
La pel·lícula retrata el destí d’un artista políticament 
compromès i revela el vergonyós paper que va exercir la 
policia francesa durant la Segona Guerra Mundial.

Fabien Lemercier Cineuropa. 2020

Una lliçó d’història fascinant dirigida per Aurel, que 
treu el màxim profit dels excepcionals dibuixos de 
Bartolí, inserits amb fluïdesa en un conjunt molt 

sofisticat, en part gràcies a un ús creatiu de les transici-
ons i a un joc subtil entre el blanc i negre i el color. 

Josep, que emfatitza el poder salvador de l’art i l’es-
perit de resistència en un entorn hostil, transmet a la 
perfecció les paraules del seu protagonista: “si les idees 
boniques no troben a una bona persona, es moren”. No 
obstant això, Josep està molt viva.

L’amistat i la solidaritat entre els homes i les dones 
en confinament en males condicions, el treball forçat, 
els maltractaments i les violacions, els conflictes interns 
entre comunistes, trotskistes i anarquistes, la perillosa 
temptació de tornar a passar els Pirineus, l’esperança 
de Josep de trobar a la seva companya, Maria Valdès, 
que va desaparèixer durant l’èxode, la investigació de 
Serge sobre la seva desaparició, la presència dels fuse-
llers senegalesos, la fugida i el retrobament després de 
la guerra a Mèxic, on es creua amb Frida Kahlo, la pu-
blicació de la col·lecció de dibuixos «Camps de concen-
tració», una exhibició pòstuma de l’obra de Bartolí...  

Febrer de 1939. El govern francès opta per confinar 
en camps de concentració a l’onada de republicans 
espanyols que fugen de la dictadura de Franco en el 
últims dies de la guerra. 
      En un d’aquells camps, dos homes separats pel 
filat de pues, traven una ferma amistat. Un d’ells és 
Josep Bartolí, un dibuixant català que lluita contra 
el règim de Franco i va deixar testimoni del moment 
amb la seva obra sobre paper.
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Direcció: Aurel 
Guió: Jean-Louis Miles
Gènere: Animació. Drama. Postguerra. Camps de refugiats. Biogràfica
Producció: Coproducció França-Bélgica-Catalunya; Les Films d’Ici,   
          Les Films d’Ici Méditerranée, France 3 Cinéma, Lunanime, Tchack
Fotografia: Animació
Música: Sílvia Pérez Cruz 
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França, 2020 / VOS Durada: 81 min 
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Un relat atroç i emotiu sobre l’esperança a través de l’art.
Una de les feines de Josep Bartolí


