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Fa quatre anys, Ali Abassi, director d'origen iranià emigrat 
a Suècia i que actualment  viu a Dinamarca, va sorprendre 
tothom amb la impactant Border, un particularíssim 
drama amb tocs fantàstics que reflexionava sobre els 
límits de la "normalitat" en relació amb l'aparença i als 
cànons preestablerts que pressuposen les societats 
contemporànies. Què ens fa normals o diferents en un 
món cada vegada més preocupat per la imatge i el físic, 
es preguntava Abassi.
Pel seu següent projecte, i convertit ja en un director situat 
en el radar dels principals festivals del món, Abassi ha tornat 
al seu Iran natal. De fet, hauríem de dir que hi ha tornat en 
aparença, perquè tot i que la trama de Holy spider passa a la 
ciutat santa de Mashhad (al nord-est de l'Iran, molt a prop de 
la frontera amb l'Afganistan), en realitat, tal com va explicar a 
la premsa al Festival de Cannes, la seva pel·lícula va haver 
de rodar-se a Jordània, per la impossibilitat de filmar-la en 
els escenaris reals a causa de l'estricta prohibició de les 
autoritats iranianes. I és que resulta evident que la trama 
de Holy spider havia de resultar molt incòmoda pel règim 
dels aiatol·las, un règim que poc sospitava Abassi que 
mesos després estaria contra les cordes per l'onada de 
protestes que viu el país des de la mort de Masha Amini, la 
jove iraniana assassinada per dur el vel mal posat a mans 
de l'anomenada "policia de la moral".
Més enllà de la seva apassionant trama detectivesca 
elaborada en format de thriller clàssic, el que més destaca 
a Holy spider és la seva demolidora fotografia de la societat 
iraniana. Una societat amb unes estructures de poder 
profundament corruptes, una misogínia que es traspua en 
tots els àmbits quotidians i una fractura generacional entre 
els defensors de la tradicionalitat i els estrats més joves que 
no van viure la revolució islàmica i que demanden canvis 
profunds. Vista vuit mesos després de la seva estrena 
mundial a Cannes, possiblement la pel·lícula d'Ali Abassi 
agafi una nova dimensió, esdevenint un retrat involuntari 
de la revolta latent que el cas de Masha Amini ha provocat.
Si ens centrem en la seva part de thriller, Holy spider 
podria haver estat signada tranquil·lament per David 
Fincher. Com a Seven o a Zodiac assistim a l'obsessiva i 
implacable investigació -en aquest cas d'una periodista- per 
desemmascarar un assassí en sèrie, conegut com l'assassí 
de l'aranya, que aquí s'acarnissa amb prostitutes de la ciutat 
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santa de Mashhad. A través del rostre i la mirada penetrant 
de Zair Amir-Ebrahimi -justíssima guanyadora del premi a 
la millor actriu a Cannes- la càmera d'Abassi ens condueix 
per les fosques entranyes de la ciutat. El director juga de 
manera brillant amb el punt de vista de l'espectador, quan 
a partir d'un determinat moment del film decideix deixar 
de prioritzar la intriga i desvetllar explícitament la figura de 
l'assassí. És aquí quan descobrim que més enllà d'atrapar-
nos en la tensió asfixiant de la trama, el seu objectiu no 
és jugar al fet que descobrim la identitat del criminal, sinó 
enfocar la pel·lícula cap a la radiografia social. I és que 
una de les qüestions més apassionants que planteja és 
que la inhibició o passivitat de les autoritats a l'hora de 
desemmascar i detenir al "serial killer" té a veure amb 
la seva condició d'àngel de la mort. En el fons, el poder 
corrupte fanàtic i extremista considera l'assassí un mena 
de justicier que elimina unes "infidels". I per això no fa més 
que posar bastons a les rodes en la investigació que la 
periodista realitza sobre el cas.
Holy spider reafirma totalment Abassi com un director 
de primer nivell. Rodada amb un magnífic pols narratiu, 
equilibrant a la perfecció el vessant de gènere del film 
amb la de crítica social. La setmana vinent sabrem també 
si aquesta aposta coincideix amb l'opinió de l'Acadèmia 
de Hollywood perquè Holy spider és una de les màximes 
favorites a l'Oscar al millor film internacional -curiosament 
és la candidata de Dinamarca- competint frec a frec amb 
altres films vistos recentment al Truffaut com Close o 
Argentina, 1985.
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