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Una història valenta i polèmica



    Alice sembla tenir-ho tot, una vida acomodada, 
un fill i un marit que l'estima fins que el 
descobriment d'un secret la deixarà sola amb el 
fill i li farà plantejar-se tota la vida i la seva 
identitat.

J o s e p h i n e	
Mackerras	és	actriu,	
guionista	 i	 directora	
d'origen	 australià	 i	
d e	 n a c i o n a l i t a t	
f r ancesa .	 Ha	 f e t	
d i v e r s o s	 c u r s o s	
d ' e s c r i p t u r a	 d e	

guions,	de	teatre	i	de	direcció	cinematogrà:ica.	
Té	 tres	 curtmetratges:	 A	 Sign,	 Modlitba,	
L'enfant	 perdu ,	 i	 Diva .	 El	 seu	 primer	
llargmetratge	és	Alice.

LA DIRECTORA

	 	 	 Alice	 parla	 de	 revolució	 personal.	 Quan	
l'Alice	 descobreix	 la	 doble	 vida	 del	 seu	marit,	
tot	 el	 que	va	 creure	que	 era	 veritat	 es	 trenca.	
L'abandona	 amb	 un	 :ill	 i	 l'empeny	 més	 enllà	
dels	 seus	 propis	 límits.	 Tots	 els	 seus	 límits	 i	
creences	 personals	 es	 posen	 a	 prova.	
Descobreix	una	 força	que	mai	sabia	que	tenia,	
el	 seu	 sentit	 del	 jo	 s'expandeix,	 comença	 una	
nova	revolució	personal	del	jo	i	de	la	identitat.
	 	 	 	Sempre	m'han	fascinat	els	punts	cecs	de	la	
societat	 i	 els	 dobles	 estàndards,	 sobretot	 pel	
que	 fa	 a	 les	 identitats	 de	 gènere.	 També	volia	
explorar	 algunes	 preguntes	 profundes	 sobre	
les	 relacions	 íntimes	 i	 la	 naturalesa	 de	 la	
necessitat	versus	 l'amor.	Aquest	guió	ha	sortit	
d'aquests	interessos	i	els	ha	fusionat.
	 	 	 	 	 	M'agradaria	que	el	públic	es	connecti	amb	
el	viatge	d'Alice	 i	 senti	que	s'hi	pot	 identi:icar	
explorant	 les	 idees	 alternatives	 i	 les	
complexitats	de	la	seva	lluita.	Per	a	mi,	no	hi	ha	
cap	situació	o	personatge	en	aquesta	pel·lícula	
que	 sigui	 completament	 correcte	o	 incorrecte,	
moral	 o	 immoral.	 M'agradaria	 que	 els	
espectadors	 seguissin	 pensant	 en	 la	 pel·lícula	
després	 d'haver-la	 vist.	 Com	 a	 cineasta,	 em	
sento	més	inspirada	per	les	preguntes	que	per	
les	respostes.

Josephine	MacKerras

SINOPSI

LA PEL·LÍCULA

ENTREVISTA

Emilie Piponnier

Direcció:	Josephine MacKerras
Guió: Josephine MacKerras
Música: Alexander Levy
Fotografia: Mickael Delahaie
Duració:	103	m.
V.O		francesa	subtítols	en	castellà

ELS PROTAGONISTES

Martin Swabey Chloe Boreham

Josephine Mackerras va estrenar el seu 
primer llargmetratge, Alice, al Festival de Cinema 
SXSW 2019 d’Austin. La història mostra com 
l'Alice, una dona i mare, reacciona davant la 
doble vida del seu marit, deixant-les amb deutes i 
a la vora del desnonament. A partir d'aquí la 
protagonista pren un rumb inesperat, creant 
preguntes carregades d'emocions sobre nocions 
preconcebudes d'independència, maternitat i 
matrimoni. Mackerras comparteix aquí els seus 
pensaments sobre la realització d'aquesta 
pel·lícula complexa i atractiva.

L'escena inicial exemplifica molt bé la 
façana idíl·lica en què viuen l'Alice i el 
François. Realment planteges a l'espectador 
un punt de vista diferent sobre la prostitució i 
la percepció de la societat. Em pots explicar la 
teva pròpia comprensió abans i després 
d'escriure el guió?

 Suposo que al principi tenia la idea que la 
majoria de les noies treballadores són realment 
víctimes i sabem que sovint és cert. El que sé ara 
és que moltes d'elles (especialment les de luxe) hi 
treballen temporalment i  no ho viuen com a 
degradant, ni se senten víctimes.

A la pel·lícula tractes el tema de la 
prostitució des de diferents angles: el públic, el 
dels clients que l'utilitzen, les professionals, les 
persones explotades. Quina és la teva visió 
personal?

 Crec que l'angle més evident és el de les 
persones que estan explotades. Amb això estem 
acord. Tots sabem de l'explotació que hi ha, i 
normalment és la pobresa la que crea condicions 
terribles i condemnadores per a tantes dones arreu 
del món.

Del que es parla menys és d'aquelles dones, 
amb un estatus alt que trien aquesta feina perquè 
es poden guanyar molts diners. Poden treballar 
una o dues hores a la setmana i cobrar més que el 
treball mitjà a temps complet. De fet, hi ha una 
mena de privilegi femení del qual em sembla una 
mica tabú parlar… Les històries que he sentit 
sobre clients també poden ser sorprenentment 
humanes. Alguns clients tenen una necessitat 
desesperada de connexió humana que per 
qualsevol motiu no poden trobar al món "real". 
Suposo que aquest és l'aspecte que més em 
fascina.

Quin paral·lelisme hi ha entre el 
matrimoni d'Alice i la seva professió?

Prostituir-se per definició significa esborrar 
els propis desitjos per algú o per una altra cosa. 
El paral·lelisme per a mi seria la formació de 
l'Alice  que sempre ha estat posar les necessitats 
dels altres abans que les seves. Com ho ha fet tota 
la vida, és inconscient. Al començament 
d'aquesta història, l'Alice no és conscient que no 
coneix els seus veritables desitjos a la vida.

Em va encantar el focus en les amistats 
femenines i la seva importància. Parla'ns de 
com va crear l'amistat de la Lisa i l'Alice i per 
què vas sentir la necessitat d'introduir aquest 
aspecte a la pel·lícula. 

El poder de l 'amistat femenina és 
fenomenal. Volia que l'Alice descobrís la 
sensació de coratge que es produeix quan troba 
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ACTE club de cinema, funciona gràcies a  les persones associades i amb 
les subvencions de l'ajuntament i de la diputació. Si ens vols ajudar i 
col·laborar amb nosaltres, fes-te sòcia. Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com

PRÒXIMAMENT

aquesta connexió. Volia que experimentés la diversió d'això, però també la força profunda que se'n 
deriva. Sense la Lisa i el vincle que tenen aquestes dues dones, l'Alice no hauria tingut la valentia de 
fer el que fa a la pel·lícula. 

I finalment, sents que les marees canvien per a les cineastes?
Moltíssim! Des que era adolescent volia fer pel·lícules. Recordo que un cineasta em va dir en 

aquell moment "les actrius no poden fer pel·lícules" i me'l vaig creure. No m'imagino que una dona 
jove es cregui avui aquestes bajanades… tot està canviant al món; les dinàmiques de poder no estan 
tan estancades com abans pensàvem.

Pamela Powell
https://cinemafemme.com/


