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Què fa que una dona sigui bona mare? És neces-
sari renunciar als propis somnis, per extrems que 
siguin, quan tens fills?

Clare Weiskopf, la directora del film, tenia 11 anys 
quan la seva mare va fugir a la jungla colombiana,   
abandonant-la a ella i el seu germà petit.  Tren  ta 
anys després, la Clare es queda embarassada i 
decideix retrobar-se amb la seva mare per buscar 
respostes i tancar ferides d’aquell episodi. Neces-
sita tenir el seu propi concepte del significat de la 
maternitat.

Un història fascinant entre dues dones, mares i 
filles, plena de converses que fan saltar espurnes, 
que ens situa davant d’un dilema moral sobre els 
límits de la llibertat i la responsabilitat.

“Què ha passat a Grècia?” En els últims anys, la 
imatge d’un país amb platges assolellades i gent 
amistosa ha estat enfosquida per ideologies polí-
tiques properes al nazisme que s’encarnen en 
Alba Daurada, el partit que a les eleccions del 
2012 va aconseguir 21 escons al Parlament grec.

Quan nombrosos membres destacats del partit 
són empresonats, les seves dones (entre elles la 
filla del líder Nikos Michaloliakos) agafen les reg-
nes de la formació i continuen propagant el mis-
satge. Totes elles tenen la suficient experiència per 
evitar escletxes en el discurs oficial i s’asseguren 
que les entrevistes que els fan queden tal com 
volen. Però en un moment de distracció, el direc-
tor marxa corrent amb la càmera i aconse gueix 
enregistrar imatges compromeses del  partit neo-
nazi. 

Un pare filma l’esforç i el patiment diari del seu 
fill per fer els deures. Completar els exercicis que 
li posen a l’escola és un calvari que oprimeix la 
passió creativa d’un nen  inquiet i imaginatiu. El 
pare s’implica a fons per entendre el pro blema 
i dedica una hora cada dia a ajudar-lo a fer els 
deures.

La intel·ligència d’un nen es mesura a partir de  la 
seva habilitat per fer els deures que li imposen des 
del col·legi? Com això pot afectar a la seva auto-
estima i al seu futur desenvolupament emocio-
nal? 

Una petita perla cinematogràfica que mostra com 
es poden enfortir o debilitar els vincles entre un 
pare i un fill amb el simple fet de dedicar una es-
tona per fer els deures amb ell.

Dues joves directores daneses convoquen un 
 càs ting com a part del procés de recerca per  filmar 
una pel·lícula eròtica de i per al sexe  femení. 
En resposta a la crida, més de cent dones apa-
reixen al seu apartament i parlen directament a 
càmera  sobre les seves fantasies eròtiques, els 
seus  desitjos i les seves frustracions. A mesura 
que avança el rodatge, les entrevistades s’obren 
més a càmera i la trama va prenent forma. Les 
directores s’adonen que, sense haver-ho previst, 
aquestes sessions íntimes ja són la pel·lícula que 
necessitaven fer.

Una història sincera, honesta i vulnerable  sobre 
les dones en relació amb el sexe, el desig, les 
emocions, els descobriments, el paper que 
 suposadament han de tenir  al llit i totes aquelles 
coses de les quals mai ens havíem atrevit a parlar.

 Colombia (2016).  82 min.
 VO en castellà i anglès subtitulada en català.

Noruega, Dinamarca, Finlàndia (2017). 95 minuts.
VO en anglès i suahili subtitulada en català.

 França (2016). 59 min.
 VO en francès subtitulada en català.

Dinamarca, Noruega (2016). 80 min.
VO en danès subtitulada en català.
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