
cules en les dècades de 1950 de mitjanit.

El poder de la mirada i la veu

CRITICA CINEMA

I a història. París. avui, Al na-

I oo Û'eo ta maie no el vol,
Lp.r tant, els serveis socials
han d'acollir-lo i trobar-li família
adoptiva, mentrestant, Jean, as-

sistent social, l'acull a casa seva

amb la muller i la filla.
Les formes. Tractar el tema
de la maternitat no desitjada i

l'adopció familiar de la criatu-
ra rebutjada, dóna munició per
un torrencial fulletó. La cineasta
francesa Jeanne
Herry (40 anys)
ha preferit dra-
matitzar-ho des
del vessant de
la comèdia co-
ral, sensible-
ment humanis-
ta i, malgrat el
tema, divertida.
Per moments,
'En buenas ma-
nos'('Pupille',
pupil.la) sem-
bla un senyor
pu bl i reportat-
ge sobre les ex-
cel.lències pro;
fessionals dels
Serveis Socials a la França del
president Macron. Per segona
vegada, Jeanne Herry evita Cau-

re a la trampa, propagandísti-
ca (o no), dotant de vida pròpia

a bona part dels personatges
que envolten el petit i indefens
Théo. Qui més qui menys té al-
guna vivència personal que con-
diciona la seva realitat laboral.
En aquest aspecte, la comèdia
sþstructura de forma fragmen-
tària, amb anades ivingudes pe-

ls anys i pels sentiments al llarg

d'una vetllada beninténcionada.
Amb semblant estratègia narra-
tiva, la Herry obliga, de grat per

força, espectadores i especta-
dors a col'labi¡rar tot comple-
tant el seu 'puzzle' proto-fami-
liar. En unes altres lectures del
film, 'En buenas manos' trac-
taria, també, de l'inefable po-
der dels sentits: la importàn-
cia de mirar-se als ulls, del to de

la veu a les oïdes, de l'olor als
'narius, del tac-
te amb contac-
te amb la pell.
éSorn racionals
els ésse¡s vius?
Si de cas,*senso-
rials, i vas que et
pixes. Marquem
territori com el
gos al fanal. Se-
gons dicten les
maneres del
bon rotllo inter-
comunitari i in-
terpersonal, 'En

buenas manos'
seria, és, una so-
lució sociopolíti-
ca a l'alternati-

va del dret de la dona a parir, a

no avortar. Sempre algú infan-
tarà la criatura que tu engegues
a dida.
El fons. Adoptar una persona
és més complicat que adaptar
a ella.

La imatge. fassistent social par-

lant amb el nadó i les seves re-
accions estomacals.
La frase. 'No has tenido un par-

to, has tenido un ingerto'; sosté
la infermera caparruda. No és el

mateix parir que ingerir.

En buenas,Ì
manos
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