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Relacions perilloses
Pere Vilà (Girona 1975)amb paciència i amb els anys, ens va mostrant des
de que va fer el seu primer llarg metratge el 2007 "Pas a Nivell", una
manera original i diferent d'explicar històries. Ja l'any passat, dins el
mateix marc de Temporada Alta, que ara estrenem la seva darrera obra,
Pere Vilà ens va oferir la seva particular visió de la vellesa, la memòria i la
rancúnia amb la pel·lícula "La Fossa" (2014), amb unes esplèndides
interpretacions de Lluís Homar i la Emma Vilarasau.
Ara, Pere Vila, amb l'adaptació de la novel·la "El peatge" escrita a quatre
mans per Josep Valls i Joaquim Vidal (que és un dels productors de la
pel·lícula) ens mostra en la seva darrera producció L'ARTÈRIA INVISIBLE
una intima i complicada història on hi trobem la mala relació entre
germans i una herència entre mig; un matrimoni amb problemes: ell vol
fer carrera política i ella vol tenir fills. A ell se li complica la vida a través
d'una denuncia d'abusos sexuals. Al mateix temps, vivim un amor
adolescent, amb problemes, ella ha d'exercir la prostitució i ell està a l'atur
i "tocat", degut a que de petit havia estat a punt de formar part de la vida
del matrimoni, que ara te problemes. Els joves tramen una manera fàcil de
aconseguir diners. Aquí, es complica encara més la cosa.
Tot plegat explicat a la manera del director Pere Vilà, sense preses i amb la
càmera quieta. Aquesta manera de filmar, fa que l'espectador entri més
dins el complicat entramat de la història. Al mateix temps, un té la
sensació de que no passa res i resulta que estem vivim, quasi en primera
persona, tot una drama, un mal viure que no et deixa indiferent.
Fins hi tot, hi ha moments en que l'espectador voldria participar amb els
protagonistes, intentar fer-hi alguna cosa, perquè no haguéssim de viure
tant intensament el que estem veien.

Un altre mèrit del director, es aconseguir que els actors que venen de
diferents àmbits del mon de la interpretació, tot estiguin al mateix nivell.
Tots saben mostrar en poques paraules tota la intensitat, a través de
l'expressió, que necessita cada escena.
Una vegada més Pere Vilà, amb la seva manera d'explicar històries, no ens
deixarà indiferents. Ens farà pensar i reflexionar sobre que la vida, de
vegades, no estan fàcil de viure-la. I moltes vegades, som nosaltres que
ens la compliquem
Guillem Terribas.
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