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A industria do cinema francés non deixa de sorprender. Aproveita 
sen cesar toda oportunidade de incorporar profesionais proceden-
tes doutras filmografías, sexan de Vietnam, Singapur, Camboia, Irán 
ou Arxelia, ao tempo que introduce a actualidade en tramas ficcio-
nais. O consolidado grupo crítico xoga na mesma liga e apoia as moi 
diversas propostas. Son obras en ocasións irregulares, outras veces 
absolutamente arrebatadoras. Mais, en calquera caso, o conxunto 
produce non só interese senón unha absoluta envexa ante a asun-
ción nacional da sétima arte coma algo propio, necesario e motivo 
de orgullo. A batalla de Solferino é o máis claro exemplo disto. Sim-
biose entre documento —que non documental— e ficción, mestura 
a actualidade e o drama máis transido, con ecos —inevitables— de 
Cassavetes, Rivette, Eustache e Garrel.

En 1859, a batalla de Solferino entre os exércitos austrohúngaro e ita-
liano-piamontés —resolta coa derrota dos primeiros— saldouse con 
numerosas baixas en ambos os dous bandos. A inesperada conse-
cuencia foi a creación da Cruz Vermella, para atender os damnifica-
dos de conflitos bélicos e outros desastres. Justine Triet aproveita a 
situación da sede do Partido Socialista francés na rúa Solferino de 
París para recrear unha batalla cotiá, a dunha parella separada loitan-
do entre si e pola custodia das súas fillas. 

[...]

[...]

Se A batalla de Solferino é un filme tan notable éo pola súa capacida-
de de referenciar na súa metraxe, dun xeito máis ou menos directo, 
todo aquilo do que quere falar. Sendo breves, parte da historia dun 
matrimonio enfrontado pola custodia das súas fillas para elaborar 
unha aceda metáfora sobre o eterno enfrontamento entre dereitas 
e esquerdas no país galo —estensible, obviamente, a outros territo-
rios. O filme transcorre o 6 de maio de 2012, día no que Hollande lle 
gañou a Sarkozy nas eleccións presidenciais. Cando menos, unha 
das súas secuencias máis relevantes rodouse o mesmo día nas rúas 
de París, mesturando os seus personaxes entre a cidadanía, adepta 
do presidente saínte ou do candidato socialista, que se agolpaba na 
capital agardando coñecer o resultado dos comicios. Ese travelling 
aéreo no que Triet retrata as multitudes para aproximar a cámara ata 
que nos amosa a Vincent e Laetitia confundidos entre a masa ilustra 
á perfección o obxectivo do filme: insertar a ficción na realidade, fa-
lar dun conflito doméstico como representación dun enfrontamento 
político global. Facendo gala dun peculiar e incómodo sentido do 
humor, perfectamente interpretado polo seu abano de actores e ac-
trices e adornado cunha canción de... Ryan Gosling!, este é un debut 
valente e singular que obriga a seguirlle a pista á autora.

A BATALLA
DE
SOLFERINO

Artigo de Ricardo Adalia Martín, tirado do blog Miradas de Cine.
Traducido polo Cineclube Pontevedra.

Artigo de Gerard Alonso i Cassadó, tirado do núm. 31 de Caimán. Cuadernos de cine.
Traducido polo Cineclube Pontevedra.


