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L'escriptor Emmanuel Carrère no és algú estrany 
al món de cinema. De jove era crític de la revista 
francesa "Positif" i va començar la seva carrera literària 
publicant un llibre sobre el cineasta alemany Werner 
Herzog. L'any 2004, va adaptar un dels seus relats a 
Le moustache, una pel·lícula on plantejava el tema 
de la construcció de la realitat que ha marcat la seva 
obra. La novetat d'Un muelle en Normandia és que 
torna al cinema i ho fa a partir d'un treball de docuficció 
literària que no ha escrit ell mateix, sinó que va ser 
escrit per la periodista Florence Aubernas, titulat Le 
quai d'Ouistreham. Aubermas va deixar el periodisme, 
concretament el diari Le Monde per desaparèixer de 
la vida pública i viure l'experiència de què implicava 
entrar dins el món de la precarietat laboral. La finalitat 
final no era altra que la de traslladar l'experiència en 
literatura i donar forma a l'escriptura d'un llibre.
Emmanuel Carrère adapta la novel.la d'Aubermas en 
un moment clau de la seva carrera. La pel·lícula va ser 
rodada abans de la Covid, però també abans d'escriure 
el seu llibre Ioga, on explica la seva experiència en unes 
sessions de ioga intensiu i la crisi psicològica que el 
va portar a un hospital psiquiàtric. El llibre va generar 
certa polèmica perquè obvia la seva separació pel fet 
que la seva esposa no volia convertir-se en personatge 
d'una autoficció literària. Carrère decideix adaptar el 
relat d'Aubernmas a partir d'un doble joc entre la ficció 
i el documental. Juliette Binoche interpreta l'alter-ego 
de la mateixa autora i es mou en un entorn d'inspiració 
documental ambientat al món de les dones de neteja 
que treballen en els ferris de Normandia que travessen 
el canal de la Mànega. Carrère no decideix fer un relat 
periodístic per fer visible un món sense visibilitat a la 
manera de com ho va fer fa anys el periodista alemany 
Günter Walrraf. La preocupació de Carrère no és altra 
que la de plantejar els problemes ètics que comporta la 
relació de tot escriptor amb la realitat. És l'escriptora de 
dosificació una impostora que s'infiltra dins d'uns mons 
que no li pertanyen?
El punt de partida sorgeix de la construcció de la ficció/
adaptació literària a partir del personatge que interpreta 
Juliette Binoche, la qual estableix amistat amb altres 
dones de la neteja a partir de la mentida. La dona 

Les màscares de la ficció davant la realitat

periodista es fa passar per una altra i explora els 
mateixos sentiments envers les seves companyes 
per convertir-los en material per a l'escriptura. El 
personatge que interpreta Binoche assumeix que 
ha d'entrar al món de les dones de neteja creient 
que la seva tasca literària pot tenir un propòsit 
social en desvetllar una determinada manera de 
vida. Volia comprendre les conseqüències de 
la crisi econòmica des de la pròpia experiència 
personal. La paradoxa que acaba explorant Carrère 
és què passa quan s'assumeix que no és possible 
mantenir massa temps la màscara i la disfressa, ja 
que en fer-ho es converteix en una altra.
El debat que planteja la pel·lícula d'Emmanuelle 
Carrère s'aparta del llibre d'Aubermas en tot el seu 
trajecte final. A partir de l'experiència d'Aubermas, 
Carrère es posa en dubte a si mateix, sembla com 
si fes una mena d'expiació sobre tot allò que va ser 
forçat a posar fora de camp en el moment d'escriure 
el seu darrer llibre Ioga. La reflexió personal de 
Carrère, que no té res a veure amb l'Aubermas, li 
serveix per acabar plantejant-se que és allò que 
hi ha darrere del mètode que fa anys el va portar 
a escriure una grandiosa novel·la com L'adversari 
o a plantejar-se si era possible arribar a escriure 
una biografia com la de Limonov sense conèixer la 
realitat que explica des de l'experiència personal. 
L'escriptor despulla el tema del mètode realista en 
literatura, però en fer-ho també està plantejant el 
problema que hi ha al cinema en aquest territori 
incert que hi ha entre la ficció i el documental. El 
resultat final genera un debat apassionant.
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