
Laura	 Castro	 és	 actriu	 de	 teatre	 i	 cinema,	
guionista,	 cantant,	 productora	 i	 activista	
LGBTIQ+.	Nascuda	a	Rio	de	 Janeiro	 el	5	de	
desembre	 de	 1981,	 Laura	 va	 començar	 a	
estudiar	música	a	nou	anys	 i	 teatre	a	 setze	
anys.	 S'ha	 format	 com	 actriu	 a	 la	 Casa	 das	
Artes	 de	 Laranjeiras	 (CAL)	 i	 en	 arts	
escèniques	a	la	Universitat	de	Rio	de	Janeiro	

QUI ÉS LAURA CASTRO?

(UNIRIO).	El	2003,	va	 fundar	 la	productora	
cultural	Cria	Produçoes,	nominada	al	premi	
a	 la	 millor	 producció	 per	 l'Associação	 de	
Produtores	 Teatrais	 do	 Rio	 de	 Janeiro	
(APTR)	 per	 a	 l’espectacle	 Gota	 d’água	
(2008).	Laura	va	escriure	i	actuar	a	l’obra	de	
teatre	 Aos	 Nosso	 Filhos	 (2013)	 que	 va	 ser	
nominada	 al	 premi	 al	 millor	 text	 per	
l'Associació	Paulista	de	Crítics	d'Art	(APCA).	
Dirigida	 per	 João	 das	 Neves,	 l'espectacle	
també	 va	 ser	 nominat	 per	 la	 millor	 actriu	
per	Maria	de	Medeiros.	El	2019	va	escriure,	
junt	 amb	Maria	 de	Medeiros,	 el	 guió	 d'Aos	
n o s s o s	 & i l h o s	 o n	 é s	 u n a	 d e	 l e s	
protagonistes.	 També	 és	 guionista	 i	
codirectora	 de	 la	 sèrie	 de	 televisió	 Arquis	
(2021)
Com	 a	 cantant	 Laura	 va	 llançar	 el	 seu	
primer	àlbum	musical,	Golpe	no	Tempo,	amb	
composicions	 d’autor	 que	 inclouen	 Força	
Tanta	 que	 integra	 la	 banda	 sonora	 del	
llargmetratge	Aos	Nosso	Filhos.

Font: Dossier de premsa, criaproduçoesartisticas

«La relació mare-filla és una mina 
infinita d'or i carbó i l'oportunitat d'integrar 
aquesta dialèctica en una situació històrica 
plena de ressons, de miralls interminables, 
on el drama es converteix en comèdia i la 
comèdia en drama, va ser un repte 
fascinant. La mare i la filla reflecteixen 
cadascuna la seva generació, la seva 
educació, la seva llengua i les seves 
pr ior i ta ts . Però més enl là de les 
desavinences, quan Tânia es convertirà en 
mare i Vera, àvia, el problema que sorgeix 
per a totes dues és el de la comunicació. 
Superar els silencis. Existim per transmetre. 
I què volem transmetre als nostres fills?»

PARLA MARIA DE MEDEIROS

actecambrils@gmail.com
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Cinema Rambla de l’Art

 Conduiran l'acte Ramon Garcia Mateos i Jordi Barberà
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Mònica Cambra BASURAS

Jordina Ros
«Les noves concepcions de la família i la maternitat al Brasil d'abans de Bolsonaro»  
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 20 : 30 h
Cinema Rambla de l’Art

amb la col·laboració de 

AOS NOSSOS FILHOS

MARIA DE MEDEIROS

dirigida per



SINOPSI

Tània, una jove que es prepara per ser 
jutgessa, i Vanessa, executiva d'una empresa 
de publicitat, volen tenir un fill. Vera, la mare 
de Tània, no accepta la idea. Sempre ha estat 
una dona valenta i lluitadora i la decisió de la 
filla despertarà una allau de records del seu 
passat de lluitadora contra la dictadura militar 
al Brasil (1964-1985)

Direcció: Maria de Medeiros
Guió: Laura Castro, Maria De Medeiros
Fotografía: Edgar Moura
Duració: 107’
Any: 2020

Maria de Medeiros (1965) és actriu, 
realitzadora i cantant portuguesa.  Va 
passar la seva infantesa entre Àustria i 
Portugal i es va establir a París per cursar 

LA DIRECTORA 

Aos nossos filhos va ser primer una obra 
de teatre escrita per Laura Castro i 
interpretada per Maria de Medeiros, en el 
paper de Vera i la mateixa Laura com a 
Tânia. Va tombar tres anys pels teatres de 
Brasil i Portugal. Per escriure l'obra Laura 
es va basar en les seves experiències, 
conflictes, lluites i conquestes íntimes, tan 
contundents com delicades. Va estar casada 
durant setze anys amb Marta Nóbrega (que 
fa el paper de Vanessa a la pel·lícula), amb 
qui va tenir tres fills (Rosa, engendrada per 
Marta; José, per Laura; i Clarissa, 
adoptada). 

L’experiència de l’escenari compartit, el 
xoc de paraules i emocions, les imatges en 
comú, van portar a Maria de Medeiros a 
suggerir a Laura que escrivís un guió basat 
en l’obra, això va permetre augmentar la 
trama, desenvolupar els personatges que 
només s'anomenaven, aprofundir en les 
s i tuacions , les ambivalències , les 
c o n t r a d i c c i o n s d ’ a q u e s t e s d o n e s 
intel·ligents, però no exemptes de 
prejudicis

«Tot i el desig de parlar de les famílies 
homoafectives nascudes de la meva 

LA PEL·LÍCULA

experiència, vaig intentar construir Tânia 
força diferent de mi. Basant-me en altres 
parelles que vaig conèixer i en altres 
recerques, vaig crear una Tânia molt més 
conservadora, fins i tot per oposició a la 
seva mare. Tot i que, perquè tenia aquesta 
mare amb un llarg camí revolucionari, 
Tânia, d'alguna manera, pot anar més enllà. 
Quan vaig començar a escriure, em va 
interessar conèixer els guanys de les lluites 
dels anys seixanta que em permetia tenir la 
l l ibertat que jo mateix buscava i 
experimentava», ha declarat Laura Castro.

En el procés d’escriptura de la pel·lícula, 
entre Europa i el Brasil, entre la Laura que 
vivia dins d’un país turbulent i la Maria 
que observava situacions que de vegades 
eren més difícils de comprendre, la història 
va començar a desconnectar completament 
del teatre. El que va començar com una 
comèdia, el retrat d’una societat confiada 
en la seva capacitat per integrar les noves 
aspiracions dels ciutadans, s’ha convertit, 
en part, en un drama basat en esgarrifosos 
records del passat. 

estudis superiors, filosofia a la Sorbona i 
teatre a l ’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre i després al 
Conservatori Nacional Superior de París. 
Va representar obres clàssiques als 
principals teatres nacionals francesos. Va 
començar la seva filmografia amb només 
quinze anys amb el llargmetratge Silvestre 
( 1 9 8 1 ) . V a s e r r e c o n e g u d a 
internacionalment amb les actuacions a 
Henry and June (1990) de Philip Kaufman i 
Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino. 
Ha participat en més d'un centenar de 
pel·lícules i ha treballat amb directors com 
Manoel de Oliveira, Bigas Luna, Abel 
Ferrara i Juanma Bajo Ulloa, entre altres.

Com a directora, a part d'Aos nossos 
filhos és coneguda per Capitães de Abril 
(2000) sobre la Revolució d'Abril a 
Portugal i A Morte do Principe (1991), amb 
textos de Pessoa. Ha realitzat, també, 
alguns curts: Sévérine C (1987) Mathilde 
au matin (2004); els documentals: Je 
t'aime, moi non plus: artistes et critiques 
(2004), Repare bem (2013). 

Com a cantant ha enregistrat tres discos: 
A Little more blue (2007), una compilació 
de cançons de resistència a la dictadura 
militar brasilera d'autors com Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Ivan Lins o Dolores Duran, el 2010 el seu 
segon àlbum Penínsulas & continentes i el 
2012 Passaros eternos amb composicions 
seves.

LES ACTRIUS

Laura Castro Marieta Severo Marta Nóbrega
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