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He tingut la temptació de titular d'una altra manera 
aquest text sobre «Costa Brava, Lebanon»: «No 
es pot fugir de la merda del món». M'ha semblat, 
però, massa groller com a títol. Tanmateix, no he 
renunciat a escriure-ho perquè és allò que li passa 
de manera literal (amb una dimensió metafòrica) 
a una família que anys enrere va instal·lar-se en 
una casa enmig de muntanyes amb el propòsit 
de fugir de la pol·lució i del brogit de Beirut. 
Aquesta família, els Badri, està conformada per 
una dona (interpretada per Nadine Labaki, actriu 
i també directora, com ara de «Cafarnaúm») que 
va ser una cantant famosa, el seu marit (el bell 
actor palestí Saleh Bakri, que vam descobrir l'any 
2007 amb el film israelià «La banda ens visita»), 
les seves dues filles (una adolescent, amb el 
desig de descoberta vital propi de la seva edat, i 
una nena que compta números com si amb ells 
pogués fer màgia) i la mare d'ell que, sentint la 
mort pròxima, s'ho mira tot una mica a distància.
Els pares, de fet, també van fugir del món perquè, 
com s'arriba a dir, volien canviar-lo col·lectivament 
sense aconseguir-ho. Amb la seva fugida familiar 
van creure que, fugint d'un món de merda, havien 
trobat un paradís o almenys un lloc de resistència 
contra el capitalisme global. Tot plegat s'esvaeix 
des que, com en un estimat film català recent, la 
presència d'unes grues (també en aquest cas qui 
primer les veu és la nena) avisen d'una amenaça: 
davant de la casa que habiten i de les terres que 
cultiven s'hi construirà un abocador amb un pretext 
suposadament «ecologista»: les escombraries hi 
seran incinerades. La presència de la merda no 
només destrueix un racó pretesament utòpic, sinó 
que revela que potser tampoc vivien en un paradís. 

No es pot fugir de les escombraries

Aviat emergeixen les tensions, començant pel fet 
que el terreny on es construeix l'abocador ha 
sigut expropiat amb la connivència d'una familiar 
que viu lluny. Cadascú pateix aquesta destrucció 
a la seva manera: el dolor i la impotència 
davant d'una pèrdua no sempre uneix, sinó que 
sovint separa. A més, la situació, amb la qual 
enfolleixen, fins i tot pot despertar desitjos latents 
i potser llargament covats i amagats, com ara el 
de marxar del lloc i, de fet, retornar a la ciutat.
En el seu primer llargmetratge com a directora, 
la també actriu Mounia Akl (que viu entre Beirut 
i Nova York) demostra la seva capacitat per 
controlar les tensions i conflictes familiars sense 
caure en l'excés dramàtic mentre que desplega 
sensibilitat en la direcció dels intèrprets. Això 
partint d'un guió ben construït, cosa gens estranya 
tenint present que Mounia Akl l'ha escrit amb Clara 
Roquet, la guionista de «10.000 Km» i «Els dies 
que vindran», entre altres, que també ha debutat 
recentment en la direcció amb «Libertad». De 
fet, hi ha una participació catalana (Lastor Media, 
de Tono Folguera, un amic del Cinema Truffaut) 
en la gestació d'aquest film que, com és propi 
d'aquests temps, ha necessitat la cooperació de 
productores de diversos països: França, Líban, 
Suècia, Dinamarca, Noruega i els EUA. D'altra 
banda, o potser de la mateixa, aquesta pel·lícula, 
que insisteixo ens recorda la impossibilitat de 
fugir de la merda, transcorre en un racó del 
Líban, però podria passar en altres llocs del món.
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