
ter agre, Liz, tots dos negligents com 
a figures parentals i com engranat-
ges de la societat. Per fortuna, no cal 
conèixer l'obra fotogràfica de l'autor 
per gaudir d'una pel·lícula que és 
tan intel·ligent i emotiva com demo-
lidora. 
 

La càmera de Richard Billingham -
ajudat pel director de fotografia Da-
niel Landin- imposa un format qua-
drat i amb prou feines abandona les 
estances interiors per generar així 
una sensació d'opressió aclaparado-
ra, cosa que es veu potenciat per les 
imatges d'animals engabiats i convi-
vint en espais tancats . I és que els 
individus d'aquesta família són com 
animals, de fet, Billingham planteja 
la pel·lícula com si d'una visita al 
zoo es tractés, ja que hi ha diverses 
referències que subratllen aquesta 
idea, inclosa una seqüència en la 
qual el germà petit, Jason , visita al 
zoo. 
 

Aquest safari domèstic posa el focus 
en tres èpoques diferents: la infància 
del propi Richard, limitant-se a 
mostrar una broma que li gasten al 
seu oncle, amb una resolució bas-
tant enginyosa; la seva joventut, 
prestant més atenció a les aventures 
del seu germà petit; i l'etapa final del 
seu pare, sol, entre ampolles d'alco-
hol i mosques. Ray & Liz no traça 
una cronologia definida ni intenta 
exposar una trajectòria biogràfica, 
simplement es limita a mostrar un 
seguit de situacions del passat que 
únicament estan connectades entre 
si per l'aparició dels Billingham. 
Aquesta estratègia narrativa dismi-
nueix la cohesió del conjunt, però no 
impedeix que el retrat sigui eficaç. 
 
Encara Ray i Liz no són de per si 
figures atractives, sí que desperten 
cert interès. No obstant, el més no-
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table de la pel·lícula és l'excel·lent 
fotografia de Daniel Landin -
m'imagino a Richard Billingham 
agafant per darrere per decidir les 
composicions-, l'esplèndida actuació 
de Joshua Millard-Lloyd -en el pa-
per del germà petit, Jason- i les dife-
rents imatges i metàfores que plan-
teja el director -la més potent sor-
geix quan Jason es veu obligat a dor-
mir al carrer i apareix una imatge 
d'un nen a la taula sobre la qual Liz 
està fent un puzle, com si aquesta 
fos incapaç de veure més enllà de si 
mateixa-. 
 

En general, Ray & Liz també destaca 
per la seva qualitat tragicòmica, cosa 
que exemplifica l'escena de l'amic 
que els demana un cigar i li diuen 
que busqui en el pot, on hi ha cigars 
ja començats que han trobat al me-
tro, i afegeixen "la gent llença unes 
coses "-presentant amb la mateixa 
imatge l'addicció i la pobresa-. O 
l'escena en la que els donen la notí-
cia que Jason ha d'anar a una casa 
d'acollida i Richard pregunta si ell 
pot anar també. 
 

Crida l'atenció que en la pel·lícula 
tot just apareix Richard. No indaga 
en ell en absolut, més aviat és una 
figura espectral. La qual cosa em 
sembla una decisió interessant que 
demostra humilitat i alhora reflec-
teix el propòsit essencial d'aquest 
fotògraf: aconseguir la redempció a 
través de les imatges sense ser el 
centre de la seva pròpia mirada. 
 
Jaume Fa de Lluc.  

 Richard Billimgham, 2018 

Sinopsi 

Als afores de Birmingham i en els 
marges de la societat, la família 
Billimgham porta a terme rituals 
extrems, trencant tabús en una 
vida determinada per factors que 
escapen al seu control. Basada en 
les memòries del fotògraf i direc-
tor Richard Billimgham 

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

    Tour D’A  Dijous 23 de maig 2019  |   Sessió única: 22.30  h 

Director. ........ Richard Billimgham 
País. .............. Regne Unit 
Guió. ............. Richard Billimgham 
Produtora: ..... Jacqui Landin  
Fotografia: ..... Dan Landin 
Gènere. ......... Drama  
Durada. ......... 107 m 

Tony Way,  
Ella Smith,  
Justin Salinger,  
Sam Gittins,  
James Eeles,  
Michelle Bonnard,  
Andrew Jafferson-Tierney,  
James Hilton. 


