


Una amistat pot ser indestructible?
Com afecta les relacions el pas del temps? 
Sílvia Munt dirigeix aquesta divertida 
i reflexiva radiografia de les relacions 
humanes.

Una enginyosa tragicomèdia, escrita, 
dirigida i interpretada per dones, que 
tracta amb humor sobre l’amistat, l’amor, 
la solitud i sobre allò inevitable de la vida.

Tots hem viscut un moment a la nostra vida en què hem pensat 
que érem lliures, que hem cregut que érem prou forts per dirigir el 
nostre destí i que l’amistat era l’únic refugi possible...

L’Amelia Bullmore ens ofereix la possibilitat de reviure aquest estat 
de glòria amb tres personatges que reflecteixen tres maneres de 
ser i d’entendre la vida molt diverses. Tres noies que es troben 
a la universitat, amb tres personalitats ben diferents, que ens 
commouen i es fan estimar. Bullmore ens parla de l’amistat de 
tres amigues, d’aquest poderós lligam que gairebé substitueix la 
família i del qual s’alimentaran sempre. Amb elles viatjarem al llarg 
de gairebé trenta anys i seguirem les seves vides, les seves penes i 
les seves alegries.

La comèdia es converteix en drama en segons, ens transporta d’un 
lloc a l’altre sense contemplacions i, quan menys t’ho esperes, 
et dona un cop de puny a l’estómac i et deixa garratibat, amb 
aquell regust agredolç de saber que, jugant, jugant, hem parlat 
d’allò irremeiable que té la vida i del que només aconseguim 
escapar quan trobem un refugi, com ara Mossbank Road, un pis 
d’estudiants, un temps irrepetible, en el qual la vida et dona un 
descans, un petit paradís que intentarem no perdre mai.
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