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 Benni, 9 anys, és rebel, energètica, incontrolable i 
imprevisible. És una "trenca-sistema" que no 
encaixa a l'escola ni a les famílies d'acollida. Ella 
només vol tornar a viure amb la seva mare.

Nora	 Fingscheidt	 (1983)	 és	 directora,	
guionista	 i	 professora	 d'actuació.	 Es	 va	 formar	 a	
Filmakademie	 de	 Baden	 Württemberg.	 La	 seva	
pel·lícula	de	graduació	 	Ohne	diese	welt	(2017),	un	
documental	 sobre	 una	 colonia	 rel igiosa	
fonamentalista	 a	 l'Argentina,	 va	 guanyar	 el	 premi	
Max	Ophüls.	El	seu	primer	llargmetrage	és	System	
crasher	 (2019).	 La	 seva	 segona	 pel·lícula,	
Imperdonable	 ha	 tingut	 una	 estrena	 limitada	 en	
sales	per	passar	 al	 catàleg	de	NetXlix	 el	 desembre	
del	2021.

LA DIRECTORA

«Una	història	que	et	prendrà	el	cor	i	te'l	desfarà	a	
bocins.»	Georgia	Davis	

«Una	lliçó	d'amor	i	tendresa	expressada	amb	unes	
imatges	emocionalment	explosives.»	
	Lora	Maslenitsyna

«Una	obra	potent	en	la	forma	i	en	el	contingut.	Un	
drama	 social	 molt	 rellevant	 amb	 un	 guió	
intel·ligent,	 autèntic	 i	 convincent,	 i	 amb	 una	
fotograXia	 perfecta.	 L'actriu	 protagonista	 és	 una	
força	 de	 la	 natura	 que	 sap	 expressar	 sentiments	
d'ira,	 tendresa	 i	 desesperança	 amb	 uns	 matisos	
increïbles.»	Teresa	Vena

	 	La	meva	recerca	per	 fer	 la	pel·lícula	va	durar	uns	
quants	anys.	Vaig	viure	en	un	centre	i	vaig	treballar	
en	 una	 escola	 d'assistència	 educativa,	 en	 un	
departament	 d'adopcions	 i	 en	 una	 consulta	 de	
psiquiatria	 infantil.	 A	 més,	 vaig	 tenir	 nombroses	
converses	 amb	 empleats	 d'institucions	 i	 agències	 i	
també	 amb	 psicòlegs	 infantils	 i	 juvenils.	 Va	 ser	 un	
calidoscopi	 de	 persones	 i	 llocs	 que	 em	 va	
impressionar	molt

		El	títol	és	molt	potent	i	radical.	Segurament	pot	ser	
criticat,	 perquè	 no	 tracta	 de	 pirates	 informàtics	 ni	
de	manifestants	antiglobalització.	Fins	i	tot	entre	els	
experts	és	molt	controvertit,	perquè	no	reXlecteix	el	
veritable	 sentit	 de	 la	 qüestió.	 Aquests	 nens	 i	
adolescents	no	estan	destruint	cap	tipus	de	sistema;	
més	 aviat,	 són	 els	 processos	 del	 sistema	 fallits	 els	
que	 porten	 que	 no	 siguin	 acceptats	 enlloc	 i	 no	 es	
puguin	 integrar.	 Així	 que	 s'intenta	 evitar	 el	 terme	
"trenca-sistema".	

	 Volia	 fer	 una	 pel·lícula	 intensa	 amb	 una	 energia	
crua	que	enganxi	el	públic	i	el	remogui	en	un	sentit	
positiu.	També	he	volgut	comunicar	la	bellesa	de	les	
persones	que	simplement	no	encaixen	en	el	sistema.
M'agradaria	 provocar	 un	 debat	 sobre	 la	 violència	 i	
l'agressivitat,	que	sovint	sorgeixen	per	por,	sobretot	
entre	els	infants,	i	sobre	com	ho	tractem.	Sobre	què	
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Tota	 bona	 pel·lícula	 necessita	 un	 bon	 guió.	
Naturalment!	A	través	dels	seus	anys	d'investigació	i	
una	gran	empatia,	Nora	Fingscheidt	 va	 escriure	un	
guió	 que	 ens	 va	 convèncer	 a	 tots	 immediatament.	
Completament!	 Llegint	 el	 guió,	 ja	 estàvem	
submergits	 en	 profunditats	 emocionals,	 ens	 vam	
comprometre	 amb	 valentia,	 alegria	 i	 positivitat	 i	
després	 ens	 vam	 enfrontar	 a	 la	 crua	 realitat.	 La	
història	 de	 Benni	 i	 la	 seva	 lluita	 desesperada	 per	
l'amor	de	la	seva	mare	coincideix	en	molts	aspectes	
amb	 la	 nostra	 visió	 de	 com	 hauria	 de	 ser	 una	
narració.	 Prenent	 la	 perspectiva	 del	 nen,	 no	 jutjar	
ningú	 com	 a	 culpable,	 sinó	 qüestionar	 totes	 les	
parts,	il·luminar	la	seva	desesperació	i	sovint	la	seva	
impotència:	això	és	una	cosa	que	ens	atreu	molt.

Durant	el	rodatge	va	ser	un	gran	repte	per	a	tots	
els	 implicats:	 prendre	 la	 perspectiva	 del	 nen,	
mantenir-se	sempre	a	l'alçada	dels	ulls,	deixar	espai	
per	a	les	reaccions	espontànies	del	nen	i	seguir-les.	
Els	decorats	es	van	muntar	a	360°,	la	qual	cosa,	per	
a	una	pel·lícula	de	debut	amb	un	pressupost	limitat,	
signiXica	 trobar	 solucions	 creatives	 realment	 a	 tot	
arreu	 a	 tots	 els	 nivells.	 Per	 exemple,	 l'oXicina	 de	
producció	es	va	convertir	en	un	dels	decorats,	i	així	
vam	treballar	a	l'escala	amb	els	ordinadors	portàtils	
de	genolls.	Tots	els	membres	de	l'equip	van	assumir	
diverses	tasques.	I	també	ho	vam	fer	nosaltres	com	
a	productors,	cadascun	amb	un	focus	més	fort	en	les	
diferents	 fases	 del	 projecte	 i	 sempre	 en	 constant	 i	
molt	 estreta	 col·laboració	 amb	 Nora.	 La	 seva	 visió	
va	ser	el	centre	de	les	nostres	accions.

Nora	 ha	 aconseguit	 traduir	 el	 viatge	 aventurer	
de	 Benni	 en	 un	 drama	 molt	 emotiu.	 Els	 molts	
contrastos	 i	 matisos	 de	 la	 pel·lícula,	 allò	 a	 què	
aspiràvem	 cinematogràXicament,	 combinats	 amb	
una	muntanya	russa	emocional:	segur	que	el	públic	
riurà	 i	 plorarà.	 Voldríem	 estimular	 una	 discussió	
sobre	 el	 lloc	dels	 nens	 a	 la	 nostra	 societat	 i	 també	
un	 debat	 sobre	 la	 responsabilitat	 que	 molta	 gent	
assumeix	en	aquest	àmbit.

P.	Hartwig,	J.	Weydemann,	F.	Kolbmüller

hi	 ha	 darrere	 de	 l'impuls	 comprensible	 de	 voler	
tancar	 aquests	 nens,	 perquè	 els	 altres	 s'han	 de	
protegir.	 Qui	 de	 nosaltres	 sap	 que	 hi	 ha	 centres	
infantils	 i	 consultoris	 de	 psiquiatria	 que	 estan	
desbordats	i	amb	llargues	llistes	d'espera?	Qui	té	en	
compte	 els	 educadors	 que	 estan	 sobrecarregats	 i	
tenen	una	feina	molt	dura	i	gens	valorada?

Nora	Fingscheidt	
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LA PEL·LÍCULA

Nora	 Fingscheidt	 ha	 triomfat	 en	 la	 seva	
primera	 obra	 de	 Xicció.	 Ha	 obtingut	 més	 d'una	
trentena	 de	 premis	 en	 diferents	 festivals,	 Es	 va	
emportar	 l'Ós	 de	 Plata	 a	 la	 Berlinale	 el	 2019.	 Als	
German	 Film	 Awards	 (els	 premis	 més	 importants	
d'Alemanya)	 es	 va	 emportar	 un	 total	 de	 vuit	
guardons,	entre	ells	a	la	millor	direcció,	millor	guió	i	
millor	 actriu	 i	 actor	 principal.	 A	 més	 va	 ser	 triada	
per	representar	el	país	als	Oscars

És	 tracta	 d'un	 cinema	 social	 contundent	 i	
incontestable	 que	 ens	 mostra	 la	 fragilitat	 de	 la	
infància	 a	 la	 nostra	 societat	 i	 la	 incapacitat	 del	
sistema	 per	 solucionar	 els	 problemes	 que	 aquest	
mateix	 genera.	 Un	 debut	 de	 ritme	 desenfrenat	 que	
no	et	deixarà	anar	Xins	al	Xinal.

Una	infantesa	complicada

Nora	Fingscheidt	es	submergeix	a	la	vida	d'una	
nena	 de	 nou	 anys	 amb	 greus	 problemes	 d'ira.	 Des	
del	principi,	System	Crasher	estableix	un	retrat	molt	
humà	 d'ella	 i	 de	 la	 gent	 al	 seu	 voltant	 i	 com	 el	
Sistema	es	 troba	perdut	davant	d'aquelles	persones	
que	no	encaixen	en	les	institucions	educatives

Tot	i	així,	no	és	una	crítica	cap	als	educadors	que	
formen	part	 d'aquest	 sistema	 i	 fan	 l'impossible	per	
trobar	 un	 encaix	 per	 aquestes	 problemàtiques	
diferents.	 També	 l'entorn	 sociofamiliar	 i	 les	
reaccions	 violentes	de	 l'Helena	 són	plasmades	 amb	
tota	la	seva	cruesa	sense	edulcorants.	Hi	ha	escenes	
que	són	un	autèntic	cop	a	la	taula,	emotiu	i	punyent,	
però	 amb	 el	 contrapunt	 de	moments	 de	 tendresa	 i	
alegria.	

La	revelació	d'Helena	Zengel

Una	de	les	grates	sorpreses	de	System	Crasher	
és	 la	 gran	 interpretació	 d'Helena	 Zengel,	 que	 amb	
onze	 anys	 és	 d'un	 alt	 nivell	 professional.	 Per	
començar,	 es	 mou	 a	 la	 perfecció	 en	 la	 càrrega	
dramàtica	que	hi	ha	al	seu	personatge,	extraient	des	
del	seu	interior	i	emanant	de	la	seva	expressivitat	els	

llums	 i	 ombres	 que	 abracen	 aquesta	 voràgine	
emocional.	 És	 un	 repte	molt	 complicat	 no	 caure	 en	
un	 histrionisme	 exagerat,	 cosa	 que	 podria	 crear	
certa	 animadversió	 i	 ho	 compleix.	 Per	 això,	 Xins	 al	
Xinal	del	Xilm	en	suporta	el	pes,	i	permet	que	els	seus	
companys	 de	 repartiment	 brillin	 amb	 ella,	 amb	 la	
sintonia	que	manté	amb	ells.

Com	 la	 seva	 protagonista,	 System	 Crasher	
segueix	 un	 esquema	 visual	 ple	 de	 potència	 i	
intensitat	 en	 dinamisme	 constant.	 Predominen	 els	
colors	 freds,	 especialment	 els	 blaus	 i	 blancs,	 que	
reXlecteixen	aquesta	tensió	i	tibantor.	El	mateix	passa	
amb	 l'elecció	dels	 escenaris,	 incloent-hi	 aquells	que	
es	desenvolupen	a	exteriors.	No	és	coincidència	que	
la	 neu	 i	 el	 salvatge	 apareguin,	 deixant	 aquesta	
dualitat	 simbòlica	 de	 la	 pau	 i	 alhora	 del	 que	 està	
desbocat.	Aquest	ying-yang	artístic	Xlueix	de	manera	
robusta.

La	 simbologia	 al	 voltant	 del	 personatge	 de	
Benni,	 com	 l'abric	 rosa,	 o	 el	 seu	 inseparable	 ninot,	
identiXica	el	personatge	amb	la	infància	de	la	qual	no	
en	pot	sortir.	D'altra	banda,	la	banda	sonora	segueix	
una	línia	musical	més	cridanera,	amb	pistes	d'àudio	
estrepitosa,	 com	a	mostra	del	 caràcter	dominant	de	
la	 cinta.	 Després,	 el	 muntatge	 és	 eXicaç,	 amb	 un	
dinamisme	que	permet	anar	observant	l'evolució	de	
les	 diferents	 etapes.	 No	 obstant	 això,	 hi	 ha	 alguns	
moments	on	el	ritme	s'alenteix	 i	es	queda	una	mica	
pausat.	 Pot	 quedar	 la	 sensació,	 en	 alguns	
espectadors,	 d'haver	 allargat	 innecessàriament	 el	
Xilm,	tot	i	que	en	la	majoria	de	l'audiència	provoca	la	
necessitat	de	voler	comprendre	i	es	veu	atreta	Xins	al	
Xinal.

Diego	Da	Costa	,
https://cinemagavia.es/


