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Durada: 130 min
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Idioma: anglès
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Emily Brontë, escriptora anglesa (1818 – 1848) que és 
coneguda per ser l'autora de la famosa novel·la Cims 
borrascosos, publicada l'any 1847, sota el pseudònim 
d'Ellis Bell, per raons de l'època en què no era ben 
vist i difícil de publicar si eres una dona, com en el 
cas de l'escriptora catalana Caterina Albert, que va 
publicar aquí entre nosaltres amb el pseudònim de 
Víctor Català.
La novel·la inicialment va ser mal acollida per la crítica, 
però més tard, amb el temps, va ser reconeguda com 
l'anima romàntica de la literatura anglesa i una de les 
obres més importants de l'època Victoriana.
Cims borrascosos, a part de ser una novel·la que 
contínuament s'està reeditant, s'ha portat diverses 
vegades al cinema: Cumbres borrascosas (1939, 
William Wyler) amb Merle Oberon i Laurence Oliver; 
Cumbres borrascosas (1992, Peter Kosminsky) amb 
Juliette Binoche i Ralph Fiennes; Cumbres borrascosas 
(2011, Andrea Arnold) amb Kaya Scodelario i James 
Howson. També se n'ha fet sèries de televisió, els anys 
1998, 2003 i 2009.
Ara, Frances O'Connor (Anglaterra 1967) una 
coneguda actriu per pel·lícules com Mansfield Park 
(1999, Patricia Rozema), Intel·ligència artificial 
(2001, Steven Spielberg), The Hunter (2011, Daniel 
Nettheim), entre altres, amb aquesta pel·lícula 
s'estrena com a directora i guionista, i ens explica 
molt bé la història d'aquesta escriptora que va morir 
prematurament de tuberculosis a 30 anys. A partir 
d'algunes referències biogràfiques, la directora fa un 
retrat de l'època victoriana i una molt bona recreació 
de la vida i l'ambient de l'escriptora.
Frances O'Connor s'agafa el seu temps, sense 
presses, mot detallista, cuidant la imatge, l'entorn, 
el paisatge, els sorolls, la música, les mirades i els 
desitjos, per explicar la relació d'Emily amb la seva 
família. Orfe de mare, amb cinc germans, dos germans 
es van morir prematurament. En el film, només hi 
surten les seves dues germanes, la Charlotte i l'Anne 

Sota la pluja

i el seu germà Branwell. Les relacions, estrictes amb 
el seu pare, predicador anglicà en un petit poble 
anglès i les seves turbulentes relacions amb el jove 
predicador ajudant del seu pare, són aspectes que  
anirem vivim juntament amb la protagonista. Viurem 
les vivències, els desitjos, la repressió, les ganes 
d'alliberar-se i provocatives del seu germà Branwell, 
que admira i cuida, tenint-hi una relació variant i de 
vegades violenta. La relació d'amor- odi i d'admiració 
mútua, amb la seva germana Charlotte. Els somnis, 
la solitud i els poemes que no vol que ningú llegeixi. 
L'èxit de la seva novel·la Cims borrascosos. I la pluja.
Com he dit, és una pel·lícula que té el seu tempo. Tot 
passa com ha de passar i els personatges estan molt 
ben interpretats per la jove i prometedora actriu Emma 
Mackey, en el paper d'Emily; Oliver Jackson-Cohen, 
que interpreta a William, el jove predicador; Fionn 
Whitehead, en el rol de Branwell, el germà d'Emily..., 
per ressaltar alguns dels personatges que porten el 
pes del film.
Emily, el film de Frances O'Connor, ens explica 
una història del segle XIX, però amb sentiment 
contemporani. Aquesta és la seva grandesa.
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