
 
 
 

 Under the skin 

Avís inicial: Under the skin (tercera 
pel·lícula de Jonathan Glazer, 2013) 
ha sigut considerada, no sense    
raons, una marcianada. I, això, no 
només degut al seu argument, que 
presenta un grup d'al·lienígenes, 
encapçalat per una gran Scarlett 
Johansson, que arriba a la Terra 
amb l'objectiu -sembla- d'observar, 
atrapar i assassinar homes. Sinó 
més aviat pel fet que, des dels pri-
mers plans fins als finals, supera 
una vegada i una altra les expectati-
ves de l'espectador, expulsat de les 
seves zones de confort, incapaç de 
sentir-se en control dels esdeveni-
ments i de desprendre's d'una sen-
sació de fonda estranyesa. En aquest 
sentit, algú ha dit que la pel·lícula 
s'allunya de "qualsevol convencio-
nalisme en la narració", i algú altre 
ha arribat a afirmar que, en el      
primer parell de minuts, es produeix 
"la resurrecció del cine segons un 
nou paradigma". 
 
Llegint això, podrien semblar com-
prensibles tant el reconeixement 
que, des de la seva estrena, la 
pel·lícula ha rebut en els festivals i 
de bona part de la crítica -que l'ha 
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situat entre les millors pel·lícules de 
l'any, de la dècada i fins i tot del  
segle XX-, com el seu fracàs de    
públic, que va arribar a provocar 
que, per motius comercials, Under 
the skin no pogués ser distribuïda a 
Espanya i aparèixer a les seves sales 
fins a mitjans de l'any passat, 7 anys 
després de la primera projecció.   
Però caldria matisar aquest tipus 
d'afirmacions, segurament sensacio-
nalistes, equívoques i probablement 
allunyades de les intencions i perso-
nalitat artístiques del seu director,    
i que no fan per altra banda justícia 
a una pel·lícula certament original, 
construïda amb precisió quirúrgica  
-no hi sobra ni hi falta res- i forta-
ment compromesa tant amb l'espec-
tador i la seva realitat com amb l'art 
del cinema. Una pel·lícula prepara-
da a foc lent, que Jonathan Glazer 
va decidir que realitzaria després de 
la lectura de la novel·la homònima 
de Michel Faber, publicada l'any 
2000, però que tardaria més d'una 
dècada en acabar.  
 
I és que Under the skin no és una 
pel·lícula que basi el seu interès en 
el simple trencament de les amarres 
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Una misteriosa dona, interpretada 

per Scarlett Johansson, deambula 

pels carrers d’Escòcia, arrossegant 

a homes solitaris i confiats a un 

destí fatal... Adaptació surrealista 

de la novel·la homònima de Michel 

Faber.  

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cine-
club Sabadell ens encarregarem de 
gestionar l’entrada als Cinemes:   
la dels socis, la de les persones 
que anteriorment havien adquirit un 
pack 5 o 10 i la dels no socis.   
Organitzarem de manera ordenada 
l’entrada a la sala i us adjudicarem 
un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la 
resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a     
l’entrada i sortida de la sala. L'ús 
de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

Scarlett Johansson.  ..... La dona 
Jeremy McWilliams. ..... El dolent 
Lynsey Taylor Mackay. . La dona morta 
 

*La majoria de personatges masculins    

que apareixen a la pel·lícula són                

no-professionals. Van ser gravats amb 

càmeres ocultes. 

Fitxa tècnica 

Director: .............  Jonathan Glazer 
Guió: .................. Jonathan Glazer,  
                            Walter Campbell  
                            (basat en una novel·la  
                            de Michel Faber)   
Música original: . Mica Levi  
Fotografia: ......... Daniel Landin  
Muntatge: .......... Paul Watts  
Vestuari: ............ Steven Noble  
Durada:.............. 108 minuts 

País ................... Regne Unit 
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amb tot el cinema anterior. Per  
posar un exemple, els punts de  
contacte entre els mencionats dos 
primers minuts de metratge i 2001: 
A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 
1968), el clàssic de la ciència ficció, 
semblen clars. I el tractament       
del gènere i els seus temes són   
reconeixibles també en aquella 
pel·lícula i en gran part de la tradi-
ció. Igualment, els esquemes narra-
tius, el desenvolupament de la   
trama, són prou digeribles per a 
qualsevol espectador mínimament 
avesat a veure cine. Al contrari,  
l'estranyesa mencionada al principi 
i l'originalitat i la força de Glazer 
poden trobar-se, per començar, 
precisament en la relació d'aquells 
directors que li agraden, com els 
francesos Bresson, Truffaut i Vigo, 
o Pasolini i Fassbinder, així com la 
seva descripció d'aquests: homes 
"lluitant amb el seu propi viatge 
artístic", "fent lo seu [their thing]". 
Cineastes que van saber alimentar-
se de la tradició i les convencions 
cinematogràfiques, però que van 
anar amb valentia més enllà        
d'aquesta, aportant amb el seu   
treball creatiu, amb la seva experi-
mentació cinematogràfica personal, 
una part significativa de la història 
del cine: noves maneres d'acostar-
se i de concebre audiovisualment el 
món i la posició en ell de l'ésser 
humà. 
 
En el cas d'Under the skin, Glazer 
va afirmar que volia reflexionar 
sobre "la forma mateixa, i la forma 
alien". I és, per una banda, la prò-
pia forma de la pel·lícula allò que 
resulta un dels elements més rics, 
suggerents i sorprenents de la ma-
teixa. Des d'una banda sonora cris-
pant, disruptiva i freda, a imatges 
sofisticades i estilitzades fins la  

 
Moltes preguntes es formen en la 
ment de l'espectador des de l'inici 
de la projecció, i es mantenen sense 
resoldre al final. Davant de tals  
incògnites, aquest, encuriosit,     
subjugat per la força de les onades 
cinematogràfiques que l'han atret i 
atrapat, pot sentir-se finalment  
decebut, i pot culpar el director per 
deixar caps per lligar. Però algunes 
de les preguntes -"què hi ha, sota la 
pell d'un alien?"- són, malgrat    
l'afany per saber-ne la resposta, 
insubstancials, no alterarien el   
sentit de la pel·lícula. I d'altres -què 
hi ha, sota la pell dels homes?-, en 
canvi, són d'una transcendència tal 
que resulta un encert i una mostra 
de saviesa que el director deixi la 
resposta a l'espectador i a la pròpia 
humanitat. És suficient amb què ell 
plantegi la pregunta i ens permeti 
la distància necessària per buscar i 
assajar les respostes.  
 
Sigui com sigui, l'estranyesa Under 

the skin no s'oblidarà com tot allò 

que no fa cap sentit, ni com tot allò 

que només repeteix fins la sacietat 

formes i fórmules en el cine comer-

cial. És una estranyesa que, parado-

xalment, ens acosta a nosaltres, que 

quedarà dins nostre amb la punta 

del misteri, qüestionant-nos, obrint

-nos, i que ens acompanyarà en el 

temps, potser mentre els éssers  

humans -aquest "camaleó", aquesta 

"naturalesa que es transforma fins i 

tot a sí mateixa", que escrivia Pico 

de la Mirandola- ens posem davant 

del mirall. 

Gerard  Marín Plana 
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irrealitat, tot carrega esplèndida-
ment el pes d'una narració sense 
gairebé diàlegs -i en ocasions inten-
cionadament quotidians, banals. És 
en aquest contacte formal entre els 
ensopits paisatges escocesos i la 
seva vida diària -el shopping, els 
partits de futbol, etc.-, per una  
banda, i els espais al·lienígenes, per 
una altra, entre allò més quotidià i 
una irrealitat gairebé onírica, on es 
produeix primerament, potser, el 
sentit d'estranyesa de l'espectador. 
 
Però aquesta relació formal entre 
quotidianitat i irrealitat no es man-
té només en l'epidermis d'Under 
the skin. La composició de Jonat-
han Glazer deixa l'espectador en la 
posició d'un observador extern als 
fets que se li presenten, un especta-
dor que comença per enfrontar-se a 
l'estranyesa que li presenta la forma 
d'éssers d'un altre món, gèlids,   
inhumans, i que, a la meitat de la 
pel·lícula, es veu obligat a reconsi-
derar les idees que s'ha anat        
formant sobre el sentit de l'altredat, 
i que acaba per descobrir horrorit-
zat l'estranyesa existent en la     
pròpia humanitat, incapaç de     
penetrar sota la pell de l'altre tant 
en la seva relació amb éssers d'un 
altre planeta com amb els seus  
congèneres. En aquest sentit, si bé 
s'han destacat, amb encert, les   
línies de continuïtat de la pel·lícula 
amb qüestions candents en l'actua-
litat, com la immigració i el racis-
me, i, especialment, les relacions de 
gènere (el retrat de la masculinitat i 
de la seva mirada vers allò que   
entén com l'objecte femení és     
brillant), crec que aquestes lectures 
s'incorporen a l'anàlisi més global 
de "l'experiència humana", que, en 
paraules del propi director, apareix 
a Under the skin. 


