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Divendres 11 de desembre de 2020

Projecció

"Overseas"

DocsBarcelona del Mes

Documental

Versió original subtitulada en català

Qualificació: apta per a tots els públics

Any: 2019

Durada: 90 min

País: França i Bèlgica

Direcció: Sung-A Yoon

Sinopsi: Un retrat impactant de les dones filipines que es veuen obligades a marxar
a l’estranger per guanyar-se la vida fent de mainaderes i treballadores de la llar. La
mirada de la directora Sung-A Yoon, barreja d’humor negre i denúncia social, posa
en evidència una forma encoberta d’esclavitud moderna.

Overseas segueix l’etapa de formació d’un grup de dones que es preparen per
afrontar una nova vida lluny de casa. La majoria dels contractes laborals les
obliguen a passar anys sense poder veure ni els fills ni la família. Durant les
sessions de formació a l’escola, les alumnes practiquen tant el paper d’empleada
com el d’amo, donant peu a situacions tan surrealistes com corprenedores. Aviat
seran exportades a l’estranger com si fossin mercaderies i quedaran soles davant
l’explotació laboral i agressions de tot tipus. Una història commovedora que mostra
la determinació d’unes dones valentes, que s’agermanen sense perdre el sentit de
l’humor, i que comparteixen estratègies per afrontar el futur amb fermesa.

CRÍTIQUES

“Una visió suavitzada de les dures realitats d’una professió semi-invisible”.

Neil Young: Hollywood Reporter

“Ens mostra una imatge nítida del dany causat pel colonialisme i la desigualtat
econòmica internacional”.

Jennie Kermode: Eye for Film
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Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès, L'Aula d'Extenció Universitària per a
gent gran i Cal Gorina

Programa | Cicle Nadalenc 2020, cinema a Castellar i docsBarcelona del mes
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