
 
 
 

 The Big Lebowski 

No conec cap dels milers de    
sacerdots ordenats segons la  
religió inspirada en la personali-
tat del Nota, protagonista de The 
Big Lebowski (1998). Mai he  
viatjat als Estats Units amb     
l'objectiu d'assistir al festival 
anual Lebowski Fest, en què es 
projecta ritualment la pel·lícula   
i es disputen competicions     
noctures de bitlles. Mai he      
acomiadat -ni pretenc fer-ho- les 
restes d'un amic mort guardades 
en un pot de cafè davant la costa 
de l'Oceà Pacífic. 
 
Però, després d'haver vist ja unes 
quantes vegades aquesta 
pel·lícula, no seria capaç        
d'escriure'n una ressenya sense 
començar recordant -ni que sigui 
breument- el que crec que, com 
per a tants joves a la flor de la 
vida (i no tan joves), s'ha conver-
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tit en un culte petit però estimat 
dins la meva existència: les nits 
en què The Big Lebowski dóna 
ambient a alguna petita reunió 
d'amics en un pis destartalat, els 
diàlegs que, apresos de memòria, 
es repeteixen en ocasions        
adients, i que amb el temps    
creen "claus" còmplices que    
alimenten relacions: "com a    
mínim és una doctrina", deixa de 
fer el "Donnie", "bé, aquesta és la 
teva opinió...", i un llarg etcètera. 
 
Penso que fer-ho així està, a més, 
no només d'acord amb l'esperit 
de la majoria de freaks amants 
de la pel·lícula, sinó també amb 
el del propi film: la millor comè-
dia dels germans Coen és una 
revisió postmoderna -com mol-
tes de les seves pel·lícules, ja des 
de Blood Simple (1984)-, en 
aquest cas paròdica, de les      

Joel  Coen, 1998 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

El Nota (Jeff Bridges), un dropo 

que viu tranquil·lament a Los Ange-

les, un dia és confós per un parell 

de malfactors amb el milionari Jeff 

Lebowski, amb qui només compar-

teix cognom. Després que es pixin 

a la seva catifa, el Nota decideix 

visitar el milionari per tal que li 

aboni el preu de la catifa, ja que 

ell era el veritable objectiu dels 

malfactors. De la seva trobada 

naixerà un tracte: el Nota rebrà 

una recompensa si aconsegueix 

trobar la dona del magnat, que ha 

sigut segrestada. 

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.  

Fitxa artística 

Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, 
Steve Buscemi, David Huddleston, Philip  
Seymour Hoffman, Sam Elliott, John Turturro, 
Tara Reid, Ben Gazzara, Peter Stormare, 
Mark Pellegrino, Jon Polito, David Thewlis, 
Flea, Carlos Leon, Philip Moon, Torsten   
Voges, Jimmie Dale Gilmore, Jack Kehler, 
Richard Gant, Christian Clemenson  

Fitxa tècnica 

Director. .... Joel Coen 
País. .......... Estats Units 
Guió. ......... Joel Coen, Ethan Coen  
Productora. Coproducció Estats Units-R. Unit  
                    Polygram Filmed Entertainment  
                    Working Title Films                        
Fotografia .. Roger Deakins 
Música. ...... Carter Burwell 
Durada. ..... 117 m 
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Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

novel·les i pel·lícules de sèrie 
negra, i el seu argument i el seu 
sentit com a comèdia només es 
comprenen adequadament en 
relació a tal món referencial: un 
antiheroi-detectiu privat s'en-
fronta a un misteri que ha de 
resoldre, però aquest de seguida 
es revela més complex del que 
podia esperar-se, i laberíntiques 
trames i subtrames i un nombre 
creixent d'aliats i enemics s'em-
boliquen fins al punt que l'es-
pectador deixa de comprendre 
què carai passa. O potser algú va 
entendre The Big sleep (1946), 
de Howard Hawks, el primer 
cop que la va veure? Ni el propi 
Raymond Chandler, escriptor de 
la novel·la original, va saber o 
voler explicar a Hawks l'autor 
d'un dels assassinats. Només 
que, aquí, el desenllaç recorda a 
The Trouble With Harry (1955), 
d'Alfred Hitchcock. 
 
Sigui com sigui, sóc dels que 
pensen que, en el fons, no és ni 
la brillantor dels diàlegs ni els 
nusos de la història allò central 
en el gènere noir, sinó l'ambient 
en què es mouen els personatges 
i, en relació, les identitats que 
formen aquests i les maneres 
com es poden relacionar. Si a 
The Big Sleep es tractava de la 
"història d'amor entre dos     
personatges que es mouen en un 
univers de poder, crim i corrup-
ció en què ningú sembla estar 
fora de perill ni ser completa-

ment innocent" (David Vericat a 
"Cinema Esencial"), a The Big 
Lebowski la clau semblen ser 
l'amistat i la possibilitat d'una 
vida fraterna en el marc d'un 
món gran i terrible d'arbitrarie-
tat i desordre, amb el rerefons 
de la violència i la guerra.     
Descregut i derrotat, El Nota és 
un personatge que malgrat tot 
troba la manera d'encaixar, fent 
malabars, amb la seva època i 
lloc, d'aguantar sense perdre 
totalment la dignitat (anar pel 
món sense fer mal a ningú i, a   
la vegada, lluitar, quan arriba 
l'ocasió, per impedir que es 
"passin de la ratlla"). Una reali-
tat que -encara- avui ressona al 
nostre voltant i en les nostres 
vides en el punt crític en què ens 
trobem. 
 

*** 
 

En una visita al Cineclub, fa uns 
anys, en què va presentar una de 
les seves pel·lícules, el director 
Albert Serra va parlar d'aquelles 
nits en què, amb els amics, ines-
peradament, s'hi produeix una 
màgia especial -la conversa, l'es-
tat d'ànim de la gent- fins al 
punt que l'endemà es lamenta 
que allò hagi desaparegut. I va 
dir que l'objectiu de la seva vida 
en el cine, amb les seves 
pel·lícules, sempre va ser buscar 
això: que es puguin arribar a 
reproduir aquests moments a 
través de les imatges.  

Crec que The Big Lebowski, que 

probablement no agradi gens a 

l'Albert Serra, a molts ens ha 

ajudat a compartir aquests efec-

tes. La seva imatge descreguda i 

irònica del món no evita, para-

doxalment, que desvetlli una 

calidesa fraterna. I voldria pen-

sar que també ajuda a produir-

la el vell i petit Cineclub de    

Sabadell, que resisteix una vega-

da i una altra els canvis d'època, 

de tendències, de propietaris de 

les sales de cinema. M'agrada 

imaginar-me que amb cada 

pel·lícula projectada, amb les 

tragèdies o farses que s'hi repre-

senten, amb la seva lluita pel 

cinema amb majúscules, el    

Cineclub és un espai que contri-

bueix a apropar-nos als altres, a 

fer encaixar millor les peces de 

les nostres vides. En definitiva, 

un espai que es relaciona amb 

algunes d'aquelles experiències 

que, quan ens arribi el final,    

ens permetin morir feliços i   

contents, sense sentir-nos      

estafats per Nostru Senyor. 

 

Gerard Marín Plana 

Cineclub Sabadell 

 


