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Durada: 150 minuts 

El Departament de Policia de

Massachussets ha posat en marxa un pla

per acabar definitivament amb el crim

o rganitzat, darre re el qual hi ha Frank

Costello. La utilització d’un infiltrat, Billy

Costigan, forma part d’aquesta estratègia.

Però mentre el jove es guanya la confian-

ça del mafiós, hi ha un altre infiltrat de

Costello a la policia, Collin Sullivan, que

està fent tot el possible evitar-ne la deten-

ció. Tant la policia com els criminals s’a-

donen que hi ha un talp entre ells, de

manera que els dos infiltrats hauran de

desvelar la identitat de l’altre per salvar- s e

i acabar amb la doble vida que els tur-

menta. Un joc de màscares, on tothom

menteix i ningú és el que sembla, que

posa en evidència la fragilitat de la nostra

identitat i una realitat dominada per l’ab-

soluta ambigüitat moral. 

f i t x a  t è c n i c a

s  i  n  o  p  s  i
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• D e t e rminar l’estructura narrativa del film en funció dels

recursos utilitzats, l’el·lipsi i el muntatge paral·lel, per

donar sentit al re l a t .

• Considerar el significat de la història com a reflexió sobre

els codis morals de la nostra societat. 

o b j  e  c  t  i  u  s



Desdoblaments i simetries

L’ a rgument d’Infiltrados es basa en un thri-

ller situat a Hong Kong, Internal Affairs

(2002), realitzat per Wai Keung Lau i Siu

Fai Mak, del qual es va fer un guió adaptat

per als Estats Units. L’ a rgument explica la

història d’un policia infiltrat en una banda

criminal i un informant de la policia que

t reballa secretament per a la mateixa

banda. Es tracta de les dues cares d’una

mateixa figura, la d’algú que acaba posant

en crisi la seva identitat pel paper que li ha

tocat encarn a r. Un dels aspectes que més

van atre u re Martin Scorsese és la duplicitat

dels personatges protagonistes, que pert a n-

yen a dos mons aparentment oposats però

que acaben sent intercanviables, fins al

punt que la frontera que els separa es

dilueix i s’han d’enfrontar amb la pèrdua de

la pròpia identitat. 

Situada a la ciutat de Boston, la pel·lícula

s’inicia amb referències a la infantesa de

Colin Sullivan (Matt Damon), ensinistrat des

de petit pel mafiós Frank Costello (Jack

Nicholson) per esdevenir un infiltrat al cos

de Policia. Anys més tard, Sullivan ha

ascendit a la Unitat d’Investigacions

Especials, un grup d’oficials d’elit que té

per objectiu acabar amb Costello. Els seus

superiors no saben que Sullivan treballa per

a Costello, al qual manté un pas per davant

de la policia des d’aquesta posició privile-

giada. 

Per la seva banda, la Policia de l’Estat,

decidida a acabar definitivament amb la

màfia local, també confia a un jove sorg i t

dels carrers del sud, Billy Costigan

( L e o n a rdo DiCaprio), la tasca d’infiltrar-se a

la banda de Costello. Costigan s’haurà de

guanyar la confiança de Costello, per la

qual cosa es va endinsant, en un pro c é s

que li és especialment dolorós pels seus

orígens familiars, en l’univers sòrdid del

crim organitzat. Tant Billy com Colin port e n

una doble vida que els està consumint

alhora que les sospites per part dels seus

companys i superiors comencen a fer tro n-

tollar la façana que han erigit. 

Però tant policia com criminals no trigaran a

descobrir que hi ha un talp entre ells i els

dos infiltrats s’enfrontaran a l’amenaça

constant de ser atrapats per l’enemic.

A l e s h o res es precipitarà una carrera fre n è t i-

ca per desvelar la identitat de l’altre amb la

finalitat de salvar la pròpia. En aquesta

cursa desesperada per sobre v i u re es posa

clarament de manifest la simetria que defi-

neix els dos personatges des del principi, i

que té en la figura paterna una de les claus

de la seva articulació. Així, mentre que per

a Colin Sullivan serà necessari matar el seu

p a re simbòlic, Frank Costello, perquè ningú

sàpiga la seva identitat, per a Billy és del tot

necessari Quenan, l’únic que pot demostrar

la seva.

Correspondències i diferències
entre els dos personatges

La lectura dels 15 minuts inicials de la

pel·lícula, en què se’ns presenta la identitat

dels personatges, és molt reveladora de la

tècnica narrativa de Scorsese, basada en

l’ús del muntatge paral·lel i alternat i en

l’el·lipsi, que dota de significat la història

alhora que li confereix el ritme precís per

t r a n s m e t re la informació necessària i man-

tenir l’interès per la intriga. A les seqüències

de presentació es pot veure molt bé la utilit-

zació d’aquests mecanismes, mitjançant el

joc de paral·lelismes entre Billy Costigan i

Colin Sullivan, tal i com es detalla a conti-

n u a c i ó .

• La primera seqüència del film ens mostra

una baralla i disturbis al carrer en el que

sembla una manifestació a favor dels

d rets civils dels negres, acompanyades

d’una veu en off, de moment anònima i

que en els següents plans es localitza en

el personatge interpretat per Jack

Nicholson. 

a  s  s  a  i  g
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• En l’escena següent coneixem el nom del

personatge, Frank Costello, un irlandès

que controla el barri. Al bar identifica un

nen, Colin Sullivan, i li mostra la seva

p rotecció ordenant que se li donin diver-

sos productes de l’establiment, inclosos

uns còmics, que ell paga amb els diners

requisats al propietari. Les diverses coses

que encarrega es mostren en plans suc-

cessius que s’organitzen en breus el·lip-

sis seguint el ritme de les paraules.

L’escena finalitza amb una re c o m a n a c i ó :

«Si algun dia vols guanyar uns diners

e x t res, passa per L. Street». 

• A continuació veiem Colin vestit d’escolà i

abans d’acabar l’escena d’un funeral

escoltem la veu de Costello, «L’Església et

vol controlar», una advertència que expli-

ca a Colin al taller de reparacions on tre-

balla. En un canvi de pla s’ha produït la

t r a n s f o rmació de Colin. Ha deixat de per-

tànyer a l’Església per posar-se sota la

p rotecció de Costello, que l’educa per

saber decidir el seu destí, «Ningú et dóna

res, has d’agafar-ho», li diu;  i acaba amb

la cita «Non serviam», a la qual Colin re s-

pon: «James Joyce». 

• El poder de Costello es narra a través

d’un seguit d’imatges que mostren l’as-

sassinat dels italians que es van atrevir a

d i r-li el que havia de fer. Es reprèn l’esce-

na del taller de reparacions i al·ludeix al

que li deia l’Església quan era petit re s-

pecte a ser poli o delinqüent. La visió

actual és molt diferent segons Costello:

«Quan tens davant una pistola carre g a d a ,

quina és la diferència?». Com si es trac-

tés d’una màxima, aquesta explicació de

Costello regirà el destí de Colin, que

veiem en primer pla escoltant atentament

aquestes recomanacions. 

Tot dos personatges exemplifiquen la figura

de l’inadaptat, tan present als films de

Scorsese, que intenta emmotllar-se a un

e n t o rn hostil, una societat corrupta i deshu-

manitzada molt allunyada del somni ameri-

cà. Aquests antiherois molt sovint només

poden escapar d’aquest entorn a través de

societats paral·leles, cosa que es tradueix

en l’entrada en bandes criminals i la màfia,

comunitats molt tancades i amb codis

morals propis que actuen com a substitut

de la família. En aquest procés cal superar

diverses fases i hi juga un paper primord i a l

el capo, l’equivalent de la figura patern a ,

que a Infiltrados té Frank Costello envers

Sullivan, però que també té Oliver Quenan

( M a rtin Sheen), el cap de policia, envers

Costigan, el pare del qual és mort .

Igual que Colin Sullivan, Billy Costigan

també va viure envoltat per la màfia i la

c o rrupció durant la seva infantesa i ha fet

tot el possible per allunyar-se’n. Convert i r- s e

en policia és la forma més extrema de des-

afiar el seu destí, però ni tan sols així ho

aconsegueix. Són justament els seus orí-

gens, el coneixement de l’entorn en què es

mouen els criminals, el què fa decidir la

policia a utilitzar-lo com a talp. En aquest

sentit, Quenan té una influència decisiva

s o b re Costigan, que no té ningú més en qui

confiar ni que pugui demostrar la seva veri-

table identitat. Aquests paral·lelismes i con-

trastos entre els dos protagonistes queden

p e rfectament travats mitjançant la confluèn-

cia que provoquen determinats personatges

i situacions, que els apropen sense que s’a-

cabin de tro b a r. És el cas de la seva re l a c i ó

a m o rosa amb Madolyn (Vera Farmiga), psi-

còloga del Departament de Policia, o del fet

que, en definitiva, tots dos treballin per a

Costello. O que en moments en què es tro-

ben, com en la baralla que protagonitzen o

la persecució que s’inicia al cinema, a la

semblança física s’hi afegeix el fet que ves-

teixen pràcticament igual. 

De nou és a través del muntatge que aquest

joc de contrastos adquireix el seu significat

més ple, tal i com es pot veure en la suc-

cessió de seqüències que s’inicien amb el

pas per la policia dels dos protagonistes. 

• Colin Sullivan escolta atentament les

explicacions d’un professor a l’Acadèmia
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de la Policia Estatal que descriu els efec-

tes d’un projectil. El pas de Colin per

l’Acadèmia està resolt amb la mateixa efi-

càcia narrativa amb què ha s’ha estru c t u-

rat la seqüència de la seva iniciació en el

món de la màfia. L’escena de la classe

s ’ a l t e rna amb diferents imatges sobre els

e n t renaments dels futurs policies. La pre-

cisió de Colin en el camp de tir i la seva

resistència física a la disciplina, tant en

l ’ e s p o rt com en l’obediència a les ord re s

dels seus superiors, es mostra en un

seguit de plans breus que acaben amb la

finalització d’un partit de rugbi que l’e-

quip de Colin ha perdut. Paral·lelament,

Billy Costingan es presenta en primer pla

a punt de fer un examen cronometrat, en

una escena intercalada a la dels jugadors

e n f rontats on Colin té un paper pro t a g o-

nista. Tres breus plans resumeixen el

desenvolupament de l’examen per part

de Billy i un pla de la cúpula daurada de

la seu del Govern ens re t o rna a Colin,

que l’observa fascinat mentre parla amb

un company del seu equip. A continuació

re t robem de nou Billy, que corre en fila

conversant amb el seu company negre a

qui adverteix la dificultat que sempre tin-

drà pel seu color de pell.

• La següent escena ens situa en la ceri-

mònia de graduació en què el govern a d o r

de Massachussets pronuncia el discurs

de benvinguda als nous graduats, entre

els quals veiem Colin, que rep la felicita-

ció de Costello a l’interior del seu luxós

c o t x e .

• Un seguit d’imatges, en què veiem en

primer lloc Billy en un camp de tir, ens

m o s t ren l’entrada de la Policia Estatal en

un pis protagonitzada per Colin. Un pri-

mer pla de Billy disparant acaba amb

aquesta escena, que enllaça amb un pri-

mer pla de Colin amb ulleres fosques que

mira fora de camp. El següent pla ens

mostra la figura de Colin encerc l a d a

s o b re la pantalla en negre. A la manera

d’una obertura d’iris localitzem Colin

davant un edifici, al qual es disposa a

e n t r a r, i una veu en off s’avança a l’esce-

na que tindrà lloc a continuació i en què

Colin és felicitat pel seu superior com a

benvinguda al nou lloc que ocuparà a la

Unitat Especial d’Investigació. A la sort i d a

de Colin del despatx veurem per primera

vegada els dos protagonistes de la història

c o m p a rtint el mateix espai i el mateix

enquadrament. La secretària indica a Billy

que ja pot passar i en l’entrevista que

manté amb el capità Quenan acompanyat

del seu ajudant, el major Dignam, conei-

xem la història familiar del pro t a g o n i s t a .

La provocació constant a què es veu sot-

mès Billy pel seu passat l’obliga a demos-

trar la seva voluntat de ser policia i ens

i n f o rma de l’esforç que ha hagut de fer

per poder sortir de l’ambient en què s’ha

criat. L’ e n t revista amb Billy s’alterna amb

la seguretat i l’ambició de Colin, il·lustrada

en una conversa amb un antic company

de l’acadèmia de policia a qui re c o m a n a

anar per lliure, com ha fet ell, si vol arr i-

bar a tenir un càrrec millor. Retornem a

l’escena de l’entrevista de Billy, on conei-

xem la seva doble procedència social, de

classe alta acomodada per part de mare i

de petits delinqüents per part de pare ,

p resentat pel sergent major com l’únic

honrat, «el jodido mulo de carga» a qui

visitava els caps de setmana. A la pre g u n-

ta sobre per què ha volgut fer-se poli, Billy

respon amb una frase que sorprèn el

capità Quenan, que pregunta per la seva

autoria. Billy respon, «Hawthorne», però

la seva resposta no provoca cap apro v a c i ó

com la que va re b re Colin de petit al re s-

p o n d re a Costello, com hem vist a les

escenes inicials. Se li demana com un

ultimàtum si vol ser policia o semblar- h o .

El capità Quenan no sembla disposat a

a d m e t re’l al seu equip.

• Un seguit d’escenes ens situen en el pas-

sat de Billy, la mort de la mare de Billy, la

conversa amb el seu oncle, mentre que
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Billy lloga un apartament des d’on pot

contemplar la cúpula daurada que sim-

bolitza la seves aspiracions, per tornar de

nou a la vida de Billy, centrada ara en

l ’ e n t e rrament de la seva mare, que finalit-

za amb un primer pla d’una estampa re l i-

giosa signada per Costello penjada en

una gran corona de flors. La signatura de

Costello mostrada en primer pla s’enllaça

amb un pla de Billy, que continua asse-

gut al despatx de Quenan. La conversa

que ara mantenen ha canviat radicalment

de to i suposem la missió que se li enco-

mana quan Billy pregunta «què hauria de

fer?». A través d’unes re c o m a n a c i o n s

concises i clares sabem quina és la mis-

sió que se li demana a canvi d’anul·lar la

seva identitat de policia i convert i r-lo en

un delinqüent. Condemnat per un crim

del qual es confessarà culpable, obtindrà

la llibertat condicional després d’una

estada a la presó i haurà de seguir el

tractament de rehabilitació usual en

aquests casos.  

Se li demana fingir de nou, com feia de

nen quan anava a les cases barates on

vivia el seu pare. «To rna a fer-ho... per

mi», li demana el capità Quenan, l’únic

que sabrà la seva autèntica identitat. 

Els esforços de Costigan per no caure defi-

nitivament en el món de Costello exemplifi-

quen molt bé la lluita per no perd re la prò-

pia identitat i posa de manifest fins a quin

punt és cada cop més difícil saber on es

t roba la frontera entre uns i altres, entre el

bé i el mal. La identificació que feia

Costello a l’inici del film entre policia i lla-

d res, sintetitza en gran part la reflexió que

el director ens proposa sobre els codis

morals de la nostra societat, una qüestió

que ell mateix qualifica com de “zona zero ”

de l’ètica. El resultat és un món d’absoluta

ambigüitat moral, en el qual només existeix

la sospita i on és difícil re f i a r-se d’algú per-

què tant els “bons” com els “dolents” s’han

lliurat a la mentida i a les falses lleialtats. 

La violència com a catarsi

M a rtin Scorsese és un dels pro t a g o n i s t e s

del procés de renovació que la indústria de

Hollywood va experimentar al llarg dels anys

setanta, impulsada entre altres coses per

l’aparició d’una nova generació de cineastes

que, malgrat les diferències que els sepa-

ren, tenen evidents afinitats. Qualificats com

els movie brats (els nois del cinema) del

nou Hollywood, el grup està integrat per

Francis Ford Coppola, Georges Lucas,

Steven Spilberg, Brian de Palma, Michael

Cimino, John Millius i el mateix Mart i n

Scorsese. Formats sota l’impacte del cine-

ma d’autor, ja dels clàssics de Hollywood i

de les grans figures dels anys cinquanta i

seixanta, van protagonitzar un tre n c a m e n t

f o rmal amb el que establien els estudis

alhora que reivindicaven la tradició indus-

t r i a l - a rtesanal del vell Hollywood, la re c u p e-

ració de la qual els va convertir en la gene-

ració de recanvi del model clàssic; per tot

això, a més de “moderns”, també se’ls ha

anomenat “postclàssics”. Malgrat les diferèn-

cies -Scorsese, contràriament a Spilberg o

Lucas, per exemple, no ha assumit mai un

cinema de g è n e re de forma pura-, tots

aquests cineastes coincideixen en una cons-

ciència precisa del cinema com a idea o com

a praxi que sempre participa d’alguna mane-

ra d’una autoreflexió; és a dir de la re f l e x i ó

s o b re el mateix cinema i la seva història. 

En aquest context Scorsese desenvolupa

una carrera marcada per unes temàtiques

constants pròpies que tenen el substrat en

les arrels italoamericanes, la realitat social

de la ciutat de Nova York i les pre o c u p a-

cions religioses i morals. Aquests temes es

materialitzen en l’argument de moltes de les

seves pel·lícules a través de personatges

que topen amb l’entorn i contra el qual por-

ten a terme lluites que van fins a les últimes

conseqüències. És el cas de la massacre

final a Taxi Driver, del triomf televisiu a El

rey de la comedia, de la redempció de la

humanitat a La última tentación de Cristo,

del respecte envers les normes socials a La
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edad de la inocencia, per citar-ne algunes.

Una relació d’històries en què els personat-

ges són projeccions de les contradiccions i

les pors individuals, com a vies per a la

reflexió al voltant de qüestions existencials

com la lluita entre el bé i el mal, que es

dirimeixen a través dels conflictes que

experimenten al voltant de temes com el

sentiment de culpa, la mentida, la lleialtat i

la traïció. D’aquesta manera, la violència

p resent a moltes de les seves pel·lícules és

més emocional que física. Per a Scorsese

és més important mostrar els efectes que té

que exhibir la violència mateixa, que actua

com una catarsi de les tensions extre m e s

que viuen els personatges. La veritable vio-

lència és la que s’exerceix sobre els pro t a-

gonistes, sobre la seva identitat.

Propostes d’activitats

• Billy Costigan i Colin Sullivan són dos

personatges contraposats i alhora inter-

canviables. La contraposició que estableix

el muntatge entre l’un i l’altre és l’autènti-

ca clau d’aquest efecte. De quina manera

es plategen els paral·lelismes entre els

personatges? Descriu les escenes que

t’hagin semblat més significatives en

aquest sentit i la percepció sobre la seva

identitat que se’n deriva.

• Alguns elements són utilitzats com a

enllaç entre els dos infiltrats, per re f o r ç a r

el joc de miralls que s’hi estableix.

Aquests elements poden ser personatges,

objectes, situacions, escenaris. Descriu-

los i digues quins et semblen més efec-

tius i per què. 

• Per establir les diferències entre els dos

infiltrats, també hi ha elements que s’uti-

litzen per re f o r ç a r-ne l’oposició. Els perso-

natges de Costello i Quenan quin paper

tenen en aquest sentit? Quina funció re a-

litzen i de quina forma es materialitza?

Descriu les situacions que aporten claus

s o b re la relació amb Sullivan i Costigan,

respectivament, i contrasta-les. 

El·lipsi: recurs en el tractament del temps cinematogràfic

que implica un salt temporal que fa avan-

çar l’acció. Pot ser mostrat clarament o

simplement suggerit.

Fora de camp: espai o acció que té lloc fora del camp visual

de la càmera. 

Gènere: terme que classifica els films segons les seves

característiques comunes, estètiques i

temàtiques. Hi ha gèneres que el cinema

ha heretat de la tradició literària o teatral;

es parla d’una comèdia, d’un drama, d’un

film d’aventures..., però n’hi ha que no es

consoliden en el seu caràcter genèric

diferenciat fins que el cinema se’ls fa

seus: el thriller de gàngsters, el western,

de tema bèl·lic... 

Muntatge: en el sentit més tècnic, és el procés destinant a

organitzar el conjunt de plans que formen

un film en funció d’un ordre preestablert,

una operació definida generalment al guió

i durant la fase de rodatge, amb la seg-

mentació de l’acció en diferents plans,

que s’uneixen per ordenar la pel·lícula

narrativament i dotar-la de ritme. 

Muntatge paral·lel: forma de muntatge en què dues o més

escenes, independents cronològicament,

es desenvolupen simultàniament i creen

una associació d’idees a l’espectador/a. 

Muntatge alternat: en aquest cas, les dues o més accions

paral·leles estan unides per la seva simul-

taneïtat temporal, que crea el correspo-

nent vincle narratiu. Seria el cas de les

escenes de persecució, per exemple, en

què no cal mostrar en un mateix pla el

perseguidor i el perseguit per saber qui

persegueix a qui. 

Pla: unitat espacial-temporal filmada en continuïtat. Des del

punt de vista tècnic és la quantitat de

pel·lícula impressionada des que el motor

arrenca fins que s’atura. En un film aca-

bat (muntat), el pla està limitat pels dos

talls que l’uneixen al pla precedent i

següent.

Veu en off: quan la seva font no és visible a la pantalla.

g l o s s a r i
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Sinopsi

El Departament de Policia de Massachussets ha posat

en marxa un pla per acabar definitivament amb el crim

o rganitzat, darre re el qual hi ha Frank Costello. La utilit-

zació d’un infiltrat, Billy Costigan, forma part d’aquesta

estratègia. Però mentre el jove es guanya la confiança

del mafiós, hi ha un altre infiltrat de Costello a la policia,

Collin Sullivan, que està fent tot el possible evitar-ne la

detenció. Tant la policia com els criminals s’adonen que

hi ha un talp entre ells, de manera que els dos infiltrats

hauran de desvelar la identitat de l’altre per salvar-se i

acabar amb la doble vida que els turmenta. Un joc de

m à s c a res, on tothom menteix i ningú és el que sembla,

que posa en evidència la fragilitat de la nostra identitat i

una realitat dominada per l’absoluta ambigüitat moral. 

f i t x a t è c n i c a

P r o g r a m a  d e  m à

per delatar els mafiosos. Aquestes dues rates, que

funcionen com dos grans actors camuflats en

ambients hostils, no són més que els peons d’una

gran trama complexa en què fins i tot els cavalls, els

alfils i el rei juguen brut. Tots els personatges

d’Infiltrados són éssers d’una doble moral, que no

dubten a trair qui sigui per mantenir la seva posició.

Scorsese sembla voler utilitzar una vegada més els

relats sobre la màfia –canviant el barri de Little Italy de

Nova York per una colònia irlandesa de Boston– per

dissenyar una reflexió amarga sobre la fi de la morali-

tat a la societat contemporània. 

Scorsese ens proposa també un interessant treball

amb el fora de camp que marquen els telèfons

mòbils. Infiltrados és potser la pel·lícula de la història

del cinema en què sonen més mòbils. Hi ha trucades

perdudes que revelen estranyes pistes i trucades res-

tringides a mòbils secrets que volen intervenir en els

fets. És com si el mòbil es convertís en un nou instru-

ment de la posada en escena que frena i accelera les

Opinions de la crítica

La fi de la moralitat

«En el cinema de Martin Scorsese la figura de Judes

ha estat sempre representada i no ha parat de tenir

protagonisme. Judes traïa els seus companys de la

màfia a Uno de los nuestros i Judes/Bob Dylan traïa els

joves folk en agafar una guitarra elèctrica a No direc-

tion home. Era lògic pensar, doncs, que el cineasta

acabaria convertint Judes en el protagonista absolut

d’una pel·lícula com és Infiltrados. El cineasta ho deixa

clar amb una citació cinematogràfica, quan en un

moment veiem un televisor en què es projecta la

seqüència final d’El delator, de John Ford. En ella el

traïdor Gypo demana desconsolat perdó a Déu per

haver venut com a Judes els seus companys de l’IRA.

Infiltrados explica la història de dues rates. Una d’elles

està situada a l’interior de la policia i informa els mem-

bres de la màfia irlandesa, mentre que l’altra és un

policia situat dins el cor de la màfia que se sacrifica

Infiltrados



trobem davant un thriller sobre la màfia, en la tradició

d’Uno de los nuestros i Casino. D’una altra banda, vol

transcendir aquest punt de partida i reconvertir-lo en

una proposta molt més abstracta, una a l’estil del

Brian de Palma de La dalia negra, tot i que barrejant-

ho amb influències del cinema d’acció oriental. 

No és casualitat, així, que Infiltrados sigui en realitat el

remake d’una pel·lícula de Hong Kong, Infernal Affairs

(2002), en la tradició de John Woo i Johny To. I el tre-

ball de Scorsese, en aquest sentit, és impecable: feia

temps que no es veia una història tan ben filmada,

amb un domini absolut de tots els recursos narratius

necessaris per explicar uns esdeveniments laberíntics,

amb actors excel·lents, fins i tot amb un tractament

de la violència que, sense abandonar l’estil purament

scorsesià, s’obre a altres camins molt més moderns.

D’aquesta manera, les peripècies de dos policies de

Boston, un d’ells infiltrat a les files d’un mafiós i l’altre

al servei del mateix personatge, fa possible que

Scorsese continuï amb el seu discurs de sempre

sobre el bé i el mal, però també que faci un retrat

moral implacable dels EUA de Bush, senzillament “un

país ple de rates”, com diu un dels protagonistes.

Tot això està molt bé, però Infiltrados es queda a mig

camí quan vol anar més enllà i reconvertir aquest

material en una reflexió sobre el tema del doble i la

identitat contemporània. Hi ha una escena genial pel

que fa al cas: la persecució entre els dos protagonis-

tes pels voltants del cine porno. En canvi, la part final

és massa mecànica, resol el conflicte amb una allau

pirotècnica que no va al fons de la qüestió. I és una

llàstima, perquè això és el que hauria convertit el film

en una obra mestra».

Carlos Losilla. Avui, 29 d’octubre de 2006 

situacions, fins al punt de determinar els camins del

relat.

Infiltrados és una nova versió del thriller de Hong Kong

Infernal Affairs (2002), de Wai Keung Lau i Siu Fai

Mak. Scorsese segueix de manera més o menys

detallada la trama de la pel·lícula original, però li dóna

un tractament peculiar. Més enllà de les portes que

obre la idea de nova versió com a reescriptura, allò

més interessant d’Infiltrados rau a veure que la

pel·lícula revela una profunda fascinació cap als recur-

sos estilístics dels thrillers asiàtics. A diferència de les

seves anteriors pel·lícules sobre la màfia, a Infiltrados

hi ha una sequedat en la posada en escena i una

recerca constant de l’essencialitat que ens recorda de

molt a prop l’efectivitat dels thrillers de John Woo i de

Johny To. És com si Scorsese descobrís en el territori

asiàtic un model de cinema en què algunes lleis de la

versemblança poden posar-se entre parèntesis, per

intensificar l’aspecte simbòlic del relat i conduir la

trama cap a una reflexió mística sobre allò que sem-

pre ha preocupat el cineasta: la qüestió del sacrifici i

de la traïció».

Àngel Quintana. El Punt, 1 de novembre de 2006

Scorsese evoluciona

«Amb Gangs of New York i El aviador, Martin Scorsese

va voler fer un salt espectacular: perfilar un cinema

èpic a partir de la història dels Estats Units sense dei-

xar de banda el seu món tèrbol i obsessiu, una opera-

ció valenta i arriscada que li va costar moltes crítiques.

Ara, amb Infiltrados, proposa una tornada al terreny

conegut i alhora una incursió en algunes tendències

recents del cinema contemporani. D’una banda, ens
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