
 
 
 

 Blanco en blanco                    

“Aquest pla final, on la 

llum marca el ritme      

frenètic i força obsessiu 

d’en Pedro neguitós      

per captar el capvespre, 

resumeix perfectament la 

idea implícita de la 

pel·lícula.” 

 

 

El film manté un respectuós 

fora de camp envers la violèn-

cia racista, però no impedeix 

la seva constant percepció, 

creant aquesta atmosfera fei-

xuga d’incomoditat creixen 

que va augmentant conforme 

en Pedro va quedant atrapat 

en aquesta teranyina d’inf-
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àmia. Hi ha violència cap a les 

dones, implícita en tot        

moment, sexual en uns dels 

moments determinants de la 

degradació col·lectiva; hi ha 

violència envers l’indi consi-

derat com un ésser inferior i 

il·legítim propietari d’uns ter-

renys necessaris per la rama-

deria extensiva, si bé, en lloc 

d’observar les matances i cap-

tures assistim al moment an-

terior, a la batuda nocturna, a 

l’entrada al bosc, al ball de 

torxes en la foscor, al tret    

indiscriminat per generar por 

i provocar la fugida d’aquest 

territori que volen robar cap 

el refugi de les missions religi-

Theo Court, 2019 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

En el preludi del segle XX, Pedro 

(Alfredo Castro) arriba a la Terra 

del foc, un territori hostil i violent, 

per tal de fotografiar el matrimoni 

d’un poderós latifundista, mr.  

Porter. La futura esposa, tot just 

una nena, es converteix en la seva 

obsessió. Mentre tracta de capturar

-ne la bellesa, traeix el poder    

que domina el territori. Però és 

descobert. 
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Covid-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes:   la dels so-
cis, la de les persones que anteriorment 
havien adquirit un pack 5 o 10 i la dels 
no socis.   Organitzarem de manera 
ordenada l’entrada a la sala i us adjudi-
carem un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la resta 
d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel 
hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la 
sala.  
L'ús de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

oses que no van deixar de ser 

res més que campament de 

refugiats sense esperança de 

justícia, o per fer un final com 

un decorat que immortalitzi 

el moment. La violència més 

visible, paradoxalment, i des 

de la distància marcada pel 

director que la vol integrada 

en el paisatge, la pateix el 

propi fotògraf quan, en el seu 

somni amorós i, per què no 

dir-ho, pedofília declarada, 

decideix fotografiar a la pro-

mesa al capvespre en un po-

sat erotitzant per a la seva 

personal satisfacció. Dos 

mercenaris de Mr Porter en-

senyaran a en Pedro quins 

han de ser els límits del seu 

treball i de la relació amb el 

seu amo a cops, i de passada 

quedarà segellada la seva es-

clavitud i dependència del 

tirà, que farà seu el treball 

futur del fotògraf obligant-lo 

a integrar-se al club violent 

d’exterminadors per tal de 

rebaixar la seva neutralitat 

fent-lo ser part de les expedi-

cions de caça, en les que     

retratarà a víctimes i botxins 

com si es tractés d’aventures 

representades en composici-

ons teatrals on es busca      

l’estètica sense adonar-se de 

l’horror de la matança 

 

No hi ha necessitat de cate-

quitzar, no hi ha paraula per 

descriure el que les imatges 

saben transmetre, són aques-

tes les que ens permeten     

jutjar lliurement. Els fets, la 

seva innegable càrrega de 

profunditat, no es veuran 

blanquejades per l’entorn ni 

pel meravellós tractament de 

la   fotografia del film, ni pel 

cuidat entorn sonor de la 

pel·lícula en el que s’integra 

perfectament la música crea-

da per l’ocasió i la del         

moment i en què passen els 

fets. 

 

Theo Court filma la història 

com si es tractés d’una ficció i 

ho fa amb la consciència de 

fer una obra d’art allunyant-

se de la necessitat de caure  

en moralismes inoportuns. 

Aquest pla final, on la llum 

marca el ritme frenètic i força 

obsessiu d’en Pedro neguitós 

per captar el capvespre, resu-

meix perfectament la idea   

implícita de la pel·lícula.           

Un home dedicat a una      

professió on la bellesa sembla 

essencial, perdent la perspec-

tiva del transfons horrible 

que la provoca. Així sembla 

moure’s en Pedro aliè a la   

decadència humana, disse-

nyant l’enquadra, la figuració, 

el vestuari, la col·locació; però 

el que no pot amagar, és     

que, darrera del seu cuidat i 

esmerat estudi de la llum,      

persisteix el retrat obscè del   

tenebrós. 
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