
UN PEQUEÑO PLAN
La croisade
França, 2021
Direcció: Louis Garrel
Intèrprets: Laetitia Casta, 
Joseph Engel, Louis Garrel 
Durada: 67 min
Gènere: comèdia
Idioma: francès
Data d'estrena: 22/04/2022

Aquest és el tercer llargmetratge, com a director, de 
Louis Garrell, més conegut com a actor, que es va 
donar a conèixer de la mà de Bernardo Bertolucci 
a el film Els sommiadors (2003); recentment 
l'hem pogut veure en l'interessant film J'accuse 
(Un Oficial i un espia, de Roman Polanski 2019).
Aquest "petit" i interessant film, que es va passar 
en el festival de Cannes i posteriorment al de Sant 
Sebastià, és una fàbula en forma de comèdia 
sobre la situació actual i el canvi climàtic. Però 
també és com veuen els joves la situació mundial 
i una crítica cap als adults que només parlen, però 
no fan res. El film que ens explica una petita i 
interessant història, ha estat escrit a dues mans 
per Garrell en col·laboració amb el prestigiós 
i reconegut escriptor i guionista Jean-Claude 
Carrière, que durant els anys (1964-1977) va 
col·laborar amb Luís Buñuel en els guions de 
les seves pel·lícules, com també en la redacció 
de les memòries del cineasta espanyol, titulades 
"Mi ultimo sospiro". Un pequeño plan... fou el 
darrer treball de Carrière, perquè va morir poc 
després, el vuit de febrer de 2021, als 89 anys.
El film té un inici divertit i curiós que t'atrapa i 
et sorprèn per la seva originalitat i la manera 
en què és resolt, aquest conflicte generacional, 
de com viure i veure la vida. La manera de 
reaccionar dels adolescents davant d'impassibilitat 
dels adults en la situació actual del planeta.
De cop i volta, però, la història fa un gir i, 
sense perdre la curiositat i el toc de comèdia, 
entrem en el conflicte matrimonial de la parella 
protagonista, que ja porten uns anys junts i amb 
un fill de tretze anys que ja comença a pensar 
pel seu compte. També, la parella Carrière-

Quin futur ens espera

Garrell, ens explicaran a la seva manera, en 
forma pinzellada entranyable i tendre, sobre 
el primer amor i els primers desitjos sexuals.
Tot aquest món, tots aquests petits plaers, 
l'actor i director Louis Garrell, acompanyat de 
l'actriu (i parella sentimental) Laetitia Casta, 
saben interpretar molt bé (a la ficció, també) el 
matrimoni protagonista, pare del noi que juntament 
amb altres adolescents volen canviar el món.
Estem doncs davant d'una petita joia, senzilla i 
amena, que amb seixanta-quatre minuts molt ben 
aprofitats, gaudirem d'una comèdia amb un toc 
de reflexió de com vivim i quin futur ens espera.
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