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Stephane Brizé és l’autor d’una peculiar trilogia 
centrada en el món del treball a França, interpretada 
per un mateix actor -Vincent Lindon- i centrada 
en els problemes morals que, al cor de la societat 
contemporània,  genera el capitalisme als treballadors. 
A La ley de mercado (La loi du marché ,2015), 
Brizé investigava els anys de la crisi econòmica 
posant-se a la pell d'un obrer a l'atur que acabava 
trobant feina com a vigilant d'un supermercat.  
La nova feina li provocava una sèrie de dubtes per 
exercir com a agent de la autoritat davant de persones 
que es trobaven en la seva mateixa situació de 
precarietat que ell havia viscut abans. En guerra  (En 
guerre, 2018) mostrava la lluita d'un agent sindical que 
volia impedir el tancament d'una empresa que formava 
part d'un gran conglomerat europeu. El dilema moral 
es trobava entre cedir a la pressió que els sindicats 
duien a terme davant de la direcció, o assumir-ne 
la revolta fins el final. En aquesta última pel·lícula, 
Stephen Brizé perdia el pols d'un relat directe, sobretot 
en els complicats moments finals. En canvi, Un 
nuevo mundo (Un autre monde ,2021) tot funciona 
amb més fluïdesa. Brizé segueix amb els principis 
estètics i ètics que han mercat les seves pel·lícules 
anteriors, però el seu acostament al problema és 
més directe. En aquest cas, Vincent Lindon és un 
executiu d'una gran corporació internacional que 
ha d'assumir una regulació d'ocupació dins la seva 
oficina. L’executiu, per sobreviure, ha de dur a 
terme una sèrie d'actes que afectaran la vida dels 
companys més propers. Brizé mostra el rostre del 
capitalisme més despietat i el poder d'uns agents per 
als quals no existeix l'ordre moral. La llei del benefici 
converteix els executius en autèntics depredadors.
És interessant contrastar l'èxit que ha obtingut 
Un nuevo mundo a França -on el discurs final del 
protagonista era aplaudit pel públic a les sales- amb 
l'èxit a Espanya de El buen patrón de León de Aranoa. 
Totes dues parlen dels patrons i del règim capitalista, 

El mal amo

però mentre la mirada d'Aranoa pot semblar en alguns 
moments excessivament paternalista -i complaent- 
davant del personatge central, en el cas de Brizé la 
mirada és molt més cruel i no té cap mena de pietat. 
El personatge central es mostra com un ésser hipòcrita 
atrapat en una vida frenètica. Es mostra com algú 
que no sap com bregar els diferents fronts en què es 
troba atrapat. Brizé filma tota la pel·lícula de manera 
directa i dona una forta preponderància als diàlegs, 
a les discussions interminables entre els quadres 
de l'empresa, a les converses telemàtiques amb els 
patrons americans i estableix un retrat ferotge del 
procés de servitud d'uns quadres econòmics que han 
perdut tota personalitat per convertir-se en titelles. És 
cert que Brizé, com a les altres pel·lícules de la trilogia, 
perd una part del pols quan surt de l'univers tancat i 
aclaparador de l'empresa, per retratar la família. El 
personatge de l'executiu es presenta com un mal pare 
d'un fill autista que no sap com conciliar la feina amb 
la situació afectiva generada per un divorci recent. Els 
moments de respir a la família dilueixen la intensitat 
dramàtica d'un relat en què la paraula es transforma 
en motor i vehicle de la gestió dins un univers laboral 
on els bons patrons ja són éssers anacrònics. 
El capitalisme salvatge està ple de mals amos. 
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