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na pluja de referències de
la cultura popular, identifi-
cables per als que van ser
nens i adolescents als

anys vuitanta, esquitxa gairebé cada
fotograma d’aquesta pel·lícula dirigi-
da per Pau Freixas. Destaquen en
particular les al·lusions directes a un
cineasta tan afectat per la síndrome
de Peter Pan com és Steven Spiel-
berg: des d’E.T. fins a Els Goonies
(de la qual va ser guionista i produc-
tor). La resistència a fer-se gran és
un mal molt estès avui en dia, que
afecta particularment el món del ci-
nema. El mateix Orson Welles defi-
nia el setè art com “el tren de jogui-
na més car del món”, i hi ha una ge-
neració de cineastes –en particular
directors espanyols de comèdia–,
amb considerablement menys ta-
lent, que no semblen capaços de fer
el pas definitiu cap a l’edat adulta.

Però Pau Freixas i Albert Espino-
sa, coguionistes d’Herois, eludeixen
aquest perill i s’acosten a altres terri-
toris més adults i reflexius, especial-
ment al darrer terç de la pel·lícula,
quan la història fa un gir dramàtic
que ho posa tot del revés. S’hi pot
veure la mà d’Albert Espinosa, un
guionista i autor teatral marcat deci-
sivament per la greu malaltia que va
patir. També es nota la influència
decisiva d’una altra pel·lícula citada
pels responsables del film: Compta
amb mi (Stand by me), dirigida el
1986 per Rob Reiner i protagonitza-
da pel malaguanyat River Phoenix
quan només tenia 15 anys.
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“No recordes cap estiu que sigui
el més important de la teva vida?”,
pregunta Eva Santolaria a Àlex Bren-
demühl. D’això parlen Compta amb
mi i Herois. Les vivències del darrer
estiu junts d’una colla de cinc nens,
en un poble impossible –té platja, un
ós salvatge i estan a punt de fer-hi
un pantà– serveixen a Freixas i Espi-
nosa per traçar un itinerari que frega
perillosament el sentimentalisme, no

gaire allunyat de la sèrie Polseres
vermelles, que realitzador i guionista
van estrenar a TV3 fa tres mesos
amb un gran èxit d’audiència. Però
la pel·lícula Herois, que acaba de
sortir editada en DVD per Cameo,
evita estimbar-se en el precipici, i no
està mancada d’algunes interpreta-
cions i escenes notables. Brilla amb
llum pròpia Mireia Vilapuig, l’única
noia de la colla. I està especialment

ben resolta l’escena en què la mare
(Emma Suárez) i els amics coneixen
la notícia que un dels protagonistes
ha mort en accident: els diàlegs són
silenciats per la música, i la càmera
ressegueix a una certa distància,
amb elegància, les reaccions de la
gent, aquell instant que trenca una
vida per sempre i que és tan difícil de
filmar sense caure en excessos o
deixar massa fred l’espectador. ❋
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“No tingueu pres-
sa de fer-vos
grans”, ens ad-
verteix la veu pro-
funda, aspra i al-
hora dolça, d’An-
na Lizaran, i afe-
geix: “Un dia, el
record d’aquest
moment us podrà
salvar la vida”. Els
records, bons i no
tan bons, engala-
nats pel pas del
temps, són el ma-
terial amb què es-
tà construïda la
pel·lícula Herois.
Ens proposa un
exercici de recu-
peració de la me-
mòria, però no la
històrica, sinó la
sentimental, a
través de les vi-
vències d’una co-
lla de nens al seu
poble d’estiueig
als anys vuitanta.
Una època en què
les aventures
eren aventures:
es vivien al carrer i
en bicicleta, no a
través de panta-
lletes i comanda-
ments

a Marina, una jove universitària,
és al terrat de casa seva. De cop i
volta, una ventada. Una caiguda li
fa perdre el sentit i desperta en

un món diferent. És davant d’una torre
que només havia aconseguit veure des
del terrat. Tot és molt estrany. Una me-
na de ciutat fantasma amb carrers de-
serts, tot en un ordre immaculat, com si
tothom s’hagués esfumat. I això de dia,
perquè de nit les ombres l’empaiten, és-
sers assedegats que només pot combatre
amb llum. Els pocs que són vius han em-
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bogit, són caníbals. De vegades té visions
i somnis dels seus familiars i amics, però
ella és en una altra dimensió. Què ha pas-
sat? Com pot tornar a casa?

La casa de la torre (que publica en ca-
talà Narrativa Singular, segell de La Ga-
lera) és la segona novel·la d’Isabel del Río
(Barcelona, 1983), després de Casa de
títeres. És llicenciada en filosofia, amant
del gènere fantàstic, i està disposada a
fer-se un lloc en el terreny literari. La ca-
sa de la torre és un relat valent, que va
més enllà de la narrativa estrictament

juvenil. És una aventura de misteri, a
voltes de terror, que defuig la complaen-
ça. El món on ha caigut la Marina és fosc,
confús, ple de paranys, i les ombres no la
deixen respirar. Els moments de pau són
escassos. Trobarà companys de camí que
l’ajudaran, sentirà la força de l’amistat,
lluitarà aferrissadament per sobreviure,
però també experimentarà constant-
ment la tristor de la pèrdua. El lector
l’acompanya en una fugida sense des-
cans per trobar respostes. On sóc? Què
em passa? Un viatge a l’altre costat. ❋
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‘La casa de la torre’, un viatge a l’altre costat
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