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Calamity 

 

Títol original: Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary Direcció: Rémi 
Chayé Guió: Sandra Tosello, Fabrice de Costil, Rémi Chayé País: França Durada: 
82 min Any: 2020 Gènere: Animació, western Música: Camillelvis Théry 

Distribuïdora: La Aventura Audiovisual Estrena a Espanya: 17/09/2021 

Apta per a tots els públics  

Doblada en espanyol 

 

SINOPSI     

El 1863, Martha Janes ha d'aprendre com manejar els cavalls d'un carruatge per poder així participar en un 
comboi que transita per l'oest dels Estats Units. Un dia decideix posar-se pantalons i tallar-se els cabells, i 
això genera una enorme polèmica que traurà a la llum el seu veritable caràcter davant les innombrables 
dificultats que es li presenten en un món tan gran com salvatge i en el qual tot és possible. (FilmAffinity) 
 

CRÍTICA     

14/10/2021 - El segon llargmetratge de Rémi Chayé, triomfador a Annecy, viatja fins al Far West 
americà per convertir-se en un esplèndid western iniciàtic i feminista per a tots els públics 

"Has de controlar la teva filla! No toleraré aquest tipus de comportaments a la nostra comunitat!" No, no 
estem al 2020, on les polèmiques pels "crop top" i el "no bra" estan a l'ordre del dia als instituts francesos, 
sinó al 1863, en un comboi que travessa el Gran Oest dels Estats Units cap a la terra Promesa d'Oregon. 
Què provoca la ira del líder dels pioners? Una jove d’11 anys, tossuda i impulsiva, que decideix utilitzar 
pantalons abans que faldilla i tallar-se els cabells. Aquesta rebel precoç, apassionada de la llibertat, es 
convertirà en una llegenda de la mitologia western sota el nom de Calamity Jane, però aquí no és més que 
una adolescent en potència, la joventut de la qual ha estat reconstruïda pel talentós cineasta d'animació 
francès, Rémi Chayé (i els seus coguionistes, Sandra Tosello i Fabrice de Costil), a Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary. La pel·lícula, interessant i d'una senzillesa sofisticada, transmet valors positius i ha 
guanyat al Festival d'Annecy. [...] 

"Mai hauríem d'haver portat aquesta família amb nosaltres". Una fila de carros avança lentament cap a les 
muntanyes Rocoses a través de planes immenses, exposats als capricis d'una naturalesa salvatge. En caure 
la nit, s'agrupen formant un cercle. El vagó dels Cannary no és gaire popular. La mare va morir i el pare és 
maldestre en un entorn hostil i perillós on el més mínim error pot obstaculitzar el viatge, i acaba ferint-se. Els 
Cannary també són els més pobres del grup; però, com diu Martha Jane, que té cura dels seus germans 
petits, "això no els dona dret a insultar-nos". Cal aclarir que la jove no té pèls a la llengua i tampoc l’atrau la 
idea de comportar-se com les altres dones (és a dir, caminar davant dels carros, recol·lectar fusta, buscar 
aigua, preparar els àpats i ser mainadera dels més petits), segons la lògica masculina regnant. Ella prefereix 
portar les regnes, galopar, fer servir el llaç, explorar allò desconegut. Els esdeveniments precipitaran el seu 
canvi, la portaran cap a perilloses aventures, trobades inesperades i acceleraran la seva metamorfosi en noia 
igual (o més) que els nois. 

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, una road movie de múltiples peripècies (amb els seus bons i 
dolents, lluites de poder per guiar el comboi, orfe enginyós a l’estil de Huckleberry Finn, soldats, miners, 
vídua de caràcter fort, etc., com tot bon western), es desenvolupa en uns paisatges impressionants, que 
afavoreixen la senzillesa de la línia en la profusió de colors. Una decisió visual molt encertada que també 
posa en valor la música bluegrass composta per Florencia Di Concilio. Però, com ja va fer en el seu primer 
llargmetratge, El techo del mundo, Rémi Chayé troba l'equilibri per atraure diverses generacions 
d'espectadors, seguint els passos d'una heroïna valenta i abanderada entranyable de les conquestes 
legítimes de la condició femenina. 
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