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Si un/a llegeix la sinopsi d'aquest film, automàticament 
pensarà que és una mena d'història impossible, que té 
un començament romàntic i que llavors la cosa anirà a 
menys i acabarà com el rosari de l'aurora. No és normal 
que un noi s'enamori d'una senyora d'uns vint-i-cinc 
anys més gran que ell. És més normal i s'han explicat 
moltes vegades històries que la cosa va al revés. Que 
una noia jove s'enamora d'un home madur.
Los jovenes amantes, només amb el títol ja ens fa 
entreveure que la cosa serà diferent. Perquè són 
joves amb la manera d'estimar i el desig, però, en 
canvi, són madurs, sobretot ella, com a persones. 
Ella, Shauna (recuperem a una extraordinària Fanny 
Ardant, darrera companya i actriu de François Truffaut) 
és una prestigiosa arquitecta retirada, viuda, mare 
i àvia que està a punt de complir setanta-un anys 
(Fanny Ardant en té la vida real setanta-tres anys i, 
per tant, pot entendre i interpretar amb tota naturalitat 
aquest personatge). Ell, Pierre (Melvil Poupaud, broda 
el personatge) un metge feliçment casat amb Jeanne 
(correcte Cécile de France) i amb una filla adolescent 
i un nen de set anys.
El film comença amb un pròleg en què ens mostra com 
es coneixen el dos protagonistes i llavors la història 
continua amb el casual retrobament quinze anys 
després. La jove directora francesa Carine Tardieu de 
quaranta-nou anys (també és guionista i escriptora) 
sap conduir molt bé aquesta història d'"amour fou", un 
amor impossible, un amor mal vist. Sap mostrar-nos 
aquest amor (quasi) impossible amb mà ferma, sabent 
el que ens vol explicar amb la sensibilitat, elegància 
i respecte a la història i, sobretot, a l'espectador. Fa 
creïble una situació, una experiència difícil d'explicar 
sense caure al ridícul, gràcies, també, a una bona 
producció i sobretot a la bona química entre els dos 
actors protagonistes. Carine Tardieu, a Les jeunes 
amants converteix una història que d'entrada és 
increïble, en creïble.

Compartir l'aire

De fet, la gràcia, d'aquesta pel·lícula, és que no només 
es queda amb "l'anècdota" de la història d'amor, sinó 
també tracta molt bé la relació amb els fills, que creixen 
i de vegades no t'adones que ho fan perquè estàs 
submergit amb la feina i el dia a dia que t'exigeix cada 
vegada més.
També tracta sobre les relacions amb la parella. Amb 
els amics, amb els malalts i les malalties que comporta 
l'edat.
És una mirada a la vida quotidiana de dues famílies, 
que tenen amics i problemes. També, a la comprensió.
Les mirades a la vida per part de Shauna, que la 
directora sap mostrar d'una manera pausada, sense 
pressa, però que diuen molt de l'estat d'ànim de la 
protagonista.
Los jovenes amantes, una història difícil, explicada 
d’una manera senzilla, amena i que te la creus. 
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