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Començant per l'òpera prima Las horas del dia (2003), una 
exploració tant esfereïdora com sòbria en un assassí en 
sèrie que actua en la perifèria de Barcelona amb la màscara 
d'una vida rutinàriament normativa, el Cinema Truffaut 
ha acollit bona part de les pel·lícules de Jaime Rosales, 
cineasta d'un gran rigor formal, amb una voluntat d'estil 
sustentada en una reflexió teòrica sobre les possibilitats 
narratives i sobre les eleccions (que, de fet, són decisions 
morals) sobre allò que es mostra i allò que s'amaga. Això 
últim es relaciona amb el fet de plantejar-se com abordar 
l'exercici de la violència en la quotidianitat, un dels motius 
recurrents de la seva filmografia des de l'esmentada primera 
pel·lícula fins, de moment, Girasoles silvestres, en què 
un dels seus personatges és un maltractador masclista, 
passant per l'arriscada Tiro en la cabeza, sobre com passen 
les hores del dia dos membres d'ETA fins a cometre un 
atemptat, i Petra, que conté un retrat implacable d'un home 
que abusa del seu poder en les relacions amb els altres. La 
tensió entre el que mostra i amaga (el camp visual i el que 
resta fora de camp) s'estén en la temporalitat narrativa, de 
manera que Rosales juga amb atrevides el·lipsis, cosa que 
en la seva última pel·lícula es fa de manera radical i fins 
abrupta. I, essent un cineasta clàssic i a la vegada modern, 
pot semblar que les seves històries es tanquen, però a la 
vegada hi ha alguna cosa que resta oberta i incerta.
Un altre element fonamental de Rosales és que, amb el 
propòsit de reflectir-los, vol ser sensible a temes rellevants 
de la societat del present: això sense un didactisme 
sociològic, sinó com un exercici dramàtic inspirat en la 
realitat. És així que a Hermosa juventud (2014) hi fa present 
una parella de joves en una situació de precarietat derivada 
d'una crisi econòmica que s'ha fet endèmica: la joventut 
sense futur. En aquest film, un noi és incapaç d'assumir la 
responsabilitat que representa la paternitat. La precarietat 
i la irresponsabilitat reapareixen a Girasoles silvestres, 
amb uns personatges menys joves que els d'Hermosa 
juventud, però que encara afronten amb dificultats el pas 
a la maduresa. Interpretada per la lluminosa Anna Castillo, 
la seva protagonista (Júlia) és una dona, però, de manera 
significativa, la pel·lícula està estructurada en tres parts 
anunciades amb noms masculins: Òscar (Oriol Pla); Marcos 
(Quim Àvila) i Àlex (Lluís Marques). Anoto que de manera 
significativa perquè Júlia, noia de família humil amb un 

Retrat d’una dona entre homes agressius o irresponsables

pare i una germana que l'emparen, sembla necessitar 
la relació amb un home (i això vol dir dependre'n) sigui 
per l'impuls del desig, per fugir de la solitud, per subsistir 
econòmicament, per inseguretat o per motius que se'ns 
escapen. És així que, tenint una filla i vivint precàriament, 
al principi de la pel·lícula respon a la passió que li demostra 
Òscar, que de seguida li proposa viure junts, formar una 
família. Ella no sembla adonar-se del que podem percebre 
els espectadors: aquella exaltació d'Òscar, que potser fa 
que Júlia visqui la intensitat d'una passió sexual, anuncia 
alguna cosa desequilibrada, inquietant. Òscar no només 
és un paràsit social, que malviu de tripijocs, sinó que actua 
d'una manera imprevisible i possessiva amb Júlia fins que 
l'agredeix brutalment. Fugint de Barcelona, se'n va cap a 
Melilla, on viu la seva exparella (Marcos) i pare de la seva 
filla. Fent-se militar, ja va separar-se de Júlia perquè és 
incapaç d'assumir la responsabilitat de viure en parella i 
cuidar d'una criatura. De retorn a Barcelona, afortunadament 
sempre emparada pel pare (esplèndid Luís Soto) i la 
germana (Carolina Yuste), retroba un antic conegut, Àlex, 
amb qui emprendrà una nova relació.
Com he dit, Rosales juga de manera radical amb les el·lipsis, 
de manera que la seqüència posterior a l'aparellament amb 
Àlex mostra que han tingut una criatura. Mentre ella estudia 
infermeria i, per tant, es prepara per a un futur laboral millor 
i és així que per ser menys dependent, també ha d'assumir 
totes les càrregues familiars. Àlex, amb una bona feina i 
un nivell sociocultural més alt que les parelles anteriors de 
Júlia, també es comporta com un irresponsable i un egoista, 
de manera que, si bé pot pensar-se que presenta una 
dona dependent que va d'un home a un altre sense massa 
enteniment, Rosales és definitivament implacable amb els 
personatges masculins. Tanmateix, en un gir, finalment vol 
aportar una mica d'esperança en un passeig vora el llac de 
Banyoles. Potser. Tot resta obert, incert, com a la vida, en 
aquesta pel·lícula amb molts de forats: l'espectador està 
convidat a omplir-los.
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