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l plantejament argumental de Partir no re-
sulta, en principi, gaire excitant en convidar
a suposar una nova però al capdavall previ-

sible variació d’un triangle amorós que protagonit-
zen una dona a la quarantena, un marit burgès i pos-
sessiu i un amant pobre que arriba com a promesa
de felicitat. Veient la pel·lícula, la construcció del
guió permet entreveure la mecànica amb què es
crea el pretext narratiu que farà possible la primera
trobada dels amants a més de com es força la situa-
ció que, a partir d’una decisió molt inconscient dels
protagonistes, precipitarà el desenllaç. Alhora, pe-
rò, hi ha elements del guió que revelen la singulari-
tat amb què Catherine Corsini tracta aquesta histò-
ria d’amor amb una romàntica inspiració truffautia-
na declarada amb una banda sonora composta ma-
joritàriament amb fragments de la música que
George Deleure i Antoine Duhamel van compon-
dre per al cinema de l’autor de Jules et Jim i La fem-
me d’à côté. Hi ha Truffaut, doncs, com a inspira-
ció, però en la clau feminista amb què també es pre-
senta una dona amb una insatisfacció de partida que
la fa hereva de la inquietud de Madame Bovary. Pe-
rò, tot i que sempre és vist des de la mirada d’ella,
l’amant no és ni una mera fantasia de la dona (tot i
que l’enamorament es revela com a símptoma del
desig d’una fugida o d’una altra vida possible) ni és
ningú que s’aprofita d’aquesta fantasia. En aquesta
focalització, en el punt de vista de la protagonista,
hi ha un aspecte interessant del guió, que s’hi fa
més en la mesura que l’amant (un home que s’espa-
vila com pot) no es contraposa a l’ordre i a l’estabi-
litat burgesa encarnant una mena de força primitiva
que mena al desordre dels instints: és un home ten-
dre, amatent, civilitzat i «feminitzat».

Finalment, però, allò que fa interessant Partir
són detalls que, com és propi del cinema i contra-
riant els que s’aferren al guió, desborden l’escriptu-
ra. Detalls poderosos com ara el rostre de Kristin
Scott Thomas, que va expressant l’estat d’ànim i la
transformació del seu personatge i que, en una es-
cena en què està ajaguda a l’herba i que sembla en-
tregada a un moment feliç de la vida, reflecteix
l’emergència d’alguna cosa que encara no se sap
què és i que, possiblement, deu ser l’amor. O com
ara la mateixa presència física de Sergi López, amb
un cos tan contundent i alhora una gestualitat tan
sensual. L’actor, que interpreta un català que inten-
ta sobreviure en una ciutat francesa, fa, a més, una
aportació fonamental a la pel·lícula que fins arriba a
donar-ne la clau. Va ser ell qui, en la primera se-
qüència íntima entre tots dos protagonistes que
transcorre en un restaurant d’un poble empordanès,
va proposar cantar un fragment d’El setè cel, de
Jaume Sisa. I sí, els cels són inventats, imaginats,
dins d’un mirall, irreals, ignorats i copiats dels en-
gendrats dins del cap, però poden fer-se tan reals
com els cossos que s’entortolliguen amorosament
en un llit. Duren poc, això sí.
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Esplendor de
l’enamorament a l’herba
� Títol original: Partir. França-Catalunya, 2008.

Directora: Catherine Corsini.
Intèrprets: Kristin Scott Thomas, Sergi López,
Yvan Attal.
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Sergi López i Kristin Scott Thomas, al film.

El primer premi del Festi-
val Internacional Filmets
de Badalona viatja en la
35a edició d’aquest certa-
men fins a Nova Zelanda,
país d’origen de Katie
Wolf, directora del curt-
metratge This is her. S’en-
dú 3.000 euros i la Venus
de Badalona. Així ho va
fer públic ahir a la nit el ju-
rat del concurs, presidit
per Albert Solé. El premi
especial del jurat es va
atorgar al belga Philipe
Lamensch, pel seu treball
Legende de Jean l’Inverse.
Altres produccions que
han estat reconegudes són
Sand, de Joost van Ginken
(Països Baixos), i Le Café,
d’Émile Tarascon i Stép-
hanie Marguerite (Fran-
ça); han estat premiades
com a millor film de ficció
i millor film d’animació,
respectivament. Els prota-
gonistes de Sand, Jack
Wouterse i Veerle Witkop-
han, han estat considerats
precisament millor actor i
millor actriu del festival.

Altres categories que in-

clou el Filmets són la de
millor documental, que ha
premiat la catalana Raquel
Cors per Un dia d’agost, la

millor producció catalana,
que s’ha decantat per Run-
ners, de Marc Reixach, i el
millor film local, que ha

guardonat Gerard Tubau i
Adrià Pelegrín, directors
de Crónicas. El certamen
no s’ha oblidat, un cop
més, dels joves directors i
ha premiat el millor film
d’un autor menor de vint-
i-cinc anys. El títol és Ok-
tapodi i darrere d’aquest
treball hi ha els francesos
Quentin Marmier, Emud
Mokhberi, Julien Boca-
beille, Thierry Marchand,
Olivier Delabarre i Fran-
çois Xavier Chanioux.

En el capítol de millor
música original, Emilio
Aragón s’ha imposat a la
resta de participants grà-
cies a la seva aportació al
curtmetratge La flor más
grande del mundo. Engua-
ny s’han inscrit al Festival
Internacional Filmets
1.320 curts, provinents de
55 països. De tots aquests,
265 han participat en l’edi-
ció final.

El certamen es va clau-
surar ahir amb una gala
que va estar conduïda pels
periodistes Espartac Peran
i Lídia Heredia.

Un curt de Nova Zelanda guanya
el Festival Filmets de Badalona
S’han inscrit al certamen 1.320 produccions provinents de 55 països

Imatge del curt guanyador de la 35a edició del Filmets: This
is her.

● Un curtmetratge de la directora
neozelandesa Katie Wolf que du per
títol This is her ha estat considerat
pel jurat el millor curtmetratge de la

SARA MUÑOZ / Badalona 35a edició del Festival Internacional
Filmets de Badalona, que ahir va ce-
lebrar l’acte de clausura. Aquest curt
competia en la secció oficial amb
264 treballs més, seleccionats d’en-

tre un total de 1.320 pel·lícules pre-
sentades al certamen. El jurat va
atorgar un premi especial a Legende
de Jean l’Inverse, del belga Philipe
Lamensch.

s nit de dijous i s’estrena al
Teatre Lliure el viatge al país
de les meravelles imaginat

per Carlota Subirós i sofert per Al-
ba Pujol, que es posa en la pell
d’Alícia com si entrés, amable-
ment, en una cambra de tortura.
Per què? És una incògnita saber
per què la pobra Alícia verda ho
passa tan malament.

Aquest tartamut magnífic, reve-
rend i diaca protestant, Charles
Lutwidge Dogson, gris i anònim
professor de matemàtiques, aficio-
nat al teatre, a la fotografia i obses-
sionat per les nenes prepúbers, no
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és altre que Lewis Carroll, el mes-
tre de la fantasia literària; bé, això
quan hi havia literatura per a nens,
és clar. No fou aquest genial alqui-
mista del somieig qui va escriure’n
obres mestres? Els seus viatges
imaginats, els d’Alícia, no només
tenen una força i originalitat incre-
ïbles, sinó que pertorben profunda-
ment, dibuixen la infància com un
deliciós espai per a les inversions,
per al doble significat i per a fasci-
nants jocs d’axiomes que sorpre-
nen, simplement, per la seva natu-
ral relació entre l’absurd i la lògi-
ca. En aquest país meravellós tot és
pura exuberància, és l’indret on
tothom està boig, on l’excentricitat
és lloc comú. Però, per damunt de
tot, és un somni on hi ha alegria, in-
nocència, misteri, perplexa i fran-
ca adoració per l’inconegut.

En la posada en escena veiem
Alícia a la seva cambra, alta i espa-
iosa, enorme; estirada al llit, hi ha
una cadira, un armari, acimades
portes a dreta i esquerra; a les mans
té un llibre vermell. Adesiara el
pensament: i per a què serveix un

llibre sense estampes ni diàlegs?
De sobte, un conill blanc d’ulls ro-
ses passa corrents: «Déu meu! Déu
meu! Arribaré tard! Tot ha comen-
çat...»

La dramatúrgia i la direcció són
de Carlota Subirós; la seva és una
pretensió intel·lectual, torturada,
poc divertida, i que probablement
delinqueixi en deixar fora l’espec-
tador i l’essència més jovial de
Carroll. Que s’oblidi l’assistent
d’entendre alguna cosa o seguir la
història sense una lectura recent.
Així sembla un tens viatge interior,
psicològic, però també resulta més
estètic que profund. És una Alícia
coreografiada, de certa bellesa i
sorpresa visual, a cops, notable,
però amb moviments que no fluei-
xen amb naturalitat ni ritme. És
una opció valenta i arriscada, sens
dubte, amb moments puntuals de
veritable geni; però, com a resultat,
el conjunt és decebedor. Jo diria
que és tanta l’ambició del projecte
que ofega l’espectacle. D’altra
banda, és interpretable el non-
sens?
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Alícia torturada
� Direcció i dramatúrgia: Carlota

Subirós
Intèrprets: Ferran Carvajal,
Cristina Cervià, Babou Cham,
Jordi Collet, Mia Esteve, Gustavo
Lesgart, Jordi Oriol, Alba Pujol,
Xavier Ripoll, Anna Roblas, Àlvar
Triay, Jana Camps, Luara Mateu i
Carla Vives
Lloc: Teatre Lliure. Del 12 al 29
de novembre
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