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La imaginació al divorci! 

1.1 
historia. París, ahir. Roma

ne i Philipp~ decideixen divor
lar-se, pero per no separar-se 

radicalment deis seus fills petits, 
s'empesquen un pis compartit: a 
banda i banda les habitacions de 
cada un d'ells, i al mig la del nen i 
la nena. 
Les formes. Coses rares de I'exhi
bició cinematografica, aquest sin
gular i divertit 'Un acuerdo origi
nal' ('L'amour flou',l'amor borrós) 
ha tardat dos an-
ys a estrenar-se. 

personatges, diguem-ne adults, 
que juguen qual infants. Així, el ta
ranna fatxenda, surreal, del mal
fargat Philippe contrasta amb el 
'Iook' acuradament hippy de la Ro
mane. Tal qualles respectives fa
mílies de I'ex-parella. Les aventures 
erotiques que pretenen marcar-se 
cadascun d'ells, retraten al pelles 
seves mancances croniques, i allo 
que I'enamorament (i I'amor) s'ha 
anat difuminant amb el pas deis an-

ys. D'aquí el títol 
original del film. 

Tenim per da
vant una come
dia romilntica a 
dos, que alhora és 
gairebé un docu
mental. La parella 
de directors-guio
nistes narren (i 
protagonitzen) de 
manera prou des
acomplexada el 
seu pactat procés 
de separació, i en 
companyia deis 
seus dos fills, que 
també pul·lulen 
pel mig d'aques
ta comedia viscu
da. El timdem Ro-

'Un acuerdo 
original' 

Per tant, assistir al 
plantejament, al 
nus i sobretot al 
desenlla~ d'aques
ta hilarant historia 
romantica 'mal
gré lui', es com 
prendre't I'opor
tú paracetamol 
en plena crisi ma
trimonial. La pare
lla d'aquest acord 
summament origi
nal, en dóna com
pi ida fe. Al capda
vall, allo tan sensat 
del 'juntos, pero 
no revueltos'. 

mane Boh Ringer 

Directors: 
Romane Boh 

Ringer i Philippe 
Rebbot. 

Interprets: 
Romane Boh 

Ringer, Philippe 
Rebbot, Rose 

Rebbot. Fran¡;:a, 
2018.97'. 

JCAAlpicat, 
Screenbox 

Lleida. 

El fons. Malgrat 
les diferencies, sa

i Philippe Rebbot executen el més 
semblant a una treva en la ja clas
sica guerra de sexes. Amb humor 
sarcastic i generoses dosis de lIiber
tat imaginativa (la barreja de rea
litat i ficció, entre somnis humits i 
situacions arides), els acords i des
acords puntuals en tota conviven
cia 'civilitzada', donen peu a com
partir cadascun deis punts de vista 
(el femení i el masculí alhora) d'uns 

ber trobar els acords. 
La imatge. Romane i Philippe en la 
cerimonia 'nupcial', jurant-se vots 
de divorci eterno 
La frase. "Fuimos amantes, fuimos 
amigos: ahora somos una família", 
que resumeix Philippe. Tan senzill 
com aixo. O tan complicat. 
La recomanació. Inexcusable per 
als amants de les comedies france
ses 'comme iI faut'. 


