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El 2016, el cineasta belga Joachim Lafosse va rodar 
L’Economie du couple, una curiosa pel·lícula sobre el 
divorci. En ella partia del procés de  separació d’una 
parella per poder arribar a dur a terme una anàlisi 
minuciosa dels diferents processos econòmics i 
legals que implicaven tot camí de ruptura. El principal 
interès de la pel·lícula radicava en el fet que Joaquim 
Lafosse no s’apartava en cap moment del món de la 
parella per mostrar-ne la crisi. Li interessava la idea 
de veure com es controlava la relació, com l’economia 
i la llei s’imposaven i com aquestes acabaven creant 
un cert control dins d’una ruptura que és bàsicament 
emocional. En el fons ens venia a dir que ni l’Estat ni 
l’Economia hi entenen de l’amor però s’hi fiquen per 
posar-ne límits.
La idea de controlar l’acció emocional perquè el 
relat no s’escapi i no derivi cap a territoris extrems 
la podem trobar des d’una altra premissa a l’interior 
de Un amor intranquilo –Les intranquiles. Tal com 
ha passat en altres pel·lícules de Lafosse, allò més 
interessant radica en el fet que parteix d’una situació 
d’alta complexitat i intenta trobar un to que permeti un 
equilibri. Intenta que el treball de posada en escena 
no caigui en l’exageració, en la tensió gratuïta, en el 
melodrama fàcil.
Un amor intranquilo comença mostrant la vida 
quotidiana d’una jove parella -Damien Bonnard i Leila 
Bekhti- amb el seu fill. Ens trobem a ple estiu. La 
càmera captura els seus gestos quotidians, les seves 
anades i vingudes. Sembla com si volgués retratar un 
univers harmònic. Descobrim que ell és pintor, però 
també ens n’adonem que ella està en tot moment molt 
atenta i vigilant als moviments que duu a terme el seu 
marit. A partir d’un moment determinat, Lafosse dona 
a l’espectador algunes pistes que assenyalen que 
passa alguna cosa greu a l’interior de la parella. Alguna 
cosa que pot produir un desequilibri. Pocs moments 
després veiem la dona asseguda a la sala d’espera 
d’un hospital psiquiàtric. Lafosse no ens aporta gaire 

Viure essent un altre i sense control

més informació però ens queda clar que hi ha 
una malaltia mental que està alterant les coses. 
No sabem què passa, ni cap on pot arribar, però 
la imatge de la parella al centre de salut mental 
ens inquieta.
Amb un bon domini de l’el·lipsi, Joaquim Lafosse 
aconsegueix que la història acumuli de manera 
progressiva una certa tensió entre els dos 
personatges. A mitja pel·lícula descobrim que 
el marit està afectat d’un trastorn bipolar, que 
està sota rigorós tractament psiquiàtric i que en 
qualsevol moment pot passar alguna cosa terrible. 
Aquesta tensió crea intranquil·litat, no només en 
la parella, sinó també a l’espectador. Al final de 
tot plegat,  només sabem que el protagonista no 
és un irresponsable, que intenta fer les coses bé, 
però que no pot garantir que en algun moment 
tingui una crisi, ja que aquestes l’acompanyaran 
tota la vida. Un amor intranquilo no desemboca 
en solucions fàcils, hi ha tensió però també amor 
cap als personatges.
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