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Muchos hijos, un mono y un castillo 
 

 

Direcció: Gustavo Salmerón Guió: Gustavo Salmerón, Raúl de Torres, 
Beatriz Montáñez País: Espanya Durada: 90 min Any: 2017 Gènere: 
Documental. Comèdia  Interpretació: Documental. Julia Salmerón, Gustavo 
Salmerón Música: Nacho Mastretta Fotografia: Gustavo Salmerón 
Distribuïdora: Caramel Films Estrena a Espanya: 15/12/2017 
Apta per a tots els públics  
Versió original en espanyol 

 
SINOPSI 
 

Molts fills, un mico i un castell són els desitjos que va somiar Julita Salmerón des de nena, i tots tres 
s'han convertit en realitat. Quan el petit dels seus fills s'assabenta que la seva mare ha perdut la 
vèrtebra de la seva besàvia assassinada, guardada al llarg de tres generacions, la família emprèn 
una divertida recerca entre els més peculiars i estranys objectes que la Julita ha anat acumulant al 
llarg dels seus més de vuitanta anys. Però el que en realitat la Julita està a punt de trobar és el 
veritable significat de la vida. (FilmAffinity) 
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'Muchos hijos, un mono y un castillo': la família Salmerón 

 
Hi ha qui l'ha definit molt originalment com el revers còmic d' El desencanto, el film de Jaime 
Chávarri sobre la família Panero 
 
Darrere d'aquest títol una mica surrealista s'amaga una de les sorpreses de l'any [2017] en el 
documental espanyol. No és un docuficció, ni un fals documental, ni un retrat observacional de 
gents anònimes. L'actor Gustavo Salmerón ha decidit filmar la matriarca de la família, la Julita, 
però oscil·lant del realisme que tot documental ha de comportar a un tractament de comèdia 
absurda, desbaratada. 
 
Així sorgeix una proposta inesperada com Muchos hijos, un mono y un castillo, que s'ha 
presentat en diversos festivals amb notable d'èxit -de públic i de crítica: ningú es pot queixar-, i ha 
guanyat el premi al millor documental al de Karlovy Vary. La franquesa de la proposta és un dels 
seus triomfs. La capacitat escènica de la Julita -una senyora que ha estat falangista, republicana i 
maçona-, i l'habilitat que té el seu fill Gustavo per extreure el millor d'ella de manera gens forçada, 
és un altre as guanyador. I els moments entre divertits i bàrbars arrodoneixen la proposta. 
 
Hi ha qui l'ha definit molt originalment com el revers còmic d’El desencanto, el film de Jaime 
Chávarri sobre la família Panero. Com aquella, la família Salmerón és també una família ostentosa 
vinguda a menys. Les ruïnes familiars, les ruïnes econòmiques d'un país. Però tot això sorgeix i 
flueix d’una manera gens forçada, entre moments esperpèntics, situacions nadalenques, purs deliris 
sobre menjar o matrimoni. No només funcionen les parts filmades ara, sinó que la utilització de les 
imatges d'arxiu de la família accentuen l'ocàs i la diversió d'aquest grup humà decididament 
sorprenent i fora de qualsevol temps.  
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