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SINOPSI 

En un institut dels suburbis parisencs, adolescents prou afortunats per assistir-hi parlen - entre 
classe i classe, i a voltes durant la classe, asseguts al passadís o en uns bancs de l’exterior – 
mentre la ciutat s’estén al seu darrere i als seus peus. 

Claire Simon estableix un diàleg cinematogràfic en què conversen sobre les seves històries 
personals, les seves famílies, i també de les seves passions i les seves solituds.  

A aquesta edat, comencen a plantejar-se deixar enrere les famílies, si en tenen, o fins i tot a 
fugir-ne quan estan completament trencades. Anar pel seu compte pot comportar tant coses 
bones com dolentes. 

 

Aquest film esdevé el lloc on exploren i discuteixen el sentit de tot això. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIOGRAFIA 

Claire Simon neix a Londres. Aprèn a fer cinema 
treballant en el muntatge de pel·lícules, i a la 
vegada roda curtmetratges de forma totalment 
independent. Entre les seves pel·lícules més 
notables destaquen LA POLICE, de 1988, i 
SCÈNES DE MÉNAGE, amb Miou-Miou, l’any 
1991. Descobreix la pràctica del cinema directe 
a Les Atéliers Varan i realitza diversos 
documentals: LES PATIENTS, RÉCRÉATIONS, i 
COÛTE QUE COÛTE que seran seleccionats en 

nombrosos festivals. Aquests dos darrers, s’estrenaran a les sales de cinema i marcaran el punt 
de partida d’una nova escola documental en el cinema francès.  

L’any 1997 presenta a la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes el seu primer llargmetratge de 
ficció SINON, OUI, la història d’una dona que simula un embaràs i roba un nen. Realitza per a 
Arte una pel·lícula amb els alumnes del Teatre Nacional d’Estrasburg al Parlament Europeu, ÇA 
C’EST VRAIMENT TOI, a mig camí entre la ficció i el documental, la qual s’emportarà els premis 
més importants del documental i de la ficció al festival de Belfort. Després d’una incursió en el 
món del teatre, torna al cinema documental per a rodar 800 KM DE DIFFÉRENCE i MIMI –la 
darrera seleccionada al festival de Berlín l’any 2003–, que també es van estrenar a les sales de 
cinema.  

El seu segon llargmetratge de ficció, ÇA BRÛLE, fou presentat a la Quinzaine des Réalisateurs 
l’any 2006. El 2008 dirigeix LES BUREAUX DE DIEU, on actrius famoses com Nathalie Baye, Nicole 
Garcia i Isabelle Carré encarnen conselleres de planificació familiar. Gran Premi SACD a la 
Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, aconsegueix dibuixar una línia fina entre el documental i 
la ficció. Característica que també es troba a LA GARE DU NORD i GÉOGRAPHIE HUMAINE. 

En l’aclamat documental LE BOIS DONT LES RÊVES SONT FAITS, Simon filma el bosc de Vincennes 
com la forma accessible d’un paradís perdut, un lloc on tothom pot trobar refugi i inventar la 
seva pròpia utopia. La pel·lícula va ser nominada al Premi Louis Delluc el 2016. LE CONCOURS va 
rebre el Premi al millor documental a la Biennal de Venècia 2016 i PREMIÈRES SOLITUDS es va 
presentar a la secció Fòrum de la Berlinale 2018. 

Actualment Simon treballa en una sèrie documental de 18 capítols de 30 minuts que es podrà 
veure a Ciné + i TV5 Monde. Nou hores de suspens entorn del documental i de l’agricultura en 
un petit poble d’Ardèche on tots els implicats s’enfronten a les lleis del mercat per vendre allò 
que estimen, sigui vi, fruites o pel·lícules. 

  



 

FILMOGRAFIA   
  
2019: Le village  
2018: Premières solitudes  
2016: Le concours  
2015: Le bois dont les rêves sont faits 
2013: Gare du Nord 
2013: Géographie humaine 
2008: Les bureaux de Dieu 
2006: Ça brûle 

2002: Mimi 
1997: Sinon oui 
1995: Coûte que coûte 
1992: Récréations 
1991: Scènes de ménage 
1989: Les patients 
1986: La Police 
1982: Tandis que j’agonise 

 
 
 

 



 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA CLAIRE SIMON 

per DOROTHEE WENNER 

 

P: PRIMERES SOLITUDS transcorre en un institut dels suburbis de París. ¿Quina mena d’institut 
és? ¿El va triar perquè és molt representatiu o té alguna cosa rellevant, especial, que va fer que 
decidís rodar en aquell institut en concret? ¿Com va accedir-hi? 

En realitat, no el vaig triar. Una professora em va convidar a fer un film amb els nois i noies de 
la seva classe. Ella ensenya literatura i cinema. El cinema és una assignatura optativa, i només té 
deu alumnes. Jo havia de dirigir i escriure el guió i ells interpretarien els papers i realitzarien 
algunes feines tècniques. Es tracta d’un taller finançat per l’ajuntament i la sala de cine del poble. 
Jo havia de fer el guió d’un curt de ficció però les coses van canviar i vaig decidir passar-hi molt 
més temps i implicar-m’hi més. Em vaig enamorar d’aquest institut (de l’edifici i dels alumnes). 
Apareixen tots en el film. El lloc és ideal per a una pel·lícula, m’agrada molt l’edifici dalt de la 
muntanya, des d’on es veu tota la ciutat, com en un quadre de Fernand Léger.  

 

P: Expliqui’ns alguns detalls de la seva aproximació als adolescents que ens presenta: ¿Com va 
elegir els protagonistes, com va desenvolupar la narració, com preparava les escenes? 

Al principi, com que se suposava que estava escrivint un curt de ficció, els vaig dir que els havia 
de conèixer millor per a escriure’ls una història que poguessin interpretar. Els vaig preguntar 
sobre la solitud, que és una experiència que compartim totes les persones independentment de 
l’edat, i tots es van sentir al·ludits. Els va fer parlar de la seva vida personal, de la que mai no 
parlen amb els amics i amigues. Vaig filmar les entrevistes i les vaig editar. Em van commoure 
molt les respostes, les històries, les seves maneres de pensar. Deien que, a les entrevistes, 
havien parlat per tal que jo pogués treballar amb el guió, no perquè ho veiés el públic. Així que 
vaig decidir fer la pel·lícula a partir dels diàlegs entre ells i que es diguessin precisament les coses 
de les quals no acostumen a parlar. Que escollirien el que diguessin ben conscientment i 
percebrien què significava per a l’altre. Sempre era una revelació genuïna perquè no havien 
estat presents a les entrevistes prèvies dels altres. Volia filmar els diàlegs entre els adolescents, 
mostrar-los com és parlar amb un altre de la mateixa condició, de la mateixa edat. Molts dels 
diàlegs dels documentals s’estableixen entre gent que no tenen la mateixa posició de poder. En 
el món dels mitjans de comunicació també passa, la policia, la justícia, la medecina o els negocis 
són àmbits on els diàlegs es donen entre algú que fa preguntes a un altre sobre la seva vida, 
però no hi comparteix ni experiències ni estatus. Parlar de la teva vida a un examinador, en un 
concurs o durant una entrevista de feina no té res a veure amb fer-ho amb un amic o amiga. 

 

P: Els protagonistes de PRIMERES SOLITUDS semblen tots molt aviciats pels mitjans i molt 
“conscients de la càmera”. ¿Podria comparar la seva actitud amb la dels protagonistes amb què 
va treballar fa 10 o 20 anys? 

 



 

Vam filmar diàlegs i, com tots els actors, eren conscients de la presència de la càmera. Però els 
diàlegs i l’intercanvi són absolutament veritat. No és un documental en la tradició del  Cinema 
Directe, és una altra manera de fer pel·lícules.  

 

P: En tant que cineasta, és coneguda per utilitzar elements de la realització del llargmetratge en 
els seus documentals. ¿Pot descriure com navega en la zona grisa entre gèneres? ¿Quins 
elements – segons la seva experiència – es barregen bé, contribueixen a captar l’essència de les 
realitats? ¿Hi ha algun terreny on té decidit que no s’ha d’incórrer de cap manera? 

El terreny on no s’ha d’incórrer mai és la vanitat i el narcisisme (si no és per a fer-ne el tema).  
Cada pel·lícula té la seva forma estètica. M’agrada provar nous llenços, maneres que em són 
noves, i fer el contrari que vaig fer al film anterior. Primeres solituds és una pel·lícula amb molt 
poc metratge i ara estic fent una sèrie documental amb molt més metratge.  

 

P: Malgrat que vivim en una era de fake news  i fenòmens mediàtics similars, encara hi ha públics 
cinematogràfics que reaccionen de manera furibunda quan els directors barregen ficció i realitat 
en els seus documentals. A voltes diríem que amb el ressentiment dels qui se senten traïts. S’hi 
ha trobat mai o, més ben dit, ¿quines són les estratègies cinematogràfiques que permeten 
d’evitar-ho? 

Jo percebo la reacció del públic a la veritat en el documental de manera contrària a com vostè 
diu. Sembla que a la gent li agrada la falsedat, o la sensació de ficció en el documental. Per 
exemple, l’obra de Roberto Minervini que es va veure a Cannes... Crec que tothom pot veure, a 
Primeres solituds, així com als altres films meus, que tot és real, no fals. Espero, crec que són 
més que això, són VERITAT. Ningú no pot escriure diàlegs com aquests i reproduir-los davant de 
la càmera. Són completament de veritat. La meva feina  era dirigir i ajudar els alumnes a escoltar 
els altres, descobrir-ne les vides i interessar-se per les seves històries. Com és escoltar. Si es pot 
estar interessat per la història d’un altre.  

 

P: Em van commoure profundament moltes de les “confessions” que se senten i es veuen al seu 
film, per la seriositat del contingut, per la profunditat de les emocions que s’hi expressen. Quasi 
es diria que el seu film contrasta amb com altres mitjans descriuen els adolescents del nostre 
temps. En general, apareixen com uns addictes a les xarxes socials que han perdut el do de la 
conversa. Això és un subproducte o quelcom que vostè – o els adolescents – pretenien 
d’aconseguir amb la seva col·laboració? 

Els adolescents que vaig filmar són realment brillants. Potser tothom n’és quan dóna testimoni 
i pensa en la seva pròpia experiència, i tal vegada la solitud també inspira. Per a mi, en tant que 
cineasta, és molt important entrar dins la lògica dels protagonistes. Em penso que van entendre 
que jo els escoltava seriosament, i que havíem d’abordar temes reals i importants per fer una 
bona pel·lícula. I ens van mostrar com pensen i comparteixen les seves idees. Qui diu que no 
pensen?  

 

 



 

RETALLS DE PREMSA 

 

Lluny de crear una fissura i encara menys un recorregut per l’interior d’una realitat més 
provisional que mai, Claire Simon dibuixa un retrat d’una senzillesa extraordinària sobre 
l’angoixa tant del contacte com de l’absència i sobre el mateix desig que tot allò 
pugui esdevenir una perspectiva nova i espontània, fins i tot en els moments més 
tristos i emotius. 

Erik Negro, Cinelapsus 

  

Aquest film és una instantània de vides encavalcades; atia els records (bons 
i dolents) i il·lumina la importància del parlar, ras i curt, i de l’amistat. 

Fabien Lemercier, Cineuropa 

 

Retrat fly-on-the-wall de la joventut francesa, Primeres solituds tanca el focus sobre els 
seus adolescents tant com li és possible, a la vegada que els permet d’obrir-se com si la càmera 
no hi fos. Aquesta és la troballa més notable del darrer llargmetratge de la documentalista Claire 
Simon, permetre que l’espectador participi de les converses entre els estudiants de l’Institut 
Romain Rolland d’Yvry-sur-Seine, al sud de París.  

Jordan Mintzer, Hollywood 
Reporter 

 

 
 
 



 

PREMIS I FESTIVALS 

 

 Nominada al Premi Il·luminació al Sheffield Documentary Festival 2018 
 Selecció oficial a la 68ena Berlinale a les seccions Generation i Forum 
 Selecció oficial al festival RIDM 2018 
 Selecció oficial al DOCAVIV 2018 
 Selecció oficial al Sydney Film Festival 2018 

 

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVITAT EDUCATIVA 

Just abans de l’estrena del film es durà a terme una activitat participativa i gratuïta per als 
alumnes de 4t d’ESO i/o 1r de Batxillerat de l’Institut Icària de Barcelona. A partir del visionat 
de fragments de la pel·lícula, els alumnes podran dialogar amb les reflexions i aportacions dels 
i les adolescents protagonistes del film i podran identificar-se o diferenciar-se de les seves 
experiències.  

A través del diàleg establert amb la pel·lícula els i les participants a l’activitat co-crearan una 
peça audiovisual conjunta on reproduiran una dinàmica similar: converses entre ells i elles per 
compartir experiències personals que els vinculin amb el concepte de solitud.  

Després del procés de guió i filmació, que es farà al llarg de 7 sessions d’1 hora, els alumnes 
presentaran la seva peça en una de les projeccions que es farà de la pel·lícula de Claire Simon 
als Cinemes Girona de Barcelona.  

 

 

 

 

 

  



 

Primeres solituds forma part de Pack Màgic Fòrum, la nova línia de la 
distribuïdora PACK MÀGIC.  
 
 
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema enfocada en la difusió de pel·lícules i altres recursos 
audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió de valors socials i 
culturals per a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys. Pack Màgic és una iniciativa de la cooperativa Drac Màgic, 
pionera i referent des del 1970 en l’estudi i a la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en 
diverses activitats educatives, socials i culturals. 
 
A partir de 2018 la distribuïdora es llança a una nova faceta dirigida a un públic adult, amb pel·lícules 
documentals en versió original que promoguin un cinema per debatre, reflexionar i qüestionar aspectes 
relacionats amb la societat contemporània: 
 
PACK MÀGIC Fòrum- Cinema atent, optimista i responsable.  
Es tracta de pel·lícules que proposen reflexions i debats sobre diferents aspectes del món contemporani 
amb una mirada atenta i compromesa. Films que transmeten experiències i visions indiscretes sobre 
l’entorn i que el qüestionen des del compromís amb la societat i amb la pròpia narrativa cinematogràfica. 
Sempre en Versió Original subtitulada amb subtítols en català i/o castellà. 
 
Actualment el catàleg de Pack Màgic Fòrum compta amb 3 llargmetratges i 1 curtmetratge: 
 

Miss Kiet’s Children, de Petra Lataster-Czisch i Peter Lataster  
(Països Baixos, 2016) 

 
 
 
En veu alta, de Stéphane de Freitas i Ladj Ly 
(França, 2017) 
 
 
 
 

Primeres solituds, de Claire Simon 
(França, 2018) 
 
 
 
 

 
Espace, d’Eléonor Gilbert  
(França, 2014) 
 
 


