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SINOPSI 
 

La Nina i la Madeleine, dues dones jubilades, estan secretament enamorades des de fa dècades. Encara que 
de cara als altres no són més que dues veïnes, venen i van d'una casa a l'altra compartint la tendresa d'una 
vida en comú. Fins que un dia, la seva relació fa un gir a causa d'un succés inesperat. (filmaffinity.com) 

 
CRÍTICA 
  
09-09-2019 - Filippo Meneghetti es presenta amb un primer llargmetratge hàbil i elegant, que 
compta amb les excel·lents interpretacions de Barbara Sukowa i Martine Chevallier 
 
"Us vull explicar una cosa important per a mi". De vegades, les confessions, les revelacions dels secrets 
més íntims queden encallades a la gola, ja que fan trontollar el decorat de la nostra vida i la imatge que 
els altres en tenen. Però aquest silenci porta conseqüències... A Entre nosotras, el seu primer 
llargmetratge, estrenat a la secció Discovery de la 44a edició de Festival de Toronto, Filippo 
Meneghetti, cineasta italià establert a França, dissecciona amb una delicadesa tenyida de suspens els 
amors clandestins i problemàtics de dues jubilades, que atorguen bons papers a l'alemanya Barbara 
Sukowa i a la francesa Martine Chevallier (membre de la Comédie Française). 
 
"Us molesten les velles lesbianes?" Quan la Nina (Sukowa) descobreix que la seva amant, la Madeleine 
(Chevallier), no ha dubtat a confessar les seves preferències sexuals als seus dos fills (ja adults), l’Anne 
i el Frédéric (Léa Drucker i Jérôme Varanfrain), i que ha decidit ajornar el projecte de vendre el seu 
apartament (situat en una ciutat d'una província francesa) per mudar-se juntes a Roma ("podrem ser qui 
vulguem ser"), s'enfureix en públic i l'agent immobiliari acaba pagant els plats trencats. Convé aclarir que 
les dues dones tenen un amor perfecte: viuen una davant de l'altra a la mateixa planta, però sempre 
juntes a casa de la Madeleine, després de la mort del seu marit. Aviat descobrirem que el seu 
enamorament es remunta a vint anys enrere. També és un drama terrible, una bomba que esclata quan 
la Madeleine pateix un accident cardiovascular. La Nina, devastada i obligada a aïllar-se a casa, intenta 
immiscir-se, amb el pretext de l'amistat veïnal, en el difícil procés de convalescència de la Madeleine, 
que aviat torna a la seva llar però roman vigilada les 24 hores per una infermera (Muriel Benazeraf) i 
envoltada dels seus fills. Els sentiments de la Nina i la seva certesa que és la persona idònia per ajudar 
la Madeleine a tornar a la vida, la porten a arriscar-se cada vegada més i a aixecar sospites ... 
 
Filippo Meneghetti orquestra un ballet subtil amb variacions en la trama (un guió molt ben escrit pel 
director i Malysone Bovorasmy, en col·laboració amb Florence Vignon) que gira al voltant de la lògica 
espacial i simbòlica de dos apartaments situats cara a cara. El director mostra les seves habilitats per a 
la posada en escena, amb una discreció elegant, sobre un tema interessant on les dues actrius 
protagonistes interpreten molt bé els matisos. El cineasta introdueix un toc de misteri en el pròleg i una 
seqüència onírica per presentar amb delicadesa un melodrama sentimental i social (la norma, la vellesa) 
empàtic i molt ben explicat, que confirma un debut prometedor. 
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