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Curiosament, hi ha històries que es revisen, s'apliquen, 
es recuperen, es tornen a explicar, se'n fan adaptacions, 
noves versions, noves maneres de mirar-les i explicar-
les. De vegades funcionen i d'altres valdria més que 
no s'haguessin "revisat".
Shakespeare, és l 'exemple més perfecte per 
il·lustrar el que vull dir: ell va narrar a través del 
seu teatre situacions d'angoixa, de lluites pel poder, 
de les relacions familiars, històries d'amor, d'altres 
divertides... I totes les seves obres han estat revisades, 
explicades, adaptades d'una manera continuada. 
Algunes d'aquestes revisions que afecten la història 
de la humanitat o maneres de viure no han estat 
afortunades, tot s'ha de dir.
Un Monde, estrenada aquí entre nosaltres amb el 
títol de Un pequeño mundo, és de les afortunades: 
ens explica una història, un fet, un problema que ja 
ens l'han explicat en altres films, però que aporta una 
nova mirada, una nova manera de plantejar el tema. 
El problema: l'assetjament a l'escola.
La jove directora belga Laura Wandel ens explica 
aquesta història sobre l'assetjament en una escola 
d'una manera diferent i al mateix temps original. No ens 
posa en antecedents, no dona informació del perquè, 
no s'entreté a buscar solucions ni culpables. Ensenya, 
mostra, ens fa viure tot el procés i la violència a través 
dels ulls d'una nena que va per primera vegada a 
l'escola i per ella és un món nou, misteriós, en el que 
no coneix a ningú i ni hi té amigues, que dina sola, 
que no sap què fer i què dir. Només té el seu germà 
que és més gran que ella i va a la mateixa escola, 
com a referent, com a persona coneguda que la pot 
ajudar en aquest món desconegut on acaba d'entrar. 
Però s'adona que el seu germà no la pot ajudar, ni pot 
estar al seu costat, ni pot dinar acompanyada per ell. 
S'adona que ell té més problemes que ella. Perquè 
ella, de mica en mica, es va fent un lloc en aquell 
nou espai, ambient, de nens i nenes de la seva edat. 

La mirada innocent

I, també, té el suport de la professora. I viurem 
amb els seus ulls, a través de la seva mirada, el 
perquè el seu germà no la pot ajudar. Viurem el 
drama del seu germà i el d'ella que no sap què 
fer davant del que li fan al seu germà.
Com he dit, hi ha moltes pel·lícules que toquen el 
tema de les escoles, dels alumnes, del sistema 
pedagògic... Però Un monde ho fa sense 
prendre'n part, sense allargar una història (la 
pel·lícula amb molt bon criteri dura setanta-dos 
minuts) que l'únic que pretén és mostrar-nos 
coses que passen en el món dels infants, en 
algunes escoles cada vegada més, i sense entrar 
en detalls ni justificacions. Els ulls de la nena, la 
seva mirada, la seva impotència ho explica tot. I 
la directora, Laura Wandel, molt intel·ligentment, 
ho sap transmetre a l'espectador.
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