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Pel·lícula a pel·lícula, el treball del director noruec 
d’origen danès Joachim Trier s’ha convertit en un dels 
més interessants del panorama cinematogràfic europeu 
recent. Des del seu segon film “Oslo, 31 d’agost” -el 
títol que el va donar a conèixer internacionalment- 
fins a aquest darrer, la trajectòria de Trier ha estat un 
procés de maduració accelerat. Si el seu anterior film, 
l’absorbent i personalíssim “Thelma”, ja va suposar un 
salt qualitatiu molt rellevant, no hi ha cap dubte que 
“La pitjor persona del món” és l’obra definitiva que el 
converteix en un autor realment molt important. I així 
semblen haver-ho entès també el jurat de Cannes, 
que va premiar-ne com a millor actriu a la protagonista 
Renate Reinsve, i l’Acadèmia de Hollywood, que l’ha 
nominat a la millor pel·lícula internacional i al millor 
guió original.
Precisament el guió, escrit a quatre mans amb el seu 
amic i company Eskil Vogt, amb qui ha col·laborat 
pràcticament des dels inicis de la seva carrera, és una 
de les claus de “La pitjor persona del món”. Estructurada 
en un pròleg, dotze capítols i un epíleg, la pel·lícula 
segueix durant quatre anys el recorregut vital de Julie, 
una jove a la frontera de la trentena que busca la seva 
identitat personal, professional i sentimental entre 
dubtes, passions i desenganys. Aquesta estructura 
narrativa del film, que d’entrada sembla atzarosa o fins 
i tot capritxosa, s’acaba revelant com un dels grans 
encerts de la proposta de Trier. A través d’aquest 
collage d’escenes, moments o instants, cadascun 
d’ells aïllat en el temps i l’espai, el director noruec 
acaba fent una composició extraordinàriament precisa 
dels vaivens emocionals de la seva protagonista. I 
sobretot, la fragmentació estructural, al contrari del que 
inicialment podria semblar, no va mai en contra de la 
pel·lícula, sinó que ens permet entendre les pulsions 
internes dels personatges d’una manera molt més 
intensa i profunda.
Així doncs, a través d’aquesta peculiar estructura 
de guió, Joachim Trier construeix un retrat revelador 
de tota una generació, la dels joves adults nascuts 
a finals del segle passat, angoixats per la pressió 
d’un entorn professional cada vegada més exigent 
i selectiu, desconcertats en la recerca de la seva 
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identitat personal i sexual, pendents de la seva 
reafirmació en relació a les seves expectatives. 
Trier focalitza simbòlicament tota la representació 
d’aquest generació en el personatge de Julie, 
que aparentment ho té tot per ser feliç però que 
està constantment buscant el seu lloc en el món, 
ofegada en un mar de dubtes professionals, 
sentimentals, emocionals i psicològics. En aquest 
sentit, “La pitjor persona del món” és una pel·lícula 
delicada, fràgil, inestable, voluble, sensible. 
Poques vegades l’equilibri entre els continguts de 
fons d’un film i la forma com el director els tracta 
havien estat tan justificats i havien funcionat millor.
Si com ja hem comentat, en la construcció del guió 
Joachim Trier ha treballat amb el seu guionista 
habitual Eskil Vogt, en el terreny interpretatiu 
també ha escollit a actors de confiança com 
Anders Danielsen Lie (al que ben aviat veurem a 
“Bergman island” de Mia Hansen-Love) o Herbert 
Nordrum. Però l’autèntic descobriment de “La 
pitjor persona del món” és la seva protagonista, 
Renate Reinsve. Tot i que no és una nouvinguda, 
i que ja havia treballat amb Trier amb un petit 
paper a “Oslo, 31 d’agost”, la ductilitat i capacitat 
per expressar els alts i baixos i la fragilitat del 
personatge de Julie són extraordinaris. La seva és 
una d’aquelles interpretacions que no només no 
s’obliden sinó que acostumen a marcar la carrera 
d’una actriu. Senzillament, sublim.
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