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INSPIRADA EN LA VIDA Y OBRA DE

JOSEP BARTOLÍ

con las voces de seRGI lÓPeZ BRUno solo GÉRaRd HeRnandeZ davId MaRsaIs valÉRIe leMeRcIeR FRanÇoIs MoRel alaIn caUcHI THoMas vdB soPHIa aRaM PaPe BaMaR Kane XavIeR seRRano alBa PUJol sÍlvIa PÉReZ cRUZ eMManUel voTTeRo PRodUcIda PoR seRGe laloU coPRodUcIda PoR JoRdI B.olIva
lIne PRodUcTIon caTHeRIne esTÈves coPRodUcIda PoR caTHeRIne esTÈves anneMIe deGRYse ÉTIenne JaXel-TRUeR MaTTHIeU lIÉGeoIs ÉRIc seRRe FlavIo PÉReZ Y soPHIe MaRRon RaÚl caRBo PeRea Y TIM MaRTIn PRodUcToRes asocIados GUIlHeM PRaTZ JUan caRlos concHa RIveRos sÉBasTIen deURdIllY Y JoHan de FaRIa
en coPRodUccIÓn con FRance 3 cInÉMa con la PaRTIcIPacIÓn de FRance TÉlÉvIsIons en coPRodUccIÓn con BelGa PRodUcTIons en asocIacIÓn con PalaTIne ÉToIle 16 JeFe de PRodUccIÓn UlRIK FRÉMonT dIsTRIBUcIÓn Y venTas Jean-PaUl coMMIn GUIÓn Jean-loUIs MIlesI MÚsIca oRIGInal sÍlvIa PÉReZ cRUZ dIRecToR TÉcnIco FRÉdÉRIcK cHaIlloU
PRIMeR asIsTenTe de dIReccIÓn JUan caRlos concHa RIveRos GUIÓn Jean-loUIs MIlesI Una PelÍcUla de aURel

SINOPSI
Febrero de 1939. Miles de republicanos que huían de la dictadura franquista son
“aparcados” por el gobierno francés en unos improvisados campos de “internamiento”. Separados por un alambre de pinchos, dos hombres se harán amigos.
Uno es gendarme, el otro es dibujante. De Barcelona a Nueva York, la historia
verídica de Josep Bartolí, combatiente antifranquista y artista excepcional.
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EL C INE Q UE
R E CU PE RA LA
HI STO R I A

cial histórico ha servido de herramienta tanto para la
reparación histórica hacia las víctimas como para la
reivindicación de movimientos de resistencia que en
algún momento han sido invisibilizados. Se trataría

La recreación histórica en el cine

de casos tan dispares como la obra d’Alain Resnais y
Marguerite Duras Hiroshima mon amour (1959) o, por

Desde su nacimiento y hasta hoy, el cine ha cultivado

poner un ejemplo reciente, El hijo de Saul (2015), de

la recreación histórica de maneras muy diferentes.

László Nemes.

Por un lado, buena parte del cine histórico ha cons-

Y también podríamos decir que es el caso de la pe-

truido, a partir de mecanismos narrativos cinemato-

lícula Josep (Aurel, 2019), ya que apuesta por narrar

gráficos clásicos que tienen como principal objetivo

la etapa histórica de la posguerra civil española a tra-

el entretenimiento, relatos basados en acontecimi-

vés de un personaje real —el dibujante Josep Barto-

entos históricos protagonizados por personajes he-

lí— poco conocido para el gran público. El testimonio

roicos. De una estructura más bien mítica que explica

fragmentado de su vida personal permite dar una vi-

unos hechos reales pero extraordinarios, la fuerza de

sión de la historia que no tiene ambición de universa-

este tipo de películas ha creado o reforzado discursos

lidad ni hegemonía, pero que, en cambio, permite rei-

ideológicos hegemónicos, muy a menudo ligados a

vindicar la memoria histórica gracias a acercarse a las

relatos nacionales fundacionales. Uno de los prime-

emociones y experiencias vividas por este personaje.

ros ejemplos en este sentido es El nacimiento de una

nación (1915) de D. W. Griffith.

Josep: una recreación histórica del exilio republicano desde una mirada francesa

Por otra parte, sin embargo, también ha habido otros
tipos de cine histórico que se han esforzado en visi-

El film dibujado franco-catalán Josep sigue el paso

bilizar hechos, personajes y colectivos que no siem-

del ilustrador y pintor catalán Josep Bartolí por los

pre han tenido sitio en estos relatos hegemónicos.

campos de concentración del sur de Francia justo des-

Formalmente, y a pesar de trabajar también desde

pués de la Guerra civil española. Entre enero y febrero

la ficción, estos otros cines históricos se caracteri-

de 1939, casi medio millón de refugiados republica-

zan a menudo por querer acercarse al pasado aleja-

nos quisieron cruzar los Pirineos mientras las tropas

dos de la espectacularidad y, en todo caso, con una

franquistas finalizaban la ocupación de España. Las

voluntad más o menos explícita de recuperación de

autoridades francesas improvisaron unos campos lla-

la memoria histórica. Con la experiencia del neorre-

mados “de internamiento” en los que los derrotados

alismo italiano, que por necesidad práctica y moral

sufrieron todo tipo de inclemencias por culpa de la

entendió que debía documentar desde la ficción las

precariedad absoluta de las instalaciones. Fueron los

consecuencias de la II Guerra Mundial, este cine so-

campos de Argelès, Sant Cebrià y Barcarès, justamen-

Material elaborat per

Josep

5

Josep Bartolí.

te el primer campo que pisaría Josep Bartolí. A las

tra a medio camino de un cine histórico de corte clási-

condiciones durísimas e insalubres de los campos se

co y un cine social de intenciones más realistas. Y,

añadió el trato de muchos de los soldados y gendar-

más actualmente, en una propuesta de más riesgo, el

mes franceses, que, alentados por la mala fama de los

húngaro Péter Forgács confecciona, gracias a un uso

“rojos” que había inculcado la derecha francesa, tra-

inteligente de filmaciones domésticas de archivo, la

taban los españoles más como prisioneros que como

incómoda Perro negro (2004).

refugiados de guerra. El resultado, enfermedades,
muertes y desesperación.

Josep podría incluirse en este tercer grupo de films
históricos sobre la posguerra española producidos

Tras el franquismo, la cinematografía española verá

fuera de España que apuestan por una propuesta arri-

en la Guerra civil y la posguerra un contexto prolífi-

esgada desde el punto de vista narrativo y formal. En

co para muchos relatos fílmicos. Pero los ejemplos

la película de Aurel nos acercamos a las penurias de

de cines de otros países que también hayan recreado

Bartolí a partir del recuerdo de un antiguo gendarme

algún aspecto del conflicto español han sido más ex-

francés que había trabajado en los campos. Incómo-

cepcionales.

do y escandalizado por cómo eran maltratados los internos, cuenta la historia avergonzado por la actitud
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Poco después de la derrota republicana y durante la II

de sus compatriotas. Así, la radicalidad de la película

Guerra Mundial, el estilo clásico de Hollywood se acer-

es presentar las condiciones de los campos no desde

có al conflicto con obras protagonizadas por héroes

la óptica del sometido, sino desde la mirada de quien

estadounidenses miembros de las brigadas internaci-

en aquella situación podía ejercer el poder y ahora

onales. Son los casos de Levántate, amor mío (Mitchel

asume la culpa y la responsabilidad. Además, Josep

Leisen, 1940) o Por quién doblan las campanas (Sam

construye un interesante código de verosimilitud que

Wood, 1943). Mucho años más tarde, el británico Ken

permite entenderla, a pesar de ser una película de

Loach rodará Tierra y libertad (1995), que se encuen-

animación, como una película-testimonio realista.

Josep
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P roposta
d’a cti v i tats

1

Cercar informació sobre els camps de concentració francesos de després de la Guerra civil espanyola. Buscar-ne la història però sobretot fotografies i dibuixos. Posar-los en comú
i debatre si el que mostren s’assembla al que retrata la pel·lícula. Quin dels dos tipus de document pot apropar-se amb
més detall a les condicions de vida dels camps?

Cercar informació gràfica dels camps de refugiats actuals
que estigui ben documentada. Comparar les dues situacions i trobar-ne similituds. Hi ha alguna fotografia actual que
recordi a l’alumnat les imatges del camps francesos?

3

Material elaborat per

2

En grups, cercar a la xarxa un conflicte històric que no coneguin prèviament. Després de buscar-ne informació fiable,
fer un esbós de guió per a un curtmetratge amb una història
situada en aquell conflicte. A quins personatges donarien
veu? Des de quin punt de vista s’explicaria la història? Quin
to i estètica creu l’alumnat que hauria de tenir el film?

Josep
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BA SA R-S E E N F E TS
R E A LS
tants. Es va relacionar amb pintors com Mark Rothko,
Jackson Pollock o Willem De Kooning i va dibuixar per
la important revista Holiday i el suplement Reporter
de The Saturday Evening Post.
Un biopic heterodox
Malgrat que la biografia de Bartolí sembli adequada
Com a pel·lícula històrica, a banda de donar a conèi-

per fer-ne un biopic convencional, Josep renuncia a

xer les condicions funestes dels camps de concentra-

recórrer completament tota la seva vida i evita cons-

ció francesos de després de la Guerra civil espanyola,

truir una estructura narrativa canònica (com seria la

Josep també ens acosta un personatge real descone-

de narrar la vida del protagonista a partir d’etapes:

gut pel gran públic, el dibuixant i dissenyador català

formació-èxit-caiguda). La pel·lícula opta en canvi

Josep Bartolí.

per compondre un mosaic d’escenes i emocions de
la seva vida, especialment del temps que va passar

Republicà, catalanista i sindicalista (va fundar el Sin-

als camps, fins al punt que es permet no respectar es-

dicat de dibuixants de Catalunya el 1936), l’exili va fer

trictament la cronologia dels fets. La proposta d’Aurel

passar Bartolí per set camps de concentració france-

gràcies a un joc narratiu un punt experimental amb

sos durant dos anys. D’aquesta experiència en publi-

un seguit de capes temporals aparentment desorde-

caria i exposaria, anys més tard, desenes de dibuixos

nades però que de mica en mica van encaixant, acaba

que mostren les dures condicions de vida que, entre

conformant una visió completa i polièdrica del perso-

altres misèries, li van fer contraure el tifus. Després

natge i de tot allò que representa.

de diversos intents de fuga, i com altres intel·lectuals exiliats espanyols, el 1943 va poder establir-se a

Estratègies narratives temporals

Mèxic. Hi va conèixer els artistes Diego Rivera i Frida
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Kahlo, amb qui és conegut que va mantenir una re-

Com hem dit, la pel·lícula no segueix una estructura

lació sentimental. Dos anys després, es va traslladar

narrativa clàssica ni recorre cronològicament els fets,

a Nova York, on viuria fins a la seva mort l’any 1995 i

sinó que està construïda a partir de la superposició de

on també s’introduiria als cercles artístics més impor-

diversos plans temporals:

Josep

Material elaborat per

El giny narratiu principal del film és el motiu arquetí-

testimonia aquesta voluntat de recuperació de la me-

pic d’un avi que introdueix en un flashback una his-

mòria històrica. I, en tercer lloc, el pla del passat més

tòria del passat al net. L’avi-narrador, un home vell i

recent en què veiem Bartolí a Nova York durant els seus

malalt, en veure que el net vol ser dibuixant, li explica

darrers anys serveix per cobrir l’etapa americana de

des del llit les seves vivències com a jove gendarme

l’artista, que va ser de gairebé cinquanta anys, i intro-

francès de finals dels anys 30 quan coneix i ajuda a

duir-nos conceptualment a la seva proposta artística.

escapar d’un camp de concentració al dibuixant català. A aquests dos plans temporals, se n’hi afegeix

Finalment, encara es podria distingir un quart pla

almenys un de tercer, a mode de flashforward: el que

temporal, malgrat que és més subtil. En una apa-

mostra el propi Josep Bartolí, ja vell i amb problemes

rició onírica quan encara és als camps, Bartolí té

de vista, treballant en un dibuix al seu estudi de Nova

un encontre màgic amb una visió de Frida Kahlo,

York a la seva darrera etapa de la vida.

personatge que aleshores, a la seva biografia real,
encara no havia conegut. Més tard, quan el relat

Els tres plans temporals principals del film serveixen

d’aquest pla temporal dels camps de concentra-

per acostar-se a tres eixos temàtics diferents. En pri-

ció avanci i ens situï Bartolí ja a Mèxic, retrobarem

mer lloc, el present francès de l’avi i el net és el pla

Kahlo com a personatge que l’ajuda a integrar-se

tant de la reivindicació actual d’un il·lustrador desco-

al país que l’acull. Als darrers compassos del film,

negut (i de la seva manera d’encarar-se a la vida com

Aurel introdueix unesparaules de Frida Kahlo sobre

a artista), com d’un intent de reparació del tracte de

teoria de l’art, confirmant un altre eix temàtic que

França cap als refugiats espanyols republicans. En se-

ha anat planejant, fins aleshores de manera colate-

gon lloc, el pla del passat als camps de concentració,

ral i subtil, durant tota la pel·lícula: el de la reflexió

la part que ocupa més metratge del film, documenta i

sobre el propi fet de dibuixar.

Material elaborat per

Josep
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P roposta
d’a cti v i tats

1

Buscar informació sobre Josep Bartolí i escollir algun altre
període de la seva biografia del qual es pogués fer una altra
pel·lícula. Després de posar-los en comú i argumentar l’interès narratiu o reflexiu de cada etapa, debatre a quin gènere
cinematogràfic es podria correspondre cada etapa triada.
Elaborar una petita sinopsi explicant els mateixos fets que
mostra Josep però explicats des del punt de vista de Bartolí i
no el gendarme amic seu. Com seria? Què canviaria?

3

Fer un llistat de pel·lícules biogràfiques d’estructura convencional que conegui l’alumnat (si cal, afegir-ne exemples per
completar la llista): Amadeus, Gandhi, Chaplin, Malcom X,
Ray, A la corda fluixa... Més enllà del fet diferencial que Josep
sigui un film dibuixat, debatre a classe les diferències d’estructura narrativa entre les d’aquesta llista i el cas de la pel·lícula d’Aurel.
El desordre narratiu és una tendència recurrent del cinema
contemporani. Introduir a classe recursos com el flash-back,
el flash-forward i els inicis in medias res amb exemples que
els utilitzin de forma especial, com Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) o Donetes (Greta Gerwig, 2019). Per parelles,
crear un inici d’història començada in medias res, un altre
que introdueixi un flash-back i, finalment, un començament
de relat que comenci amb un flash-forward.
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Josep

2

Material elaborat per

4

DE LA
IL·LUST RAC I Ó A
L’A N I M AC I Ó

dibuix. Josep Bartolí és un testimoni d’un moment
històric convuls, però ho és sobretot perquè el documenta amb els seus dibuixos d’estil personal i no
especialment realistes. El net, per la seva banda,està
començant la seva carrera, però ja veu el món també

El director de Josep és el dibuixant i caricaturista fran-

des d’uns ulls de dibuixant: se’ns presenta prenent

cès Aurel, de nom real Aurélien Froment. Col·labora-

apunts del natural dins del cotxe dels pares.

dor habitual com a ninotaire polític de Le Monde i Le

Canard Enchainé, va debutar al cinema el 2011 amb

Entre el film dibuixat i el film animat

el curtmetratge Octobre noir. Així mateix, a Josep trobem tant la mirada crítica i política a un conflicte —

El film treballa aquesta reflexió sobre el dibuix no

com la que tindria un comentarista gràfic— com l’in-

només des del relat, sinó també des dels aspectes

terès per reflexionar sobre el mateix fet de dibuixar.

formals i estètics. És així com, de nou en paraules
d’Aurel, la pel·lícula acaba sent més un film dibuixat

Malgrat que la força del personatge de Josep Bartolí

que no pas un film animat. En concret, la proposta

recau en el seu paper com a testimoni dels camps de

distingeix els plans temporals en un joc de contras-

refugiats, Aurel ha declarat que la pel·lícula és també

tos estètics. D’una banda, la part més il·lustrada, de

“una pel·lícula sobre un dibuixant” i una aproximació

colors més apagats i, en general, més propera a la

a l’ofici i l’art de dibuixar. En el relat, en efecte, apareix

imatge fixa —amb una animació 2D molt fragmenta-

la professió i, sobretot, tant en el personatge de Jo-

da—, mostra el passat als camps. D’altra banda, per

sep Bartolí com en el net a qui expliquen la història,

mostrar el present des d’on se’ns explica la història, la

la necessitat de relacionar-se amb el món a partir del

pel·lícula utilitza una animació més fluida i amb més

Material elaborat per

Josep
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moviment.
En realitat, aquest contrast estètic entre capes tem-

Hi ha encara un altre element a destacar quant a la

porals es tracta d’un atreviment formal que recorda a

varietat formal del film. Als dos tipus d’animació dife-

les discussions entre les diferències filosòfiques entre

rents entre plans temporals, cal afegir que la pel·lícu-

fotografia i cinema —entre imatge fixa i imatge en mo-

la també utilitza la il·lustració com a document testi-

viment— que les teories de la imatge i del cinema han

monial: en diversos moments s’insereixen alguns dels

discutit durant molts anys. La imatge fixa pot ser en-

originals que Bartolí va fer durant la seva estada als

tesa com a una captura del passat que reviscola com

camps. Es tracta dels dibuixos que va publicar durant

a record momentani un cop es mira. Al seu assaig El

la seva estada a Mèxic al llibre Campos de concentra-

cine o l’home imaginari, Edgar Morin afirma que la

ción (1939-194...).

imatge fixa fotogràfica “pot ser anomenada igualment record”. Pel que fa al temps de les imatges en

El cinema d’animació actual com a testimoni

moviment, pròpies del cinema, en canvi, “no és tant

històric

un present” —com podria semblar pel fet que cada
vegada que les veiem es reprodueixen en present—,

Josep no és l’única recreació històrica feta en dibuix

sinó “com un present-passat”; en realitat estan forma-

en el cinema recent. De fet, algun dels productors de

des per un seguit d’imatges fixes que “tenen ja, implí-

la pel·lícula són els mateixos que van treballar a Vals

citament, el caràcter emotiu del passat”.

amb Bashir (Ari Folman, 2008), film també d’esperit
testimonial sobre la matança de refugiats palestins

12

La proposta formal de Josep se situa en aquest ter-

a Sabra i Chatila, el 1982 al Líban. I un any abans, el

reny de discussió i reflexió sobre la possibilitat de

2007, vam poder veure la versió cinematogràfica del

trobar un temps cinematogràfic que deambuli entre

còmic Persepolis (Marjane Satrapi i Vincent Paron-

passat i present tal com ho feia la citada Hiroshima

naud), una altra obra-testimoni, en aquest cas d’au-

mon amour. En aquest sentit, el desordre de l’eix

toficció, que segueix el relat de formació de l’autora,

cronològic en què se’ns presenta la narració de Jo-

que va créixer vivint les tensions i els canvis polítics i

sep també hi ajuda.

culturals d’Iran els anys noranta.

Josep
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P roposta
d’a cti v i tats

1

Distingir les capes temporals del film mostrant el tractament
del dibuix de cada una d’elles. Escriure a sota de cada imatge
el resum del que passa en aquell pla temporal i ordenar-los
cronològicament. Com els agrada més, la història? Ordenada cronològicament o desordenada? Per què? Hi ha algun
tema de la pel·lícula original que creuen que no s’entendria
o tindria menys força?
Debatre a classe què pot aportar l’animació al cinema històric. L’alumnat creu que pot ser una manera eficaç de treballar
la memòria històrica? Veure l’adaptació al cinema del còmic
Persopolis de Marjane Satrapi i comparar-la amb Josep.

3

A banda del cinema d’animació, el còmic també ha estat un
art narratiu visual que, partint del dibuix, s’ha acostat a diversos conflictes històrics. Un dels més coneguts és el còmic
sobre la vida als camps de concentració nazis Maus, d’Art
Spiegelman, que té diverses similituds amb la pel·lícula Josep. Llegir a classe fragments del còmic i comentar aquestes similituds: la temàtica similar; el recurs de l’animalització
dels personatges, que Maus treballa des de la faula i Josep fa
servir només en alguna ocasió; la manera des d’on és explicada la història, en què observem que mentre que a Josep
s’utilitza el recurs de l’avi explicant el passat al net a Maus és
el pare qui ha estat testimoni de l’horror i és qui explica (amb
moltes més reticències); etc.
Contextualitzar el curtmetratge experimental de 1962 La Jetée, de Chris Marker, que a l’hora d’enfrontar-se a una història en què la temàtica és un conflicte bèl·lic i el mateix pas
del temps, utilitza només fotografies per compondre el film.
Fer-ne el visionat i comparar la tècnica del muntatge amb
imatges fixes que fa Marker a La Jetée amb la que fa, amb
dibuixos gairebé estàtics, Aurel a Josep.

Material elaborat per
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4

Josep
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G LOSSARI

Flashback: El salt enrere o flashback és una
tècnica narrativa que trasllada als personatges i la història d’una pel·lícula al passat per
tal d’explicar una acció anterior que té una importància clau en el relat que se’ns explica. Sovint s’utilitza algun recurs visual o narratiu per
donar pas al salt enrere i no crear confusions
entre els diversos plans temporals del relat. En
aquest sentit, tradicionalment s’utilitzava la
transició de la fosa encadenada.

Depenent del subgènere de cinema històric,
els films tindran una intenció de versemblança més o menys alta. Molts d’aquests subgèneres, com el pèplum i el western, han acabat
tenint les seves pròpies convencions i normes
que sovint els allunya d’aquestes intencions de
versemblança. D’altra banda, les relacions del
cinema i la història han originat diversos debats sobre la possibilitat que els films històrics
puguin ser utilitzats o no per la historiografia.

Flashforward: Recurs narratiu cinematogràfic que mostra un salt endavant en el temps,
que avança aspectes de la narració.

Biopic cinematogràfic: Pel·lícula basada en
la vida d’un personatge que sovint ha existit realment. La majoria de films biogràfics segueixen el camí del personatge cap a la culminació
d’algun tipus de fita. Se sol tractar de la vida de
figures rellevants en algun camp, sigui cultural,
artístic, social, científic o polític. Amb la voluntat de recrear el temps i el context d’una figura
protagonista que moltes vegades és històrica,
el biopic acostuma a ser un subgènere del gènere del cinema històric.

In medias res: És l’expressió llatina per designar el recurs narratiu de començar a relatar una
història en un moment o una escena clau, per
tot seguit retrocedir i explicar-ne els precedents.
Cinema històric o d’època: Gènere cinematogràfic que reconstrueix un període històric.
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P E L· L Í CUL E S RE LACION ADES
The Birth of A Nation
D. W. Griffith, Estats Units, 1915
Arise, My Love
Mitchel Leisen, Estats Units, 1940
For Whom the Bell Tolls
Sam Wood, Estats Units, 1943
Hiroshima mon amour
Alain Resnais, França, 1959
Shoah
Claude Lanzmann, França, 1985
Land and Freedom
Ken Loach, Regne Unit, 1995
Perro negro
Péter Forgács, Hongria, 2004
Persepolis
Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud, França, 2007
Waltz with Bashir
Ari Folman, Israel, 2008
Saul fia
László Nemes, Hongria, 2015
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