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Fitxa tècnica

El Havre
Aki Kaurismäki
França/Finlàndia/Alemanya, 2011
93 minuts
Versió	original	amb	subtítols	en	castellà

Fitxa tècnica

Títol original:	Le	Havre
Interpretació:	André	Wilms,	Kati	Outinen,	
Jean-Pierre Darroussin, Blondin Miguel, Eli-
na	Salo,	Evelyne	Didi,	Quoc	Dung	Nguyen
Guió: Aki Kaurismäki
Muntatge: Timo Linnasalo
Fotografia: Timo Salminen

Sinopsi

A	partir	d’un	encontre	fortuït	entre	un	noi	
en	situació	administrativa	 irregular	 i	un	vi-
vidor	reconvertit	per	amor	en	enllustrador	
ambulant de sabates, es produeixen una sè-
rie	de	situacions	que	fan	emergir	la	xarxa	de	
complicitats	del	veïnatge,	entestat	a	defen-
sar	una	vida	justa,	per	sobre	de	la	justícia.	

Què treballem?

• La posada en escena
•	El	guió:	la	construcció	dels	personatges
•	L’originalitat	del	cinema	de	Kaurismäki
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Ciències socials, geografia i història

•	El	món	contemporani	a	través	d’una	faula.	
Identificació	 d’una	 realitat	 molt	 actual,	 com	
ara	el	fenomen	migratori	d’Àfrica	a	Europa.	

•	Els	moviments	migratoris	intercontinentals.		

Educació ètico-cívica

•	La	representació	dels	moviments	migratoris	
i	els	 immigrants	en	els	mitjans	de	comunica-
ció:	 cinema,	 televisió,	 ràdio,	 premsa	 escrita,	
etc.  

Continguts curriculars relacionats

Continguts curriculars relacionats

Educació visual i plàstica

•		La	filmografia	d’Aki	Kaurismäki	i	l’anàlisi	de	la	
seva	originalitat	cinematogràfica.	

•	La	noció	de	posada	en	escena	i	l’anàlisi	dels	
elements	que	hi	 intervenen	i	els	seus	signifi-
cats.

•	La	construcció	dels	personatges	 i	 la	 impor-
tància del guió. 
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L’espai al detall: la posada en escena

El protagonisme dels objectes

El cinema d’Aki Kaurismäki és ràpidament 
identificable	gràcies	a	nombrosos	elements,	
un dels quals és l’absoluta cura en la posa-
da en escena. El director exerceix el seu con-
trol sobre tot allò que apareix a la imatge, 
és a dir, sobre la composició dels elements 
que apareixen en l’enquadrament. Decorats, 
il·luminació,	colors	prevalents,	vestuari,	mo-
viment	 i	 comportament	 dels	 personatges:	
totes	aquestes	eleccions	conformen	la	marca	
personal de Kaurismäki. 

En	les	seves	escenografies,	el	desplegament	
d’objectes	quotidians	és	una	de	 les	caracte-
rístiques	més	personals.	Les	seves	pel·lícules	
estan	plenes	d’objectes	passats	de	moda,	en-
vellits	 per	 l’ús	 i	 obsolets:	 teteres,	 cendrers,	
jukeboxes,	cotxes	antics,	roba	vella,	etc.	Són	
objectes	 que	 estan	 en	 perfecta	 harmonia	
amb els personatges que apareixen en el 
seus	 films:	 individus	
oblidats per la història 
i la societat. Sembla 
com	 si	 el	 vertader	
protagonisme de les 
pel·lícules de Kauris-
mäki	 estigués	 repartit	
entre els personatges, 
els	objectes	 i	 els	 llocs	
que	 hi	 apareixen,	 ja	
que	 el	 director	 filma	
els tres elements de la 
mateixa manera, i ho 
fa	 posant	 èmfasi	 en	
l’ambient	quotidià	 i	el	
dia	a	dia	de	la	vida	que	

s’hi	 retrata,	 tot	 fomentant	 la	 nitidesa	 de	 la	
posada en escena.

El color com a marca de la casa

Tot	 i	 que	 Kaurismäki	 ha	 treballat	 sovint	 en	
blanc i negre, la manera com empra el color 
en	 els	 seus	 films	 és	 una	 de	 les	 característi-
ques	més	 peculiars	 de	 la	 seva	 escenografia.	
Utilitza,	 generalment,	 colors	 primaris	 i	 estri-
dents	 (grocs,	 blaus	 i	 vermells)	 que	 combina	
amb	 tons	més	 esvaïts	 de	 la	mateixa	 gamma	
cromàtica.	 És	 absolutament	 meticulós:	 tot,	
fins	 l’últim	detall,	 està	 curosament	planificat	
i	conjuntat.	

A El Havre,	aquesta	orquestació	cromàtica	és	
extrema	fins	a	convertir-se	en	un	paisatge:	el	
món i les persones estan coberts d’un blau 
omnipresent quasi d’una manera epidèmica 
(fins	i	tot	el	tros	de	cabdell	que	lliga	el	vaixell	
al	port	és	d’una	tonalitat	blavosa),	la	jaqueta	

1. L’espai al detall: la posada en escena
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de	pell	de	Marcel	conjunta	amb	el	seu	maletí	
de	treball	i	amb	el	davantal	d’Arletty,	els	tons	
vermellosos	 envolten	 tot	 el	 que	 té	 a	 veure	
amb	Yvette	i	el	forn	de	pa,	etc.	

El	 color	 contribueix	 a	 infondre	 aquesta	 aura	
de	 surrealisme	 als	 films	 de	 Kaurismäki.	 Es	
tracta d’històries realistes amb colors surrea-
listes, saturats i elèctrics. Un homenatge al 
technicolor que pretén transportar-nos a un 
món	de	somnis,	a	una	espècie	de	conte	de	fa-
des on els personatges i les situacions queden 
desnaturalitzades.	 La	 difícil	 combinació	 dels	
colors,	els	objectes	i	l’actuació	dels	intèrprets	
es	conjuga	en	un	resultat	final	d’artificiositat,	
que	no	té	res	a	veure	amb	el	realisme	del	fil	
argumental. 

La interpretació desnaturalitzada

André	 Wilms	 (Marcel	 Marx)	 resumia	 així	 el	
que Kaurismäki demana als seus intèrprets: 

“precisió, concisió, paròdia, elegància, tristesa, 
dignitat, absència de pathos”.	És	precisament	
aquesta “lleugeresa” a l’hora d’interpretar els 
personatges	 la	 que	 allunya	 els	 seus	 films	 del	
melodrama. D’una banda, podríem pensar que 
El Havre	té	tots	els	ingredients	per	a	convertir-
se	en	un	drama:	misèria,	malaltia,	exili,	 immi-
gració ilegal, maltractament, etc. Però, d’altra 
banda,	Kaurismäki	ha	sabut	“refredar”	el	melo-
drama	quasi	fins	a	congelar-lo,	oferint	un	gest	
serè,	 olímpic	 i	 valent	 dels	 seus	 personatges.	
Amb	la	mirada	fixa	de	la	seva	càmera,	Kauris-
mäki aconsegueix distanciar els personatges 
del	públic.	Les	seves	criatures	no	són	inexpres-
sives,	però	no	riuen,	ni	ploren,	ni	semblen	es-
pantar-se. Sabem que són molt humanes, sen-
sibles i tendres, i que estan dotades d’ironia, 
elegància	i	un	indubtable	refinament	moral.	El	
fet	que	els	actors	parlin	una	llengua	que	no	és	
la	 seva	 (sumat,	 com	dèiem,	al	poder	dels	 co-
lors,	de	la	vestimenta,	de	la	música,	etc.)	con-
tribueix	a	la	desnaturalització	de	les	escenes.

L’espai al detall: la posada en escena



8

Material elaborat per:

www.dracmagic.cat www.elguionista.cat

Filmoteca per a les escoles

Proposta d’activitats

•	Triar	una	escena	de	 la	pel·lícula	 i	 fer-ne	
l’anàlisi.	Identificar	els	colors	que	prevalei-
xen,	què	transmeten,	com	són	els	objectes	
que hi apareixen, com és l’espai, com es re-
lacionen els personatges amb l’espai. 

•	 Comentar,	 en	 classe	 oberta,	 com	 és	 la	
manera d’actuar dels intèrprets i què trans-
met als espectadors i espectadores. 

•	L’estil	cinematogràfic	de	Kaurismäki	pot	
ser	extremadament	semblant	a	la	fotogra-
fia	o	la	pintura.	Buscar	quadres	del	pintor	
nord-americà Edward Hopper i establir 
vincles	entre	 les	escenografies	d’ambdós	
artistes	(colors,	il·luminació,	espais,	objec-
tes,	personatges,	disposició	dels	cossos…).

•	 L’ús	del	 color	a	El Havre sembla trans-
portar-nos	 a	 un	món	 de	 fantasia	 com	 el	
de Wizard of Oz (El màgic d’Oz, Victor Fle-
ming,	1939).	Tot	 i	 transmetre	una	sensa-

ció	semblant,	la	tècnica	amb	la	que	es	va	
filmar	 la	 pel·lícula	 de	 Victor	 Fleming	 era	
diferent.	Buscar	informació	sobre	el	tech-
nicolor	 i	buscar	fotogrames	de	pel·lícules	
rodades	 amb	 aquesta	 tècnica.	 Analitzar	
els seus colors i comparar-los amb els 
efectes	aconseguits	per	Kaurismäki.

•	 Recuperar	 la	 seqüència	 en	 què	 Idrissa	
porta	 el	 vestit	 groc	 a	 l’hospital	 i	 coneix	
Arletty,	 la	 dona	 de	 Marcel.	 Analitzar	 el	
desenvolupament	 de	 l’acció	 i	 del	 diàleg,	
i la interpretació de l’actor i l’actriu. Tot 
i	 que	 podria	 ser	 una	 seqüència	 carrega-
da	 de	 patetisme,	 està	 ben	 lluny	 del	me-
lodrama.	 Reflexionar	 sobre	 els	 recursos	
cinematogràfics	 que	 empra	 Kaurismäki	
per a allunyar-se de la tragèdia i apropar-
se, lleugerament, a la comèdia. En grups, 
reescriure el diàleg i reconstruir aquesta 
escena	donant-li	el	toc	dramàtic	que	no	té	
en l’original.

L’espai al detall: la posada en escena
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L’estructura del guió

En l’elaboració d’un guió es prenen la gran 
majoria	 de	 les	 decisions	 clau	 per	 al	 desen-
volupament	 reeixit	 d’una	 pel·lícula.	 Entre	
les més importants, a més de l’elecció de la 
història	 i	 del	món	dramàtic,	 està	 la	manera	
d’estructurar el relat i la creació dels perso-
natges.

Quant	 a	 l’estructura,	 una	 de	 les	 seves	 fun-
cions és donar-li coherència i intel·ligibilitat 
a la història, així com dotar d’elements que 
permetin	mostrar	 l’evolució	 emocional	 dels	
personatges. A El Havre,	Aki	Kaurismäki	uti-
litza	 l’estructura	 narrativa	 subjacent	 d’una	
faula	clàssica	per	organitzar	la	seva	narració	
amb	rerefons	social.	

Una	de	les	formes	més	eficaces	d’explicar	una	
faula	és	la	que	utilitza	l’estructura	subjacent	
del	viatge	de	l’heroi:	l’home	que	s’eleva	per	
sobre	els	seus	iguals	i	és	capaç	de	desafiar	els	
perills que li posen els déus, els enemics del 
seu poble i/o la naturalesa, arribant, si cal, a 
oferir	la	seva	vida	per	la	causa	que	defensa.

L’estructura	del	viatge	de	l’heroi	es	vertebra	
a	partir	d’un	esquelet	que	enriqueix	els	per-
sonatges amb sorpreses i detalls adaptats a 
cada història. Les etapes es poden suprimir 
i es pot alterar el seu ordre sense perdre 
l’efecte	per	articular	els	valors	de	superació	
de	les	dificultats	 i	 l’arc	de	transformació	del	
seu protagonista.

2. El guió: la construcció dels personatges

El guió: la construcció dels personatges
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El guió: la construcció dels personatges

Vegem	 en	 detall	 l’estructura	 subjacent	 a	 El 
Havre: 

Plantejament

1. Món ordinari:	 És	el	món	normal	de	 l’heroi	
abans que la història comenci. Es presenta de 
manera	que	l’audiència	simpatitzi	amb	la	seva	
situació.	 Sorgeix	 algun	 tipus	 de	 polaritat	 a	 la	
vida	de	l’heroi	que	l’empeny	a	direccions	opo-
sades, ocasionant-li estrès.

Marcel Marx és un escriptor que ha aban-
donat	 les	 seves	 ambicions	 literàries	 i	 so-
breviu	 com	enllustrador	 de	 sabates	 amb	
la	 seva	 dona	 al	 port	 de	 l’Havre,	 al	 nord	
de	França.	La	vida	no	li	és	fàcil	però	el	seu	
món està en equilibri, humil i precari, però 
en	equilibri	al	cap	i	a	la	fi.	És	llavors	quan	
la	seva	esposa	comença	a	tenir	problemes	
de salut.  

2. La crida a l’aventura: A l’heroi li és presentat 
un	problema,	desafiament	o	aventura.	Forces	
exteriors	o	interiors	el	compel·leixen	al	canvi.

Un	 immigrant	 africà	 en	 situació	 admi-
nistrativa	 irregular	 aconsegueix	 escapar	
d’una persecució i s’amaga a casa del Mar-
cel.	Mentrestant,	la	seva	dona	Arletty	des-
envolupa	una	estranya	malaltia.	

3. Rebuig de la crida:	reticència	de	l’heroi.

El	Marcel	d’entrada	no	 té	clar	si	ajudar	
Idrissa,	però	aviat	alguna	cosa	canvia	en	
el	seu	ànim.	El	Marcel	decideix	ajudar	el	
nen	africà.	

Nus

4.Creuament del primer llindar: L’heroi aban-
dona el món ordinari per entrar al món espe-
cial	o	màgic	amb	regles	i	valors	desconeguts.

El	Marcel	s’involucra	activament	en	l’ajuda	
del seu protegit. L’amaga a casa, el prote-
geix i menteix per ell. 

5. Proves, aliats i enemics:	L’heroi	enfronta	pro-
ves,	troba	aliats	i	confronta	enemics,	de	mane-
ra que aprèn les regles del món especial.

Apareix	una	figura	clàssica	en	el	camí	de	
l’heroi:	 el	 traïdor.	 Un	 veí	 delata	 la	 situa-
ció a l’implacable inspector Monet. Aquí 
comença a mostrar-se la solidaritat dels 
veïns	 –que	 seran	 els	 seus	 nous	 aliats–	
mentre es consolida la relació amb Idrissa. 
El	Marcel	se’n	va	a	buscar	aquells	familiars	
de l’Idrissa que han estat capturats per la 
policia. Mentrestant, comença una lenta 
però insistent persecució psicològica amb 
l’inspector. 

6. Trobada amb el mentor: L’heroi es troba amb 
el	mentor	que	l’entrena	per	a	la	seva	aventura.	
Alternativament,	l’heroi	pot	trobar	la	força	del	
coratge	i	la	saviesa	al	seu	interior.	

És	interessant	que	la	funció	del	mentor	
sigui	exercida	amb	esforç	i	dedicació	en	
un	primer	moment	per	l’avi	del	nen,	Ma-
hamat Saleth, i que després sigui el Mar-
cel	 qui	 l’exerceixi	 transitivament	 sobre	
l’Idrissa. Es tracta d’un heroi que també 
és mentor. 

7. Aproximació al perill: L’heroi i els seus 
nous aliats s’aproximen al moment de 
màxim perill mentre es preparen per al gran 
desafiament.

Les	 complicacions	 es	 multipliquen.	 La	
salut	 de	 l’esposa	 del	 Marcel	 empitjo-
ra i, a més a més, s’estreny el cercle de 
l’inspector.	 En	 ambdós	 viatges,	 tant	
l’interior com l’exterior, l’heroi sembla 
anar	abocat	cap	al	fracàs.	
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8. L’odissea (el calvari):	La	prova	final,	la	crisi	
més	 difícil	 i	 traumàtica.	 Tradicionalment,	 es	
tracta	d’una	lluita	a	vida	o	mort.

L’heroi ha de lluitar per superar les com-
plicacions i obstacles de tots dos mons: 
superar	 la	 malaltia	 de	 la	 seva	 esposa,	
escapar	de	 la	 investigació	de	 l’inspector	
Monet i aconseguir els diners per embar-
car al nen.

Desenllaç

9. Recompensa:	 L’heroi	 s’ha	 d’enfrontar	 a	 la	
mort,	se	sobreposa	a	la	seva	por	i	guanya	una	
recompensa.

El Marcel aconsegueix que l’Idrissa pugui 
embarcar però l’implacable inspector el 
troba	i	hi	ha	un	final	emocionant.	

El guió: la construcció dels personatges

10. El camí del retorn: L’heroi ha de tornar al 
món ordinari. Una escena de persecucions ex-
posa la urgència i el perill de la missió.

El	 Marcel,	 després	 de	 l’aventura,	 torna	
al	món	ordinari	on	l’espera	la	seva	dona	
malalta en estat terminal i la soledat 
d’una	vida	humil.	

11. Resurrecció:	 Al	 clímax,	 just	 al	 llindar	 del	
món	 ordinari,	 l’heroi	 s’enfronta	 novament	 a	
la	mort	i	ha	d’utilitzar	tot	el	que	ha	après.	És	
purificat	per	un	últim	sacrifici,	amb	el	que	mor	
i	ressuscita	a	un	nivell	més	elevat	i	complet.

Marcel ressuscita emocionalment per-
què	 el	miracle	 de	 la	 salut	 sobtada	 ve	 a	
il·luminar	la	seva	vida	familiar.	

12. Retorn amb la recompensa: L’heroi torna a 
casa	amb	la	recompensa	que	l’ajudarà	a	trans-
formar	 el	món	 ordinari,	 tal	 com	 ell	 ha	 estat	
transformat.

L’heroi	i	la	seva	noia,	el	Marcel	i	l’Arletty,	
en	la	vida	pobra	del	port	de	l’Havre,	són	
un	cirerer	florit.	

Les	faules	basades	en	el	viatge	de	l’heroi	im-
pliquen	una	transformació	del	protagonista	 i	
el seu entorn. Les peripècies emocionals solen 
ser entramats per a l’espectador. L’estructura 
subjacent	d’aquestes	faules	està	fixada	en	un	
patró	narratiu	que	hem	après	al	llarg	de	cen-
tenars d’anys de cultura occidental. 

Encara que podria pensar-se que la pel·lícula 
està	massa	estructurada,	la	flexibilitat	del	mo-
del	narratiu	assegura	poder	innovar	no	només	
en l’ordre, sinó també en la supressió de pas-
sos.	Quan	sembla	previsible	o	mancat	de	vi-
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El guió: la construcció dels personatges

gència,	el	viatge	de	l’heroi	s’obre	camí	en	la	
contemporaneïtat,	amb	un	fort	sentit	crític.	

Altres	 pel·lícules	 utilitzen	 també	 el	 viatge	
de l’heroi. The Matrix (Matrix, Andy i Lana 
Wachovski),	Star Wars (La guerra de les ga-
làxies, George	 Lucas),	 Back	 to	 the	 future	
(Retorn al futur,	Robert	Zemeckis)	i	Indiana 
Jones	(Steven	Spielberg)	són	pel·lícules	que,	
amb	les	seves	peculiaritats	pròpies,	utilitzen	
aquestes	estructures	subjacents.	

Els nens grans

Kaurismäki treballa la creació dels seus perso-
natges	amb	 la	cura	d’un	orfebre	que	basa	 la	
seva	dramatúrgia	en	els	matisos.	No	obstant,	
tots els personatges principals tenen una do-
ble	cara,	un	plec	que	els	diferencia	de	la	forma	
clàssica	i	que	fa	que	mostrin	tant	el	que	apa-
renten	com	el	que	veritablement	són.

El	Marcel	és	un	escriptor	fracassat,	un	bohe-
mi	que	s’ha	retirat	de	les	grans	ciutats	a	viure	
la	seva	vellesa	en	la	pobresa	d’un	poble	por-
tuari.	Un	perdedor	 invisible	que,	malgrat	es-
tar	atrapat	en	la	seva	estació	final,	creu	en	la	
solidaritat	i	en	l’ajuda.	És	un	nen	gran,	com	el	
defineix	la	seva	esposa.	Alhora,	la	seva	trans-
parència	estimula	la	solidaritat	dels	veïns	per	
executar	el	seu	pla.	Fa	de	celestina	reunint	una	
vella	parella	de	roquers	i,	finalment,	desperta	
un	valor	similar	a	la	solidaritat	en	l’inspector	
Monet.	El	Marcel	encarna	els	valors	de	l’heroi	
de les rondalles. El seu secret és tot el que pot 
arriscar per seguir els seus ideals.

L’Arletty,	la	seva	esposa,	és	el	contrapunt	rea-
lista.	Una	dona	pragmàtica	 i	 realista	que	ad-
ministra l’economia de la llar i assumeix amb 
abnegació	el	 seu	destí	de	 classe.	 La	malaltia	

l’eleva	dels	seus	 ideals	de	 	mundanitat	pel	
sacrifici	de	la	mentida.	El	seu	secret	és	ocul-
tar	la	malaltia	al	seu	marit	per	no	fer-li	mal.	
L’inspector Monet és el perseguidor impla-
cable, astut, perspicaç, atemoridor. Un exe-
cutor dels programes que la llei li imposa 
sense	importar	la	seva	legitimitat.	Compleix	
les ordres sense cap dubte ni problema mo-
ral.	No	obstant,	descobreix	que	pot	ser	im-
placable	i	a	la	vegada	solidari,	és	a	dir,	que	
té la capacitat per prendre decisions i que 
pot estar a l’altura de l’heroi; que solament 
és	una	qüestió	de	perspectiva.

L’Idrissa,	el	nen	que	motiva	l’acció,	és	el	ca-
talitzador	de	l’heroi.	La	seva	família,	el	seu	
avi	 i	 el	 seu	 entorn	 representen	 les	 classes	
més	 desfavorables.	 S’arrisquen	 per	 un	 fu-
tur	millor,	encara	que	poc	nítid,	amb	el	risc	
de ser empresonats, deportats o morts en 
l’intent.	És	un	personatge	que,	malgrat	ha-
ver	tingut	al	seu	país	una	formació	de	classe	
mitjana	acomodada,	cau	sota	els	prejudicis	
de	la	societat	que	mira	cap	avall	per	desca-
rregar	les	seves	frustracions.	Amb	l’ajuda	de	
Marcel, podrà gaudir d’una oportunitat.

Els personatges secundaris, a menor escala, 
mantenen aquest esquema dual. El Xang, 
l’amic	fidel,	no	és	xinès,	 sinó	vietnamita;	 la	
Claire,	l’amiga	fornera,	amaga	en	el	seu	pas-
sat	un	espòs	 convicte	 (i	mort)	 capturat	per	
l’inspector.	El	Little	Bob	i	la	Minnie,	amaguen	
el seu amor amb picabaralles de ximples. En 
definitiva,	El Havre	mostra	la	valentia	de	les	
persones	anònimes	que	cada	dia	volen	can-
viar	un	destí	merament	vulgar.	Kaurismäki	di-
buixa	les	motivacions	de	cada	personatge	en	
base	 als	 trets	 humans	que	han	 sobreviscut	
en ells. Uns nens grans que construeixen la 
seva	heroïcitat	amb	allò	que	han	pogut	sal-
var	d’ells	mateixos.
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El guió: la construcció dels personatges

Proposta d’activitats

•	Com	Star Wars, Retorn al futur o Avatar, 
la pel·lícula  El Havre	utilitza	en	la	seva	es-
tructura	subjacent	l’arquetip	del	viatge	de	
l’heroi. Podries pensar en altres pel·lícules 
que recordis que també segueixin aquesta 
estructura	subjacent?

•	Per	poder	sentir-te	com	un	heroi	o	heroï-
na podries escriure una història breu, se-
guint	els	passos	del	model	narratiu	del	viat-
ge	de	l’heroi,	on		fossis	el	protagonista	del	
conte i també superessis alguna situació 
molt	difícil.	Tingues	en	compte	que	per	a	
la creació d’aquest relat necessitaràs com a 
mínim: un/una protagonista, un/una anta-
gonista	(enemic)	i	un	altre	personatge	prin-
cipal	que	ajudi	l’heroi	o	heroïna	(mentor).

•	 En	 un	 bon	 guió	 els	 personatges	 tenen	
motivacions	 (per	què	fan	 les	coses)	 i	ob-
jectius	 (quines	 coses	 desitgen)	 ben	 de-
finits.	 Fes	 una	 descripció	 dels	 motius	 i	
objectius	 dels	 personatges	 de	 	El Havre. 
Compara’ls	 amb	 els	 que	 han	 desenvolu-
pat els teus companys. 

Marcel Marx: 
Arletty:	
Idrissa: 
Claire:
Yvette:
Chang	(com	Quoc-Dung	Nguyen):
Little	Bob:	
Docteur Becker: 
Mahamat Saleh: 
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L’originalitat del cinema de Kaurismäki

3. L’originalitat del cinema de Kaurismäki

L’humor a Kaurismäki

Els	 films	 d’aquest	 director	 finlandès	 es	 tro-
ben a mig camí entre la comèdia i la tragèdia, 
entre el melodrama i la pantomima. Deia ell 
mateix que “tot el que puc aportar al món, i 
així	ho	sento,	és	 l’humor.	Negre.”	Per	a	 fugir	
del	 melodrama	 de	 la	 manera	 que	 ell	 ho	 fa,	
l’humor	es	 torna	una	eina	 imprescindible,	 ja	
que és un instrument idoni per a crear distàn-
cia,	 refredar	el	 relat	 i	 alliberar	 tensió.	 El	 seu	
és	 un	 humor	 fi,	 irònic	 i	 tendre,	melancòlic	 i	
surrealista,	que	no	ens	provoca	una	explosió	
de	riure,	sinó	que	ens	fa	somriure.	És	un	hu-
mor	 que	 sovint	 resulta	 de	 la	 incongruència	
i	 l’absurd	de	 la	vida,	de	donar	un	to	elevat	a	
allò	sense	importància	o	a	la	inversa,	com,	per	
exemple,	quan	Marcel	Marx	es	 fa	passar	pel	
germà	albí	de	l’avi	d’Idrissa	davant	d’un	policía	
per	a	poder	visitar-lo.

Per	a	Kaurismäki,	 l’humor	esdevé	una	esmo-
lada	arma	de	crítica	social.	El	fet	que	les	seves	
pel·lícules s’allunyin del drama no implica, ne-
cessàriament,	 que	 no	 tractin	 temes	 seriosos	
com ara la soledat de l’ésser humà, la crueltat 
o	 la	 injustícia	 del	 sistema	establert.	 L’humor	
és,	 més	 aviat,	 un	 signe	 d’intel·ligència,	 ten-
dresa	i	sensibilitat,	un	vincle	gens	cínic	i	qua-
si amorós amb la resta d’éssers humans que 
comparteixen	la	seva	visió	del	món.	

Narrar per als ulls

La narració de Kaurismäki es construeix en 
funció	del	que	veiem	 i	no	del	que	escoltem.	
La	 seva	 capacitat	 de	 síntesi	 visual	 i	 d’estalvi	
narratiu	 respon	 a	 la	 voluntat	 d’aconseguir	
el	 màxim	 efecte	 amb	 els	 mínims	 recursos	
expressius.	 Així,	 sovint	 no	 és	 a	 través	 dels	
diàlegs	que	entenem	la	història,	sinó	a	través	
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de les el·lipsis, és a dir, d’allò que no es diu 
ni	es	veu.	Aquestes	omissions	i	sobreentesos	
tenen	dues	funcions	principals:	d’una	banda,	
evitar	 les	 repeticions	 que	 podrien	 resultar	
farragoses	i,	de	l’altra,	donar	importància	al	
paper	de	l’espectador	i	l’espectadora,	ja	que	
els correspon completar la història allà on la 
càmera	decideix	no	donar	testimoni.	

Gràcies	a	aquest	recurs	narratiu,	el	director	
no	només	condemna	al	fora	de	camp	(a	da-
rrera la pantalla, a aquell espai on la mira-
da dels espectadors i espectadores no pot 
accedir)	el	sexe	i	la	violència	explícita,	sinó	
que	també	es	permet	avançar	en	 la	narra-
ció	amb	petits	salts.	Per	posar	un	exemple,	
reprenem	 l’escena	en	què	Marcel	vol	 con-
vèncer	 la	 nòvia	de	 Little	Bob	perquè	 torni	
a casa i així el cantant pugui donar un con-
cert	benèfic.	Un	espectador	o	espectadora	
que	no	conegui	els	films	de	Kaurismäki	bé	
podria esperar, per part de Marcel, un dis-

curs	suggerent	que	la	fés	canviar	de	parer.	En	
comptes	d’això,	el	que	el	director	ens	ofereix	
és	una	escena	estàtica,	quasi	pictòrica,	en	què	
s’omet aquesta part del diàleg i s’espera di-
rectament	la	seva	resposta.	

Un món de referències: la cita i l’autocita

La	 producció	 cinematogràfica	 d’Aki	 Kauris-
mäki	 conté	 un	munt	 de	 cites,	 jocs	 visuals,	
referències	 i	 insinuacions	a	d’altres	cineas-
tes. Lluny de la impostura que podríem ima-
ginar,	aquests	fragments	textuals	s’integren	
a	 la	perfecció	en	el	propi	 relat.	Kaurismäki	
ha	demostrat	que	part	del	seu	estil	i	la	seva	
originalitat	rau	en	ajuntar	els	oposats,	con-
jugar	 elements	 procedents	 d’ordres	 dife-
rents	i	barrejar	estils	amb	un	efecte	poètic.	

Si	 bé	 a	 les	 seves	 pel·lícules	 podem	 trobar	
homenatges	 a	 realitzadors	 com	 Yasujirô	
Ozu,	Luis	Buñuel	o	Robert	Flaherty,	El Havre 

es	converteix	no	només	en	
un recipient de cites (el 
doctor que cuida d’Arletty 
respon al nom de Becker, 
l’inspector es diu Monet, 
una	coneguda	d’Yvette	res-
pon per Madame Flaubert, 
es	llegeix	un	fragment	dels	
contes	de	Kafka,	etc.),	sinó	
també	d’autocites	a	la	seva	
pròpia producció anterior. 
Així doncs, Marcel Marx 
era un dels protagonistes 
de La vida bohemia i ara 
apareix	retirat	i	reconvertit	
per amor en enllustrador 

L’originalitat del cinema de Kaurismäki
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de	 sabates;	 la	 mare	 d’Idrissa	 viu	 a	White-
chapel	 Road,	 248,	 districte	 frecuentat	 per	
Jean-Pierre Léaud a I hired a contract killer 
(Contraté a un asesino a sueldo),	 convertit	
a El Havre	 en	 un	 veí	 delator;	 el	mafiós	 de	
Lights in the dusk (Luces al atardecer) torna 
amb	accent	italià	i	és	víctima	d’un	tiroteig	al	
començament de la pel·lícula…

L’originalitat del cinema de Kaurismäki

Proposta d’activitats

•	 Proposar	 el	 visionat	 d’alguna	 altra	
pel·lícula	 de	 la	 filmografia	 de	 Kaurismäki,	
com ara La vie de bohème (La vida bohe-
mia) o Contraté a un asesino a sueldo. Ana-
litzar	les	similituds		i	les	diferències	amb	El 
Havre	pel	que	fa	a	l’escenografia,	la	temàti-
ca,	el	treball	actoral	i	el	sentit	de	l’humor.

•	Pensar	en	altres	pel·lícules	que	tractin	el	
mateix tema que El Havre, és a dir, la immi-
gració	il·legal.	Comentar	de	quina	manera	
ho	fan	i	quin	punt	de	vista	esgrimeixen.

•	Reflexionar	sobre	l’ús	del	sentit	de	l’humor	
i	les	seves	possibilitats	narratives.	Fer	espe-
cial	 incís	en	 la	seva	qualitat	d’eina	per	a	 la	
crítica	 social.	 Debatre	 si	 el	missatge	 de	 la	
pel·lícula té menys repercussió per tractar-
se d’una comèdia i no d’una tragèdia.

•	Pensar	en	una	escena	o	seqüència	de	El 
Havre	en	què	aparegui	reflectit	o	es	faci	re-
ferència	a	algún	tipus	de	violència.	Comen-
tar	la	manera	com	és	tractada.	Reflexionar	
sobre	l’excés	de	violència	explícita	al	cine-
ma	i	als	mitjans	de	comunicació	en	general.	
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Glossari

Glossari

Argument
Descripció	 de	 la	 història	 narrada	 al	 film,	
amb	 les	 seves	 característiques	 de	 lloc,	 ac-
cions i personatges. 

Arquetip
Patró	o	model	original,	més	antic,	a	partir	del	
que	se’n	defineixen	o	se	n’elaboren	d’altres.

Camp / fora de camp 
L’audiovisual	 implica	 sempre	 un	 joc	 de	 re-
lacions entre allò que és mostrat i el que no 
veiem	però	sabem	que	hi	és	present,	fora	de	
camp. Aquest és un element clau per cons-
truir suspens, però també implica l’existència 
d’un	punt	de	vista	des	d’on	s’explica	el	relat.	
Malgrat	 les	 similituds,	 no	 s’ha	 de	 confondre	
amb	 la	noció	de	quadre,	 aquell	 espai	 visible	
en la imatge. La posada en quadre és un acte 
de dir o mostrar alguna cosa, i el camp n’és 
una	 de	 les	 conseqüències.	 Contràriament	 al	
fora	de	camp,	el	fora	de	quadre	no	existeix	fíl-
micament, perquè indica allò que no ha de ser 
vist.	En	canvi	el	 fora	de	camp	sí	que	existeix	
fílmicament	perquè	és	l’espai	que,	malgrat	no	
ser	visible,	el	suposem	com	a	extensió	del	que	
veiem,	del	camp	visual.	

El·lipsi 
Recurs en el tractament del temps cinema-
togràfic	que	 implica	un	 salt	 temporal	 que	 fa	
avançar	 l’acció.	 Pot	 ser	mostrat	 clarament	 o	
simplement suggerit.

Enquadrament
Resultat de l’operació de seleccionar una por-
ció	de	l’espai	visual.	En	funció	de	la	distància	

entre	el	punt	de	vista	i	el	referent	queden	de-
terminats	els	diferents	tipus	de	pla.

Estructura narrativa
Plantejament: primer acte dins de 
l’estructura clàssica, que presenta l’entorn i 
trets principals del protagonista. Introdueix 
el detonant o incident clau que iniciarà la 
història i establirà la meta dramàtica, alho-
ra	que	presenta	les	forces	antagonistes.	Té	
una durada d’un 25% de la història.

Nus: segon acte de l’estructura clàssica que 
presenta	 les	 complicacions	 progressives	 del	
camí	 del	 protagonista	 cap	 a	 la	 seva	 meta	
dramàtica.	El	seu	desenvolupament	culmina	
amb un punt de crisi que dóna pas al tercer 
acte. Te una durada d’un 50% del temps de 
la història.

Desenllaç: acte tercer on tots els caps es lli-
guen, els enigmes es resolen i les preguntes 
plantejades	 al	 llarg	 de	 la	 pel·lícula	 han	 de	
quedar contestades (tret que a la pel·lícula 
es	proposi	deliberadament	un	final	obert).	El	
desenllaç conté el clímax i la resolució que 
sol	donar	resposta	a	la	qüestió	dramàtica.	Té	
una durada d’un 25% del temps de la història.

Estructura subjacent
Estructura	profunda,	per	sota	de	l’argument,	
que	 desvetlla	 les	 bastides	 de	 la	 història,	
possibilitant trobar similituds i recurrències 
dramàtiques.

Posada en escena
Concepte	d’origen	teatral	que	prové	del	terme	
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Pel·lícules relacionades

francès	mise-en-scène	 (posar	en	escena	una	
acció).	 En	 relació	 al	 cinema	 s’utilitza	 per	 ex-
pressar el control del director sobre tot allò 
que	apareix	a	la	imatge,	és	a	dir,	descriu	la	for-
ma i composició dels elements que apareixen 
en l’enquadrament. La posada en escena in-
clou tant aquells aspectes del cinema que coin-
cideixen amb el teatre (decorats, il·luminació, 
vestuari,	 elecció,	moviment	 i	 comportament	
dels	personatges)	com	els	aspectes	més	pro-
pis	del	cinema	(moviments	de	càmera,	escala	
i	mida	dels	enquadraments,		etc.).

Bibliografia i enllaços 

Morfologia del conte, V. Propp. Edit. Akal. 
2000
L’heroi de les mil cares,	Joseph	Campbell,	Fons	
de	Cultura,	2000.
El viatge de l’escriptor,	Christopher	Vogler,	Ma	
non troppo, 2002.
La llavor inmortal,	Jordi	Balló	Fantova	i	Xavier	
Pérez,		Anagrama,	2000

Recursos	de	Llengua	i	literatura:	http://www.
xtec.cat/lic/centre/profe_llengua.htm
El	 viatge	 de	 l’heroi:	 http://youtu.be/MKgu	
-h02eNk
Christopher	 Vogler:	 	 http://youtu.be/g_SuA-
8zEWAs
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Pel·lícules relacionades

Del mateix director:

Hamlet liikemaailmassa (Hamlet vuelve a los 
negocios)
Aki Kaurismäki, Finlàndia, 1987

I hired a contract killer (Contraté a un asesino 
a sueldo)
Aki Kaurismäki, Finlàndia, 1990

La vie de bohème (La vida bohemia)
Aki Kaurismäki, Finlandia, 1992

D’altres directors:

Mouchette
Robert Bresson, França, 1967
Com	a	exemple	d’actuació	desnaturalitzada

The Darleeling Limited (Viatje a Darjeeling)
Wes Anderson, EUA, 2007
Com	a	exemple	de	posada	en	escena	meticulosa
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