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Cinema Rambla de l’Art

Organitza: Col·laboren:

Una comèdia atrevida, fresca, divertida i autèntica



Rakel és una il·lustradora de 23 anys 
esbojarrada i espontània que es troba davant 
d'un embaràs sorpresa. Mentre pensa que vol 
fer, comença a dibuixar el seu ninjababy 
animat, descarat i políticament incorrecte que 
dialogarà amb ella i posarà en qüestió les 
seves decisions.

LA CRÍTICA DIU

Els	rols	de	gènere
Tot	i	que	la	meva	
f am í l i a	 m ' h a	
d o n a t	 u n a	
e d u c a c i ó	
m a r c a d a	 p e r	
l'ètica	protestant,	
volia	 desmarcar-
me	de	 la	visió	de	
l a	 ma te rn i t a t	
com	 una	 cosa	
m i s t e r i o s a	 o	
divina.	 La	 religió	
ens	 ha	 inoculat	

aquesta	 visió	 i	 crida	 l'atenció	 que	 no	 es	
consideri	 una	 discriminació	 envers	 els	
pares,	 que	 els	 homes	 no	 se	 sentin	
desplaçats	 per	 aquesta	 imatge.	 Aquest	
simbolisme	ha	marcat	la	manera	d'entendre	
com	 ha	 de	 ser	 maternitat	 durant	 moltes	
dècades,	 una	 visió	 que	 s'arrossega	 Ains	 al	
nostre	 present.	 Crec	 que	 ens	 hem	
d'alliberar	una	vegada	d'aquesta	 tendència	
anacrònica	 i	 adoptar	 una	 perspectiva	 de	
gènere	diferent	i	més	lliure.
Volia	 plantejar	 algunes	 preguntes	 sobre	 la	
maternitat.	 És	 natural	 per	 a	 totes	 o	 és	
diferent	per	a	cada	persona?	A	la	major	part	
del	 meu	 treball	 com	 a	 cineasta,	 m'agrada	
qüestionar	 els	 límits	 de	 gènere.	 Podem	dir	
realment	que	alguna	cosa	és	intrínsecament	
"femení"	o	"masculí"?	No	ho	crec.

Crec	 que	 les	 noves	 generacions	 sí	 que	 han	
crescut	 amb	 la	 redeAinició	 de	 rols	 ja	
interioritzada.	La	manera	com	els	nois	joves	
aborden	una	noia	a	 l'hora	de	relacionar-se,	
o	 com	 ells	 entenen	 el	 seu	 encaix	 a	 la	
societat	comença	a	incorporar	aquest	canvi.	
Ho	veig	amb	els	meus	amics.	 I	 cal	 celebrar	
aquesta	evolució	de	les	mentalitats.

SINOPSI

Direcció: Yngvild Sve Flikke  
Guió: Johan Fasting, Yngvild Sve Flikke, Inga Sætre 
Fotografia: Marianne Bakke
Música: Kare Vestrheim
Duració: 103 m.
Any: 2021
País: Noruega

«Una comèdia atrevida, fresca, divertida i 
autèntica.» John Bleasdale 

«L'originalitat d'aquesta petita gemma és la 
utilització de l'humor i la lleugeresa, malgrat 
la complexitat del tema.» Brigitte Baronnet

«Una comèdia intel·ligent, divertida, amb un 
ritme vital i brillant, que fuig de qualsevol 
llast moralitzant, però no evita aprofundir en 
la psicologia de la protagonista, una Kristine 
Kujath Thorp en estat de gràcia.» Elisa 
Battistini

«Té gràcia i ganxo, sensibilitat i tendresa, 
simpatia i amargor.» Javier Ocaña

Jo	 mateixa	 a	 la	 televisió	 he	 dirigit	 la	 sèrie	
Home	 Ground	 (Heimebane)	 sobre	 el	 futbol	
femení,	 amb	 la	 intenció	 d'ocupar	 un	 espai	
on	no	hi	ha	dones,	entenent-ho	com	un	camí	
natural .	 M'he	 trobat	 amb	 serioses	
diAicultats	 relacionades	 amb	 el	 tracte	 amb	
diversos	 homes	 amb	 la	 idea	 d'haver	 de	
representar	 un	 rol	 concret	 de	 lideratge	
associat	 sempre	 a	 la	masculinitat.	Noruega	
es	 veu	 sovint	 com	 una	 societat	 igualitària,	
però	 en	 l'àmbit	 professional	 manté	 una	
dramàtica	 desigualtat	 en	 els	 salaris.	
L'equitat	 encara	 no	 existeix	 des	 d'una	
perspectiva	 de	 gènere.	 La	 nostra	 societat,	
encara	 que	 pugui	 semblar	 privilegiada,	
encara	ha	d'avançar	en	la	igualtat	de	drets,	
de	 la	 mateixa	 manera	 que	 defenso	 que	
progressem	 en	 la	 representativitat	 de	 la	
diversitat	racial	a	la	Aicció,	cosa	que	ajuda	a	
reAlectir	 la	 realitat	 d'una	 manera	 més	
Aidedigna	i	justa.

Emocions	animades
Ninjababy	 està	 basada	 en	 la	 novel·la	
gràAica	 Fallteknikk.	 Vaig	 treballar	
estretament	 amb	 la	 seva	 autora	 Inga	
Sætre.	La	nostra	primera	idea	era	la	de	
barrejar	 acció	 real	 i	 animació.	 És	 una	
"animació	 emotiva",	 però	 també	 la	
volíem	utilitzar	 per	 a	 la	 comèdia,	 amb	
la	 intenció	 de	 Aicar-nos	 a	 la	 pell	 del	
p e r s o n a t g e	 d e	 R a k e l	 q u e	 é s	
il·lustradora	 gràAica.	 Després	 vaig	 fer	
dues	 temporades	 de	 la	 sèrie	 Home	
Ground	 i	 vaig	 conèixer	 el	 guionista	
Johan	 Fasting.	 A	 ell	 se	 li	 va	 acudir	 la	
idea	 del	 ninjababy	 i	 va	 desenvolupar	
els	 personatges	masculins.	 La	 clau	 del	
personatge	del	nadó	és	que	diu	allò	que	
pensa,	de	manera	directa	i	políticament	
incorrecta.	 Volia	 explicar	 una	 història	

LA DIRECTORA

Yngvild	 Sve	 Flikke	 (1974)	 ha	 escrit	 i	
dirigit	 drames	 i	 documentals	 per	 al	 canal	
noruec	NRK	durant	17	anys	abans	de	fer	el	
seu	debut	 com	a	directora	de	cinema	amb	
Women	 in	 Oversized	 Men's	 Shirts	 el	 2015.	
Flikke	 ha	 dirigit	 diversos	 episodis	 de	 la	
sèrie	 Home	 Ground	 que	 es	 pot	 veure	 a	
Filmin.	 Ninjababy	 és	 la	 seva	 segona	
pel·lícula.	 El	 2022	 ha	 obtingut	 el	 Premi	
Europeu	a	la	millor	comèdia	 	i	del	Públic	a	
al	 festival	 l'SXSW	 d'Austin	 i	 al	 D'A	 de	
Barcelona.	 Actualment,	 està	 rodant	 una	
nova	 sèrie	 per	 a	 la	 televisió	 noruega.	 Les	
seves	 pel·lícules	 tenen	 una	 perspectiva	
clara	 de	 gènere,	 amb	 una	 fantàstica	
combinació	de	drama	i	humor.

PARLA LA DIRECTORA

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils
https://acte596479031.wordpress.com/
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sobre	una	noia	que	té	l'ímpetu	sexual	que	la	
majoria	 de	 les	meves	 amigues	 tenien	 amb	
vint	 anys.	Es	 Aica	al	 llit	 amb	algú	quan	vol.	
És	 un	 esperit	 lliure.	 Però	 quan	 et	 quedes	
embarassada,	 les	 relacions	 amb	 aquests	
homes	canvien.	Tant	per	a	tu	com	per	a	ells.

Inga	i	jo	volíem	ampliar	l'espectre	amb	què	
es	mostra	les	dones	al	cinema.	Per	això	era	
important	no	fer	que	se	sentís	avergonyida	
ni	que	tingués	dubtes.	Rakel	creu	que	no	és	
prou	 bona	 per	 ser	 mare,	 però	 no	
s'avergonyeix	 de	 la	 seva	 forma	 de	 vida.	
Hem	 de	 superar	 la	 pressió	 que	 la	 societat	
exerceix	 sobre	 nosaltres.	 Les	 nenes	 han	
d'aprendre	 a	 no	 complaure	 massa	 els	
altres.	 Primer	 s'han	 de	 complaure	 a	 si	
mateixes.
No	 volia	 que	 aquesta	 pel·lícula	 tractés	
sobre	l'avortament.	No	li	volia	donar	l'opció	
de	 decidir.	 En	 part	 perquè	 per	mi	 és	 obvi.	
Tinc	dos	Aills,	però	lluitaré	Ains	a	la	mort	pel	
dret	a	decidir.

Una	pel·lícula	per	gent	jove?
Ninjababy	 està	 feta	 per	 a	 un	 públic	 jove,	
però	 crec	 que	 inconscientment	 també	 vull	
captar	 l'atenció	 de	 dones	 de	 la	meva	 edat.	
És	 una	 pel·lícula	 que	 els	 adults	 també	 en	
poden	 gaudir.	 Molta	 gent	 pot	 empatitzar	
amb	 el	 sentiment	 de	 sentir-se	 atrapada,	
d'estar	 en	 un	 lloc	 on	 no	 vols	 estar,	 de	
pensar	que	no	ets	capaç	d'assumir	allò	que	
la	 vida	 et	 tira	 a	 sobre,	 de	 sentir-te	 una	
persona	 de	 merda.	 Persones	 de	 totes	 les	
edats	 poden	 reconèixer-se	 en	 aquestes	
expectatives	que	ens	vénen	de	fora	i	com	es	
contradiuen	amb	allò	que	sentim	dintre.

LA PEL·LÍCULA

Amb	 Ninjababy	 la	 directora	 noruega	
Yngvild	 Sve	 Flikke	 aborda	 el	 tema	 dels	
embarassos	 no	 desitjats	 i	 ho	 fa	 des	 d'una	
perspectiva	 molt	 peculiar.	 Es	 tracta	 d'una	
comèdia	 agredolça	 capaç	 de	 capgirar	 els	
e s t e reo t ips	 sobre	 ro l s	 de	 gènere	
tradicionals,	 de	 qüestionar	 les	 convencions	
familiars	 amb	 una	 gràcia	 tenaç	 i	 un	
somriure.
Amb	un	ritme	brillant	i	amb	la	protagonista	
Kristine	Kujath	Thorp	en	estat	de	gràcia	té	
una	 estructura	 narrativa	 clàssica	 en	 tres	
parts.	 Una	 primera,	 introductòria	 més	
còmica	amb	la	vida	i	les	connexions	mentals	
de	 la	 protagonista,	 amb	 diàlegs	 de	 gran	
naturalitat	 i	 lleugeresa	 que,	 en	 canvi,	
s'enfronta	a	problemes	enormes.	Per	què	les	
dones	 haurien	 de	 preocupar-se	 per	 on	 va	
l'esperma	 d'un	 amant	 casual?	 Per	 què	
l'embaràs	 es	 tracta	 de	 dones?	 Per	 què	 els		
nois	no	podrien	fer-se	una	vasectomia	quan	
són	petits	i	tornar	a	posar	el	penis	al	seu	lloc	
quan	volen	Aills?	

Segueix	 unes	 seqüències	 de	 pont	 en	 què	
Rakel	 comença	 a	 processar	 la	 realitat	
ineludible,	 aclarir	 les	 seves	 relacions	
sentimentals	 i	 prendre	 la	 decisió.	 Sense	
frenar	 davant	 moments	 dramàtics ,	
d'incertesa	 i	 dubte	 o	 patiment	 real,	
barrejats	 amb	 escenes	 de	 la	 comèdia	 dels	
malentesos,	la	pel·lícula	aconsegueix	arribar	
a	 la	 resolució	 de	 la	 història.	 Un	 desenllaç	
que	 no	 cau	 en	 la	 retòrica	 ni	 en	 les	
conclusions	més	evidents,	sinó	que	proposa	
arranjaments	 que	 culturalment	 costa	
identiAicar	 com	 a	 possibles,	 tot	 això	 sense	
deslligar	tots	els	nusos.
Elisa	Battistini


