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P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: In the name of the father 

Director: Jim Sheridan 

Any: 1993 

Durada: 133 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Drama 

 

SINOPSI 

La pel·lícula narra la història real de Gerry Conlon, un jove de Belfast que emigra a Londres amb el seu 
amic Paul, i s'instal·la a casa d'un parell de hippies. La nit del 5 d'octubre de 1974, a Guildford, un 
suburbi de Londres, mentre en Paul i en Gerry cometen un robatori en el mateix moment que hi ha un 
atemptat a dos pubs freqüentats per soldats causant la mort de cinc persones. La població està en 
estat de xoc. A la policia li calen culpables perquè l'Estat i els ciutadans volen resultats ràpids. I aviat, 
Paul i Gerry són detinguts arran d'una denúncia. Gerry és interrogat per la policia a Londres que l'acusa 
d'instigar els atemptats de Guildford a compte de l'IRA. Gerry és sotmès a tortura física i psicològica. 
Els interrogatoris no acaben. Les mateixes preguntes es repeteixen i Gerry dóna les mateixes respostes. 
Sota la pressió de la policia, Gerry signa la confessió sota tortura, que implica, no només Paul Hill, el 
seu amic de la infància, sinó el parell de hippies - els quatre són anomenats els Quatre de Guildford - i 
diversos membres de la seva família inclòs el seu propi pare. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“– Vull que tinguis una mica de respecte  –  Respecte per qui?   – Respecte per tu mateix...” 

“Mira, no entenc el teu idioma. "Justícia", "Gràcies", "Clemència." No entenc realment què signifiquen 
aquestes paraules. M’agradaria fer-me un tractament i arrancar-me totes les dents, d’aquesta manera 
podria posar-me el puny a la boca i no dir mai més cap paraula d’anglès durant la resta de la meva 
vida.”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. El fet que la pel·lícula estigui “basada en fets reals” fa que la violència es percebi d’una 
altra manera? 

2. Com és la relació entre en Gerry i el seu pare? De quina manera aquesta relació canvia 
dins de la presó? 

3. D’on treu la fortalesa en Gerry per mantenir-se d’empeus malgrat les tortures i les 
injustícies que està patint?  


