
DIJOUS 24 DE JULIOL
A LES 19:30h V.O.S.E
Pel·lícula + cinefòrum al 

hall del cinema

SINOPSI
A la Primera Guerra Mundial, mentre els homes són al front, les

dones han de defensar les terres. Una mare i una filla, Hortense

i Solange, es fan càrrec del mas familiar. Treballen de sol a sol,

i la vida segueix el ritme de les feines del camp i de les visites

dels soldats. Hortense contracta a Francine, una jove òrfena,

perquè l’ajudi. Francine creu haver trobat per fi una família.

UNA MIRADA DE DONA / TERTÚLIES DE CINEMA

filmades per la directora de fotografia habitual

de Beauvois, Caroline Champetier. Estem

bàsicament davant d’un drama subtil,

formalment clàssic i impulsat pels seus

personatges, que té una gran força per

commoure a través de l'exploració de la intimitat

emocional dels seus protagonistes. Las

Guardianas és un senzill drama de guerra realçat

discretament per les melodies del mític

compositor Michel Legrand, que aporten un toc

de refinament que atenua la cruesa de la

temàtica».

XAVIER BEAUVOIS HA DIT

És una pel·lícula sobre la guerra, però no sobre

el front de batalla, sinó sobre el que va passar a

la rereguarda. Es tracta d'una pel·lícula on les

dones són les guardianes, no només al camp i

a les zones rurals, sinó també a les ciutats, on

treballen en fàbriques i fabriquen municions.

Totes elles es mostren prou capaces de fer

aquestes tasques, però quan els homes tornen,

les dones tornen als seus antics rols. Molts dels

homes estaven molestos, perquè les dones

havien estat millors a gestionar els diners, a

invertir-los i, en molts casos, van comprar més

terres, de manera que els homes van trobar

més propietats i més equips de quan van

marxar a la guerra. En resum, les dones van

demostrar ser molt millors en fer aquest treball

que els homes.

És la primera vegada que faig l’adaptació

d’una novel·la, i m’ha motivat molt fer meu un

llibre. Hi ha coses que es poden escriure

fàcilment, però que no es poden rodar. La

veritat és que, quan em vaig apropiar de la

novel·la, no vaig dubtar a trair-la totalment!

Però és el que havia de fer: era l'única manera

de poder ser-li fidel. I estic convençut que, en

última instància, la substància del llibre està en

la pel·lícula.

Visc des de fa 12 anys al camp, envoltat de

granges, vaques... A més, el meu avi era

pagès, així que tinc una relació especial amb

el camp. L'època de la pel·lícula m'interessava

molt, amb aquestes dones que fan totes les

tasques dels homes (conduir els animals, tallar

llenya, el cultiu, la recol·lecció...). Per a elles

era molt dur! Quan un es posa a fer una

pel·lícula, ha de tractar sobre alguna cosa que

t'apassioni; cal tenir temps per llegir,

especialitzar-se, buscar-se uns bons "professors".

A mi em va ajudar molt un historiador durant

tota la preparació de la pel·lícula; em va

aconsellar perquè moltíssims detalls es

corresponguessin amb la pràctica d'aquella

època, com ara la poda dels arbres que

limiten amb les granges.

Per a realitzar la pel·lícula, vaig estudiar moltes

pintures. Cal no oblidar que a França, en

aquella època, l'agricultura era el 80% de

l'activitat econòmica. Els pintors, que tenien

molt d'interès pel treball, van produir moltíssims

quadres sobre el camp i el treball al camp:

Van Gogh en els seus començaments, amb el

pagès cansat davant de la llar de foc, Millet i

molts d’altres. Em vaig haver de contenir una

mica, perquè no volia que cada pla fos un

quadre. Però vaig recrear completament un

quadre de Degas, quan Francine es renta

d'esquena, i també vaig recrear el pla de

L’arribada del tren a l'estació de La Ciotat, dels

germans Lumière.

LA CRÍTICA DIU

«Un guió sòlid, interpretacions memorables i una

impecable fotografia d'inspiració pictòrica». Philipp

Engel, Fotogramas

«El relat és pausat, de sòbria, però enlluernadora

producció i magnífica fotografia naturalista; practica

un costumisme dramàtic, sobri i contingut que destil·la

per moments aromes de western clàssic». Alberto

Bermejo, El Mundo
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FITXA TÈCNICA

Director: Xavier Beauvois

Guió: Xavier Beauvois, Frédérique 

Moreau

Basada en la novel·la d’Ernest 

Pérochon

Música: Michel Legrand

Fotografia: Caroline Champetier

FITXA ARTÍSTICA

Nathalie Baye Iris Bry Laura Smet

EL 

DIRECTOR

Xavier Beauvois (1967) és un

actor i realitzador autodidacta.

Deixa l’institut al darrer curs per

anar a París per entrar a la FEMIS

(École Nationale Supérieure des

Métiers de l'Image et du Son) i,

encara que suspèn l’examen

d’ingrés, aconsegueix aprendre

l’ofici directament als platós, com

a ajudant de direcció i com a

actor de registre còmic. El seu

primer treball en pràctiques és a la

pel·lícula de Manoel de Oliveira O

meu caso (1986). Al mateix any,

realitza el seu primer curtmetratge,

Le Matou.

UNA 

REVELACIÓ

Iris Bry (1995) és d’aquells casos

que criden l’atenció. Va ser

descoberta per casualitat a la

sortida d’una llibreria per la

responsable de càsting Karen

Hottois. No només està magnífica

en el seu debut, sinó que

l’espectador se’n va adonant

progressivament que és la

protagonista de la història. Té una

qualitat innata per atraure la llum

que, en alguns moments, arriba a

eclipsar a les altres actrius

professionals.

El director buscava, en les seves

paraules, a algú que interpretés

una camperola de

començaments de segle passat.

«No volia una petita actriu

malejada amb un tatuatge a

l'avantbraç. Quan vaig veure a

Iris, em vaig adonar que tenia

davant una bomba. Em vaig

limitar a donar-li el lloc que

mereixia. Ha aconseguit convertir

Francine en l'encarnació del pas

de les dones al segle XX».

Iris Bry, en el seu primer paper, ha

guanyat el César a la millor actriu

promesa d’aquest any 2018.

Segur que en sentirem parlar.

És conegut pel gran públic a partir

del seu segon llargmetratge, No

olvides que vas a morir, que obté

el premi del jurat al Festival de

Cannes de 1995. El seu gran èxit

internacional li arriba, però, amb

De dioses y de Hombres, que

aconsegueix també el premi del

jurat al mateix festival i un gran

nombre de reconeixements

internacionals. El seu setè

llargmetratge, Las Guardianas, es

va estrenar al 42 Festival

Internacional de Cine de Toronto.

Sobre la seva darrera obra, el crític

Vassilis Economou escriu a

Cineuropa:

«Es tracta d’una pel·lícula de guerra

plenament feminista, encara que la guerra

en si no apareix en cap moment. Amb un

repartiment encapçalat per dones, el

director se serveix de colors encesos per a

il·lustrar com una societat purament

agrícola es va enfrontar a un dels períodes

més desoladors de la història. Les dones

comencen a apartar-se dels rols que

encara ocupaven al començament del

segle XX. Hortense, interpretada per la

impressionant veterana Baye, es converteix

en la cap de família i pren totes les

decisions importants, sobretot quan perilla

l'honor de la seva família. Solange sembla

ser extremadament progressista i, fins i tot,

estar emancipada, per als estàndards

d'aquella època. Finalment, Francine, que

encarna la sorprenent primerenca Bry –tota

una revelació–, mostra el camí cap al futur,

de com evolucionaran les dones davant

l’absència dels homes. Els personatges

masculins, per la seva banda, són gairebé

transparents i es limiten a exercir papers

secundaris per donar suport a les

protagonistes. A mesura que intenten

guarir els seus traumes, comencen a

recordar com eren en el passat.

Beauvois segueix una narració lineal

clàssica, cosa que no resulta antiquat, sinó

que més aviat encaixa amb la grandesa

del tema. La història es desenvolupa al

llarg dels anys i en diferents estacions amb

seqüències plàstiques de gran bellesa,


