
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PÈRE DE MES ENFANTS, una pel·lícula de 
Mia Hansen-Løve. 

 
La guanyadora del premi especial de la crítica “Un certain Regard” a 
Cannes 2009, i del premi Lumière al Millor Guió en 2010, s'estrena per fi 
en les nostres pantalles. 
 
La pel·lícula està inspirada en la vida i mort d'Humbert Balsan, actor i 
productor de cineastes com Lars Von Trier, Samuel Fuller o James Ivory. 
 

Barcelona, abril de 2011· El proper 6 de maig s'estrena a Espanya la segona pel·lícula de la 
cineasta francesa Mia Hansen-Løve, que ja amb el seu primer llargmetratge, Tout est 
pardonneé (2007), va ser nominada al César a Millor Pel·lícula Novell. La cinta que ens 
ocupa, Le père de mes enfants (2009), va ser presentada al festival de Cannes obtenint el 
premi especial de la crítica “Un certain Regard” i el Lumière al Millor Guió el passat any,  i 
està inspirada en la vida del productor i actor francès Humbert Balsan, que va treballar amb 
cineastes com Claire Denis, Lars Von-Trier o James Ivory. Balsan va contribuir també a 
finançar la primera pel·lícula d'Hansen- Løve, que no va poder veure acabada, doncs va posar 
fi a la seva vida el 2005. 
 
Le père de mes enfants explica la història d'un productor de cinema independent, Grégoire 
Canvel, que aparentment ho té tot: una dona que l’estima, tres filles precioses i un ofici que  
l’apassiona. Grégoire viu per fer Cinema i li dedica gairebé tot el seu temps i energia; encara 
que reserva, això sí, l'espai sagrat del cap de setmana per estar amb la família. De tarannà 
hiperactiu, carismàtic, elegant i passional, Grégoire provoca l'admiració de tots. Es diria que 
és l'encarnació de l'èxit. No obstant això, la seva prestigiosa productora Moon Films, es troba 
a la vora del col·lapse financer. L'empresa ha assumit ja massa produccions arriscades, difícils 
pel mercat. I encara que Grégoire es resisteix a veure-ho, la seva fugida endavant xoca amb la 
realitat. El fracàs, el cansament, i la impossibilitat de continuar a la seva manera, es 
transformen en una profunda desesperació, que Canvel no compartirà amb ningú. 

ESTRENA 
EN 

CINEMES 
6 DE MAIG 



La pel·lícula, que busca explícitament rendir tribut a Balsan, està filmada amb extrema 
naturalitat i una exquisida sensibilitat tant en la part visual, com en la seva aproximació a les 
emocions dels personatges, i en el retrat de la presència i l'absència d'aquest protagonista, el 
pare, que dóna títol al film. 
 
Amb 30 anys acabts de fer, Mia Hansen-Løve acaba d'ultimar el seu tercer llargmetratge, que 
sona ja com a una de les cintes europees favorites per estar de nou a la selecció del Festival de 
Cannes.  
 
Le père de mes enfants participarà, abans de la seva estrena en sales, al D’A Festival 
Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona, i el 6 de maig s'estrenarà a Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Murcia, Las Palmas i Santiago de Compostel·la. A partir d'aquesta data la seva 
estrena està prevista també a Pamplona, Vitòria, Girona, Màlaga, La Corunya, Jaén i 
València.  
 
 

 “La pel·lícula havia d'expressar aquesta paradoxa : la coexistència en un mateix ésser 
de dos moviments contraris, el conflicte que pot sorgir entre llum i negror, força i 
vulnerabilitat, desig de vida i desig de mort.” 

Mia Hansen-Løve 
 

 
 

 
ESTRENA EN CINEMES 6 DE MAIG. 
http://www.pacopoch.cat/leperedemesenfants 
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