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La pel·lícula ‘Cerca de tu casa’, 
amb Sílvia Pérez Cruz, amb l’ARA

de la foscor i la sole-
dat fins a la recupera-

ció de la dignitat a través de 
l’acció col·lectiva. “Un cop has vist 
aquesta pel·lícula t’adones de la im-
portància de compartir, de no sen-
tir-te sol –comenta Pérez Cruz–. Vi-
vim en un món molt individualista, 
i veure com surt la solidaritat de 
gent amb qui en realitat no compar-
tiríem mai res, a part de ser molt 
emocionant, és tan de veritat que té 
una força imparable”.e

Cartell de  
la pel·lícula.  

A CONTRACORRIENTE

CINEMA

Cerca de tu casa és una pel·lícula 
amb consciència social, un musical 
atípic i un drama emocionant. Di-
rigida per Eduard Cortés i interpre-
tada per Sílvia Pérez Cruz, ha acon-
seguit tres nominacions als Gaudí 
–entre les quals la de millor actriu 
i millor cançó–. S’ha convertit en 
una de les pel·lícules imprescindi-
bles de l’any passat i l’ARA l’ofereix 
als lectors del 15 al 21 de gener 
al preu de 9,95 euros. 

Cortés i el guionista Piti 
Español situen Cerca de tu 
casa l’any 2007, quan en-
cara no existia la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipo-
teca. Així, el dia que la So-
nia (Sílvia Pérez Cruz) i el 
Dani (Ivan Massagué) són 
desnonats, només poden comp-
tar amb l’ajuda dels pares d’ella. Pe-
rò una legislació que no inclou la da-
ció en pagament afegeix més pres-
sió i afecta els pares, que poden per-
dre el pis perquè va ser l’aval de la 
hipoteca de la parella. “Al principi 
els desnonaments es vivien com un 
fracàs personal. La gent se sentia 
culpable i ho amagava per no sentir-
se estigmatitzada”, diu Cortés, que 
teixeix un relat que és un trànsit des 
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Una gran 

oportunitat 
Els lectors podran 
aconseguir el film 

del 15 al 21 de 
gener per 9,95 

euros

De Suïssa a l’Afganistan amb un Ford de divuit cavalls   

rar-lo. Ara l’escriptora Montse Bar-
deri i l’actriu Emma Vilarasau s’han 
atrevit a donar-los veu a l’epistolar 
Camí d’anada i tornada, un llibre 
que ficciona la relació entre dues 
dones que realment van existir.  

Les dues amigues prenen vida a 
través d’una successió de cartes, en-
viades del 1940 al 1943, que són el re-
sultat d’un procés de fusió entre la li-
teratura de Barderi i el bagatge tea-
tral de Vilarasau. “No és un llibre es-
crit a quatre mans, sinó a dues veus”, 
han aclarit les autores, que detallen 
que han escrit cada carta a partir de 

“la paraula en viu i no escrita”, com 
si fos un llarg diàleg. De fet la idea 
inicial era que fos una obra de teatre, 
i ho acabarà sent: la dirigirà Fernan-
do Bernués la temporada 2017-18 
amb Vilarasau de protagonista.  

Per a l’actriu, que fa el salt al món 
literari –“La Montse em va enga-
nyar”, s’excusa–, el llibre és “un ho-
menatge a les dones que van viure 
entre guerres”, representades en la 
figura de dues personalitats que fe-
ien ús de “la tossuderia i el coratge 
per arribar a ser el que volien ser”. 
Perquè tot i que les cartes són ficció, 

Emma 
Vilarasau i 
Montse 
Barderi a la 
presentació del 
llibre a la 
llibreria La 
Impossible. 
MANOLO GARCIA

Emma Vilarasau debuta en la novel·la amb Montse Barderi i l’epistolar ‘Camí d’anada i tornada’

LLIBRES

“Cert, no va ser fàcil, el camí que 
vam fer juntes de Suïssa a Kabul. 
Cert, de res van servir les teves aten-
cions per tal que superés els meus 
problemes. Volia que em conegues-
sis prou perquè et fos possible esti-
mar-me i ara em pregunto si, preci-
sament pel fet que m’hagis conegut 
tant, ja et sigui impossible seguir-
me estimant”. És l’encapçalament 
d’una carta datada a Lisboa el 25 de 
maig del 1941. Annemarie Schwar-
zenbach recorda a Ella Maillart el 
viatge que les va portar a creuar Eu-
ropa i l’Àsia amb un Ford de divuit 
cavalls. Podria semblar forassenyat 
que dues dones s’aventuressin a 
marxar soles a l’Afganistan sense 
pensar en els riscos que podia supo-
sar, en temps de la Segona Guerra 
Mundial. I encara pot sorprendre 
més llegir els escrits d’algú que par-
la de la seva experiència a la ciutat 
d’Alep, amb els monuments intac-
tes i els carrers plens de vida, o dels 
escenaris del Líban que ara la guer-
ra ha destrossat. Ella Maillart i An-
nemarie Schwarzenbach, dues 
aventureres, van intuir un món que 
desapareixia i es van atrevir a explo-
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l’Ella i l’Annemarie no ho són pas. 
Ella Maillart va ser escriptora, re-
portera, viatgera, fotògrafa i etnò-
grafa, l’única dona que va participar 
en els Jocs Olímpics del 1924, un 
exemple de persona vital i amb ga-
nes de tirar endavant. Annemarie 
Schwarzenbach, poeta, historiado-
ra, arqueòloga, novel·lista i fotògra-
fa, era tot el contrari: depressiva, 
desequilibrada i addicta a la morfi-
na, cosa que la manté tancada en un 
sanatori als Estats Units quan co-
mença la novel·la. Totes dues com-
partien la ideologia antifeixista, i 
l’Ella, en particular, tenia un desen-
cís amb Europa que la connecta 
amb la societat actual: “Occident ha 
fracassat com a civilització, no em 
crec la idea de progrés, no és altra 
cosa que explotació i guerra”, escriu 
en una de les cartes. 

Camí d’anada i tornada crea un es-
pai en el qual “totes les dones ens hi 
podem trobar”, assegura Vilarasau. 
Les autores han volgut construir du-
es veus que “eren capaces de fer-ho 
tot” en un context històric devasta-
dor, explica Barderi, una idea que pot 
servir de mirall de l’actual crisi migra-
tòria: “Quin nom té l’exili quan no et 
queda una terra on tornar?”, es qües-
tiona l’Annemarie davant l’escenari 
de la gran guerra el 1940.e


