
Pot semblar que Frantz escriu un punt i a part en la 
filmografia de François Ozon, però només és un mi-
ratge, el miratge definitiu en una pel·lícula sobre els 

secrets i les mentides com a motor del món. 
Com Bajo la arena, que continua sent la seva obra 

mestra, està organitzada al voltant d’una absència, d’un 
fantasma. Com La piscina o A la casa, és un trencaclos-
ques on el joc amb les aparences, i la fascinació pel que 
amaguen, es reflecteix en personatges enigmàtics i oblics. 

Ens pot confondre l’aspecte neoclàssic de relat d’èpo-
ca, en blanc i negre, i el seu sobtat romanticisme, que xoca 
amb la fredor elegant de la forma. És una manera d’oferir-
se com a contraplà a Remordimiento (1932), d’Ernst Lu-
bitsch, pel·lícula que partia de la mateixa obra de teatre. 

En una petita ciutat alemanya després de la Primera 
Guerra Mundial, l’Anna va cada dia al cementiri a la-
mentar la pèrdua del seu xicot: Frantz.

SinopsiSecrets i mentides com a motor del món
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Direcció: François Ozon.
Guió: François Ozon, Philippe Piazzo (remake del film d’E. Lubitsch Remordiment). 
Gènere: Drama. 
Producció: Mandarin Films, X-Filme Creative Pool.
Disseny de producció: Michel Barthélémy.  
Fotografia: Pascal Marti. 
Música: Philippe Rombi.
Muntatge: Laure Gardette.
Vestuari: Pascaline Chavanne.

Frantz

França,  2016 Durada: 113 min 
VO (francesa  i alemanya) subtitulada

· TT17 · ANY XLIX · 2017-18 · Curs 48 · Sessió 1570 ·

13 d’octubre de 2017
Teatre Bartrina  Divendres · 21:00

Frantz

Programadors: 
Venanci Bonet 
Marcel Banús
Jom Pàmies

Disseny 
i compaginació: 

jomPàmies

Al final de la sessió 

fem un breu debat 

sobre la pel·lícula 

a la cafeteria.

¡T’hi esperem!

Repartiment
Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bülow, Marie Gruber, Ernst Stötzner, 
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, Anton von Lucke.

Live by night (Viure de nit ) • Director: Ben Affleck • EUA, 2016 • VOS • 129 min •
27 d’octubre de 2017 • 21:00 • Teatre Bartrina •propera 

sessió

(Logo del CineClub: 
Pere Prats Sobrepere)

Sergi Sánchez
Time Out Barcelona, 29 de desembre de 2016

François Ozon
Director

Remordimiento se centrava en el personatge del jove 
francès que viatja a Alemanya per expiar el seu sentiment 
de culpa. Frantz prefereix escoltar com els alemanys 
—els perdedors— comencen a tancar files contra qui 
veuen com un intrús, un estranger, i contra aquells que 
l’acullen amb afecte. 

Perquè sí, Frantz  és un film sobre la intolerància, so-
bre l’efervescència dels nacionalismes, sobre el que està 
passant ara, però també és una commovedora història 
d’amor. 


