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CRITICA CINEMA

Empoderament fiemenf I femlnlsta
Franç4 2016, Em'

eY, Prest¡g¡osa en-

i afìllada, presenta

batalla perfer-se amb la direcció d'una

empresa del CAC 40 enfrontant-se a

l'hegemonia masculina dél sector.

lesformes. Malgrat la paritat politi-

ca del PSOE sanchista, només el 6%

de les empreses de l'lbex 35 espan-

yol a Borsa (la CAC40francesa)te-
nen dones al capdavant. Les Ana Bo-

tín del Santander poden comptar-se

amb els dits d'una mà. Amb voluntat

d'airejar la flagrant

desigualtat a favor
de la prepotència

masculina enquis-

tada en el poder
econòmic i polÍtic,

la cineasta gal'la

Tonie Marsha-
ll (NeuillpSur-Sei-

ne, 1951) ordeix
un temperat me-
lodrama femení
i feminista sense

victimistes com-
plexos de gène-

re. Propina un
ganxo directe a les panxes conten-

tes masclistes. llelegància ètica, es-

tètica i moral del relat, l'evita cau-

re en pamfletàries situacions ma-

niquees. Tot'très correcte' i eficaç.

A més,.'La número uno' ('Numero

une')dóna visibilitat als clubs i orga-

nitzacions feministes, xarxes de do-

net quefan pinya pertrencarinèr-

cies secuiars. fascens al poder de

l'Emmanuelle (res a veure amb l'Em-

manuelle eròtica) esdevé tota una

gimcana dbbstacles personals (el

trauma per la mare ofegada), con-
jugals þls desencontres amb el ma-

rit fidel), empresarials þcomiadar in-

justament un col'laborador) i socials

(la solitud abissal del líder), que ar-

men un discurs no gens gratificant.

Segons pontifiquen els executius

baronÍvols del film, els tres motors
que impulsen lbpulència material,

són:el poder, elsexe ieldiner. Que-

da meridià que la Dona, alfilm, abdi-

ca.d'un d'ells. De quin? Mentrestant

vostè ho esbrina

o ho intueix, con-

signar que l'Em-
manuelle Devos

fent d'executiva
agressiva està en-

tre dona pràctica

isacrifiæda. Aten-

ció al motiu visual

del melodrama:
les panoràmiques

. dels totèmics edi-

ficis vidriats blau

marí, O un altre
enigma perallòde

la imatge.

Elfons. Cal empoderar la dona dins

dãquest món exilusiu d'homes.

La imatge. UEmmanuelle tot brin-

dant xampany amb el capitost que la

volengalipar.

La fraæ.'Lo ideal es cambiar las co-

sas estando una viva', Emmanuelle

lixit'. Sinó, quins ous a vendre] que

deia l'àvia.

La recomanació. De visionat obligat

per a la soferia eiutadania que no fa

vacances.

La nrlmero
uno
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