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Foxcatcher
Salvador Montalt
L'argument de Foxcatcher és la transcripDirecció: Bennett Miller. Guió: E. Max Frye, Dan Futterman. Repartiment: Channing Tatum (Mark Schultz), Steve
ció dels fets reals que van protagonitzar
Carell (John du Pont), Anthony Michael Hall (Jack), Mark
a final dels anys vuitanta, començament
Ruffalo (David Schultz), Sienna Miller (Nancy Schultz), Vadels noranta del segle passat, el magnat
nessa Redgrave (Jean du Pont). Estrena: 06.02.2015, a la
sala 8 dels OCine Blanes, només en versió castellana.
John du Pont, hereu d'una nissaga de fabriSinopsi: Guanyadors de la medalla d’or als Jocs Olímpics
cants de pòlvora i armament, i els atletes
de 1984, en la modalitat de lluita, en Mark i en Dave
Mark i David Schultz, guanyadors de senSchultz tenen grans esperances de poder defensar el títol als propers Jocs de Seül. Tanmateix, en Mark viu de
gles medalles d'or olímpiques a Los Angemanera molt austera, dedicant-se tot el dia a entrenar en
les en la modalitat de lluita lliure. Per tant,
condicions mínimes. I son germà gran, en David, també
podria haver estat la típica pel•lícula bioaguanta, entrenant en un club molt discret i tirant endavant amb la dona i la criatura petita. En Mark s’anima en
gràfica de les que sovintegen per la tempoconèixer John du Pont, filantrop ric i patriota que li prorada d'Oscar. I, si bé de nominacions n'ha
posa d’incorporar-se al seu flamant club de lluita, situat
aconseguides cinc (Direcció, Guió Original,
a la seva finca luxosa de Foxcatcher. Ha de conformarne un equip i, malgrat que primer proposa a en Dave
Actor -Steve Carrel-, Actor en Paper Sed’incorporar-s’hi, es deleix per a poder triomfar sense la
cundari -Mark Ruffalo-, Maquillatge/Pertutela tècnica i moral del germà, quan aquest inicialment
ruqueria), és un film justament atípic, esdecideix rebutjar l’oferta. Aviat en Mark comença a assaborir la mel de la situació privilegiada en què es troba i a
trany diuen alguns.
conèixer de prop les excentricitats del seu nou mentor,
Excepte en un breu passatge, aquí no
amb qui passa de tenir una relació molt íntima i afectuotrobem ni rastre de l'esquema tradicional
sa a distanciar-se’n amb una tensió enorme. De resultes,
John du Pont tomba les resistències de Dave, que queda
a la "Rocky", de lluita, sacrifici, exit, dififascinat per la perspectiva de preparar el millor equip de
cultats i victòria (o caiguda final). Certalluita del món. Queda poc per als Jocs Olímpics de Seül i
ment, hi ha lluita, sacrifici, èxit, dificultats,
la situació és complicada a la finca de Foxcatcher...
victòries i caigudes; però la pel•lícula no
en fa l'objectiu, sinó el mitjà que li permet
seguir els tres protagonistes i les respectives evolucions. En primer lloc, en Mark Schultz
(Channing Tatum), taciturn, criat pel germà des de ben petit, físicament simiesc i disposat
al lliurament total en l'esport. En segon lloc, en John du Pont, l'hereu ric, el republicà patriota, el filàntrop, l'ornitòleg... l'home psicològicament malmès, enderiat a triomfar com
a entrenador i espònsor del millor equip del món, que garanteixi la victòria dels Estats
Units. I finalment, però no menys important, l'altre germà esportista, en David Schultz,
intel•ligent, analista i estratega eficient en la lluita lliure, dotat d'habilitats socials, casat
i pare de família, bon germà.
En aquests tres personatges hi podem trobar tres amèriques diferents, plenament vigents avui en dia. I no ha de sorprendre. Al començament de la pel•lícula, sentim com
Mark Schultz diu, a uns escolars que se l'escolten, que és d'Amèrica i dels valors que cal
tenir, d'allò que els parlarà.
En John du Pont, els espectadors trobem l''Amèrica dels rics, que tot ho compren, fins
la pròpia imatge, elaborada si cal pels mitjans audiovisuals. S'afaiçonen la realitat a mida,
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s’autoproclamen portadors dels valors que pregonen com ontològicament americans. Al
marge, esclar, de les fragilitats de la condició humana que els esquerden tant com tenen
cura d’amagar-ho. En Dave Shulz (Mark Ruffalo) podem identificar l’Amèrica que es ven,
sensata, entenimentada, disposada a seguir el joc als potentats, per aconseguir els seus
objectius. I en Mark Schultz (Channing Tatum), l’Amèrica que potser es deixa seduir pels
cants de sirena dels rics, però que no pot amb els seus abusos.
En aquest començament del segle XXI, aquell John du Pont de fa més de dues dècades
encaixa amb el prototip del partit Republicà nord-americà. D’aquell reaganisme absolut
ve la gent del “Tea Party” actual, que domina dins del republicanisme ianqui. I els germans Schulz ens ajuden a entendre com hi pot haver tanta gent de les classes populars
nord-americanes que acabi votant els republicans, bé per aconseguir els objectius que
es proposen, bé perquè s’enlluernen amb els seus cants de sirena (retòrica patriòtica
inclosa). Prolífic, el personatge de Dave Schulz dóna també per a veure-hi el perfil dels
del partit Demòcrata: revestits d’ètica, fins que no es poden resistir a seguir el joc als
potentats.
Seguint el fil argumental, permeteu que esguerri la pel•lícula a qui no l’hagi vista i en
comenti el final. Seguint el fil, deia, el republicà acaba definitivament embogit i convertit
en criminal confès; el demòcrata venut, mort per les bales del republicà, i l’americà senzill que s’havia deixat enlluernar, paquetejat per la decepció, sobrevivint com pot.
I és que sí, és d’Amèrica i dels valors pretesament americans, de què parla aquest film, a
partir del cas de Foxcatcher. De la mateixa manera que també és d’Amèrica de què parla
Capote, a partir de la relació de l’escriptor Truman Capote amb els criminals de Kansas,
i és d’Amèrica que parla Moneyball, tot explicant la història de l’entrenador de Beisbol
que va introduir l’estadística per a preparar els partits. Films, tots tres, obra d’un mateix
cineasta: Bennett Miller, premi a la Millor Direcció en la 67a edició del Festival de Canes,
per Foxcatcher. ●
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col·laboracions

Conreu de l’enciam a Malgrat
Joan Farré Rabal
Enciam, encisam o lletuga (Lactuca sativa) és
una planta conreada de la família Asteraceae originària d’Europa i Àsia a partir de varietats silvestres afins com Lactuca serriola.
El nom d’enciam sembla derivar del llatí incidere:
tallar, ja que l’enciam es talla en trossets menuts
en l’amanida. Lletuga deriva del llatí lactuca, lleteta, ja que la saba de la planta sembla llet amb ús
com a somnífer
Planta anual o bianual, que inicialment forma
una roseta de fulles de fins a 20 cm. de llarg i quant
floreix forma una inflorescència amb flors blanques
i fruit allargat.
Hi ha moltes varietats d’enciam. En general és una
planta no gaire resistent al fred, si hi ha glaçades
deixa les fulles vermelles.
Les varietats s’agrupen segons si formen un cabdell o no, si són llargues Romana o “orelles de
burro” o més aplanades. Hi ha varietats aptes per
a ser collides a l’estiu ( més o menys resistents
a espigar-se) i altres com la trocadero de collita
hivernal en llocs d’hivern suau. Es pot sembrar de
gener a juliol i recollir del març al novembre. La varietat iceberg és molt típica dels Estats Units (i de
les hamburgueses americanes).
Els camps de Malgrat, primordialment és dediquen ara al conreu de verdures. Abans era habitual veure grans extensions d’enciam trocadero,
que s’exportava al estranger amb tren i amb grans
camions.
Encara hi han camps que es sembren enciams
de totes varietats pel consum local o pels mercats
nacionals.
El conreu de l’enciam segueix els següents
passos: Al començament de la tardor es llauren els camps, si passa el rascle i després la
fusta d’aplanar, es fan eres llargues de un o dos
metres d’ample. Un cop aplanades es sembra la
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