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SINOPSI
Uns germans es retroben a Espanya  
amb motiu d’una herència familiar:  
una casa en ruïnes envoltada de vinyes. 
Gustave, transportista gairebé a punt  
de fer fallida, Jules, un activista anarquista 
que viu en comunitat, i Lou, la més jove, 
perduda entre els seus dos germans  
i els seus desitjos de descobrir altres 
horitzons. Cadascú té la seva visió del món  
i els seus propis projectes pel que  
fa a aquesta herència que despertarà  
vells conflictes familiars i capgirarà la vida 
dels personatges.

 



BIOGRAFIA DE LA DIRECTORA
Després d’obtenir el seu diploma en Filologia Romana, Sarah Hirtt, portada 
per la seva passió pel cinema, comença a estudiar realització a l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de difusion. 
Finalitza el seu Màster amb una gran distinció i el seu film En attendant  
le dégel obté, entre d’altres, el 2n Premi de la Ciné-fondation del Festival  
de Canes 2013.

Seguidament realitza el curt Javotte, el 2014, paral·lelament a l’escriptura  
del guió d’ Escapada, el seu primer llargmetratge, que es va rodar el 2017.

FILMOGRAFIA
2018 - Escapada (LM) 
2014 - Javotte (CM) 
2012 - En attendant le dégel (CM)
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NOTES D’INTENCIÓ DE LA DIRECTORA 
A través d’aquesta pel·lícula, volia parlar sobre el món d’avui i les seves 
derives, les relacions entre persones que s’esfilagarsen entre vides massa 
atrafegades, la pressió familiar i l’èxit social. Tinc la sensació d’evolucionar 
en una societat que esbufega, amb valors en crisi, on resulta cada vegada 
més difícil trobar-hi un lloc. Aquesta pel·lícula, ancorada en el present, 
qüestiona les nostres creences, la nostra capacitat per reinventar-nos i, 
sobretot, per viure junts.

S A R A H 
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El personatge central de la història 
és la relació entre germans. Així que 
no hi ha un punt de vista dominant, 
sinó tres: el de Gustave (el més gran, 
conductor de camió conformista i 
d’esperit liberal), Lou (la més jove, 
atrapada entre la dependència de 
la seva mare i el jou paternalista 
de Gustave) i Jules (que ha estat 
al marge de la seva família i de la 
societat, però a qui cada vegada li 
resulta més difícil conciliar la seva 
forma de vida i la seva paternitat).

La relació entre germans està en  
el centre de les meves pel·lícules,  

em diverteix fer coexistir 
personatges que no desitgen estar 
junts. Les relacions fraternals 
uneixen éssers que no s’han triat 
i que, per tant, comparteixen una 
intimitat, creixen espatlla amb 
espatlla sustentant un passat 
comú, poblat de riures, baralles i 
drames. L’edat adulta es troba lluny 
de facilitar aquestes relacions. Les 
diferents direccions que prenen els 
individus caven una fossa entre els 
germans. Llavors sorgeix entre ells 
la incomprensió, una incapacitat de 
percebre el sentit de l’existència que 
ha triat l’altre.

Els germans amb les seves 
desavinences, i sense referents clars, 
pretenen ser una al·legoria del nostre 
món a la recerca del seu propi camí. 
Els tres personatges corresponen 
a posicions que els sociòlegs han 
definit com a respostes a la crisi: 
els “seguretistes” que tenen por i es 
tanquen en si mateixos (Gustave); els 
somiadors que reinventen el món i 
intenten, a vegades amb matusseria, 
trobar solucions (Jules) i la gran 
majoria, els indecisos, els que 
estan perduts i no saben a quin sant 
encomanar-se (Lou).

El conflicte al voltant de la casa que 
hereten permet cristal·litzar la visió 
que cadascun té sobre la vida. 

Els protagonistes defensen amb 
convicció punts de vista divergents. 
No es tractava de construir 
personatges que estiguessin 
equivocats i d’altres que no ho 
estiguessin: cadascun mostra els 
seus defectes i la seva vessant  
més commovedora.

ELS PERSONATGES
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ELS ACTORS CÀSTING 
Gustave 
François Neycken

Lou 
Raphaëlle Corbisier

Jules 
Yohan Manca

Lucía 
María León

Andrea 
Marta Durruti

Jesús 
Ivan Altimira

Pablo 
Rafael Espinosa

Carmen 
Emma Santiago Paczy

Lola 
Hana Sofia Lopes

Alba 
Diana Gilpiera

Óscar 
Sergi Richards

Xoan 
Andreu Kreutzer

Manuel 
Sergi López

Eduardo 
Fermí Reixach

Elena 
Bruna Cusí

 

Els actors d’Escapada tenen antecedents 
i experiències molt diverses. Per als 
personatges principals, volia donar 
l’oportunitat a actors que no havien tingut 
encara papers importants al cinema. 
François Neycken, amb qui vaig tenir 
el plaer de col·laborar en el meu primer 
curtmetratge, Raphaëlle Corbisier, que 
acabava de sortir de INSAS (Escola belga 
de cinema i teatre) i que em va semblar 
impressionant en el seu espectacle de fi de 
curs, i Yohan Manca, el francès, que m’havia 
enviat una cinta de càsting molt bona abans 
de reunir-se amb mi a Brussel·les.

Aquests tres actors donen la rèplica  
a actors consagrats com són Sergi López  
(el treballador social), Fermi Reixach 
(l’oncle), Bruna Cusí (la cosina)  
o María León (Lucía).

Amb la finalitat d’injectar una energia 
col·lectiva, viva i participativa a la pel·lícula, 
era fonamental treballar amb actors 
amateurs, afins al moviment okupa. Amb 
Elisabet Lladó (directora catalana formada 
en el IAD /Institut des Arts de la Diffusion  
a Lovaina la Nova), vam du a terme un 
treball de càsting salvatge per a trobar 
activistes anarquistes, anticapitalistes 
i antipatriarcals com, per exemple, Iván 
Altimira (Jesús) o Marta Durruti (Andrea), 
descendent de Buenaventura Durruti.
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El moviment okupa preconitza 
valors de solidaritat, ajuda mútua, 
i desobediència civil. Els militants 
defensen el dret a l’habitatge i posen 
en qüestió la propietat privada 
okupant espais en desús que sovint 
pertanyen a bancs o a l’estat. I els 
converteixen generalment en centre 
social que aporta al veïnat un lloc 
d’intercanvi i d’activitats culturals  
i socials. He volgut barrejar aquests 
assumptes d’herència i de resistència 
per tal de relacionar l’esfera íntima, 
familiar, amb una esfera més política  
a fi de confrontar diferents visions  
del món i explorar el fet col·lectiu  
i el de viure en comunitat.

EL MOVIMIENT OKUPA
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La composició i la interpretació musical és a càrrec de la Skeleton Band 
(www. leskeletonband.com) amb la qual he col·laborat en els meus 
curtmetratges. La seva música s’associa perfectament al viatge i a la 
confrontació entre persones. El grup de Montpeller s’inspira en la música 
folk, el post-rock i la música llatina. La banda s’ha basat en l’acústica  
i la fricció dels instruments de corda. 

Un espai sonor que resulta suaument malenconiós. El diàleg amb la imatge  
es construeix de fragments nostàlgics i càlides fugues en l’impuls 
comunicatiu.

LA MÚSICA LA IMATGE

El treball visual es fonamenta en l’elecció dels decorats, dels paisatges 
catalans, dels colors dominants i de les llums naturals. La pel·lícula està 
rodada gairebé exclusivament càmera a l’espatlla per tal de captar l’energia 
dels personatges, impregnada del to ataronjat d’un sol que s’acomiada de 
l’estiu per rebre la tardor. Escapada és una tragicomèdia agredolça, una feel 
good movie sobre un univers acolorit i lluminós que convida a l’espectador 
a sortir de la pel·lícula amb ganes de compartir i de romandre en companyia.
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