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Fa quatre anys, el jove director belga Lukas Dhont, de 
només 27 anys, va sacsejar el panorama del cinema 
europeu amb Girl, el seu brillant debut en la direcció. 
Amb una gran sensibilitat i respecte per un tema 
delicat com el de la transexualitat, Dhont explicava 
amb la precisió d'un cirurgià i amb la seguretat d'un 
veterà, el complex procés de canvi de sexe d'un jove, 
tocant totes les arestes d'aquest contingut espinós: els 
aspectes socials, psicològics, familiars, emocionals 
i administratius d'un llarg procés de transformació i 
assumpció d'identitat.
Després de la seva premiada òpera prima, s'esperava 
amb molt interès el nou treball de Dhont, que ens 
arriba quatre anys després. I amb Close, el realitzador 
belga no només confirma tot el que apuntava a Girl 
sinó que es converteix en un dels millors autors del 
cinema europeu actual. Tot i que va guanyar el premi 
més prestigiós del Festival de Cannes, el Grand Prix, el 
segon en importància del palmarès, els que vam poder 
seguir el certamen francès ens vam quedar amb la 
sensació que aquesta hauria d'haver estat la Palma d'Or 
justa. Tot i que juguen a registres totalment diferents, 
Close és immensament superior a Triangle of sadness, 
el film amb el qual el suec Ruben Ostlund va guanyar 
la seva segona Palma.
Close és una pel·lícula que no s'oblida fàcilment, però 
sobre la que és molt difícil escriure sense desvelar res 
de la seva trama. I com que és fonamental acostar-
se a l'obra tenint-ne la menor informació possible, 
no serà aquí on n'explicarem detalls de l'argument. 
Close és sobretot una pel·lícula sobre un moment 
vital, l'adolescència, aquell moment clau de la nostra 
existència en què ens configurem com a persones. Dhont 
retrata amb extraordinària veracitat aquest moment. 
A través dels ulls dels seus dos protagonistes ens 
adonem de la fragilitat dels sentiments, de la vol·latilitat 
de les emocions, dels detalls o circumstàncies, sovint 
imperceptibles, que ens condueixen cap a un camí o 
un altre. La càmera de Dhont captura aquest moment 

Retrat en fresc de la fragilitat vital

vital amb unes dosis de veritat com poques vegades 
s'ha vist en el cinema recent. Naturalitat, sensibilitat, 
transparència. A dojo. A cor obert.
Hi ha algunes coses a Close que recorden a una altra 
pel·lícula belga, Un monde, de Laura Wandel, que vam 
poder veure fa uns mesos al Truffaut. Per la manera 
com la càmera es filtra en la realitat, evaporant la 
representació dramàtica, capturant la vida, en un cas 
en una escola amb nens, i en l'altre en un institut amb 
adolescents. I per la magistral direcció d'actors. Que 
difícil és el que fa Dhont amb Eden Dambrine i Gustav 
de Waele. Actors joves, inexperts, però portentosament 
dirigits per fer interpretacions d'una intensitat emocional 
que desarma l'espectador.
Close és una d'aquelles pel·lícules que deixen 
empremta, que t'impacten i no les oblides mai més. 
Una d'aquelles vegades en què la confluència 
d'elements, amb un equilibri perfecte entre els formals 
i els temàtics, aconsegueix retratar la profunditat dels 
sentiments humans. Què més li podem demanar com 
a espectadors a una pel·lícula? Res més.
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