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Mirant enrere sense ira 

U· a historia. Saragossa, 19.92. 
Celia, 11 anys, viu amb la ma
e soltera i estudia EGB en 

un col ·legi de monges, I'arribada 
d'una alumna de Barcelona, que 
s'asseu al costat, capgira el seu 
disciplinat món. 
Les formes. La primera pel·lícula 
acostuma a pecar d'ambició. 'Las 
niñas' de la debutant saragossana 
Pilar Palomero (40 anys) no és cap 
excepció. Basant-se en experien
cies personals, 
Palomero recu-

contres amb la mareo Un arsenal 
tematic que podria donar peu a 
severs ajustes de comptes, a mirar 
enrere amb rabia. No és el caso Pa
lomero opta per la nostalgia, per la 
innocencia perduda de Celia que, 
amb lIuminosos ulls, ho contem
pla tot sense malícia. En pantalla 
4:3 i Ilum tardoral, claustrofobi
ca, 'Las niñas' busca la complicitat 
emotiva de I'espectador, sobre
tot si s'ha rebut una acurada edu-

cació religiosa. La 

pera un temps 
que en la tema
tica i les formes, 
sembla més Ilun
ya que no pas el 
1992. Any de les 
Olimpíades a Bar
celona i l'Expo de 
Sevilla, el món 
rescatat pel film 
s'endinsa en una 
educació recalci
trant i represso
ra encarnada per 
les monges d'un 
col ·legi privat. A 
través deis ulls 

ILas niñas' 
Palomero ho cap
ta amb senzille
sa i amb més ofi
ci del que sem
bla. Coprodu'ida 
per Inicia Films, 
la mateixa de 'Es
tiu 93', aquestes 
nenes constretes 
vindrien a ser I'Hi
vern 92. En defi
nitiva, un natura
lista, alhora im
postat, viatge en 
el temps que cola 
bé. De ranci sabor 
femení i efluvis fe
ministes. A desta-

Directora: Pilar 
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Andrea Fandós, 
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d'una nena sub-
misa, la Celia, es dóna un repas so
ciologic, entre nostalgic i vindica
tiu, ·al conflictiu procés d'iniciació 
sentimental i física que porta de 
la infantesa a I'adolescencia. Així, 
'Las niñas' tracta del desconcert, 
de la dicotomia del món escolar 
i la vida enlla de I'aula, de les pri
meres vegades (pintar-se els lIa
vis, fumar, el 'yo nunca', la sexuali
tat, els sostenidors, la 'disco') i les 
primeres, inevitables decepcions, 
la marginació escolar i els desen-

car I'encant dúc
til de l'Andrea Fandós en una Celia 
gairebé celestial. 
El fons. Tota educació resulta 
traumatica, unes més que altres. 
La imatge. La lapidació ritual de 
Celia a mans de les seves compan
yeso 
La frase. "Yo nunca he perseguido 
a una paloma", confessa la candi" 
da Celia. ¿Sera que la confon amb 
l'Esperit Sant? 
La recomana.ció. Interessats en 
melodrames senzills, eixuts. 


