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La amabilidad de los extraños 
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SINOPSI  
 
 
Quatre persones s'enfronten a la crisi més gran de les seves vides. El Marc és un antic convicte i el 
seu millor amic és en John Peter, l'advocat que es va fer càrrec del seu cas. En Peter decideix 
acompanyar el Marc a una sessió de teràpia dirigida per l’Alice, una infermera d'urgències que porta 
a terme aquestes sessions en el seu temps lliure. El que ningú sospita és que l’Alice també amaga 
un dur secret. D'altra banda, la Clara és una dona que mira d'allunyar la seva família del seu marit, 
un policia que no dubta a emprar la violència a casa. Finalment, el Jeff acaba de ser acomiadat de 
la seva feina i tracta de lluitar amb això de la millor manera possible. (Sensacine) 
 

 
 
 
CRÍTICA 

 

Faula sobre solitud i compassió perfecta per a una pandèmia 

 

 

Connexió, amabilitat, compassió, perdó, unitat. Paraules que Lone Scherfig (An Education) escriu 

en majúscules i ben subratllades en la seva última pel·lícula, entre el melodrama i la faula amb 

intents d'humor. Un puzle de personatges solitaris intentant sobreviure en una Nova York 

egoista. Un film que va inaugurar la Berlinale el 2019 i el missatge avui, en temps de pandèmia, 

suma punts i guanya rellevància. 

 

La soledat forçada de la gran ciutat superpoblada. La manca de solidaritat. I aquests estranys herois 

quotidians per un simple gest amable. Si, a més, Scherfig hagués trobat el to per encaixar totes les 

seves idees o la profunditat d'uns personatges que ni actors com Zoe Kazan, Tahar Rahim o 

Andrea Riseborough rescaten del seu racó trist... Sort que aquí hi ha Bill Nighy fent de Bill 

Nighy. 
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