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Na Agresti’s voorgaande werk dat vaak politiek beladen 

was, is zijn nieuwste speelfilm autobiografisch over een 

jaar uit zijn jeugd als 9-jarige, begin jaren zestig te Buenos 

Aires. Valentin woont bij zijn oma , zijn moeder heeft 

hem verlaten toen hij 3 jaar was en zijn vader (gespeeld 

door Agresti zelf ) is druk bezig met de carrière en 

daardoor veel op reis. Als hij dan al eens langskomt, is het 

om weer eens een nieuwe vriendin voor te stellen, maar 

geen enkele relatie houdt stand… De kleine Valentin heeft 

2 grote dromen : astronaut worden en deel uitmaken van 

een echt gezin. De enige plek waar hij liefde en warmte 

vindt is thuis bij zijn vriendje Roberto en bij de jazz 

muzikant Rufo. Het gemis van zijn echte moeder en de 

onwil van zijn omgeving om meer over haar verdwijning 

te vertellen en uiteindelijk de dood van zijn oma doen hem 

beseffen dat hij zelf op zoek zal moeten gaan om 

antwoorden te krijgen op al zijn vragen. Valentin gaat 

over de eenzaamheid van een kind in een wereld van 

hypocriete volwassenen die blijven volharden in hun 

leugens. Toch weet Valentin zijn onschuldige blik te 

bewaren en gaat hij onvermoeibaar verder met het najagen 

van zijn twee dromen. De film zit vol humor en alles 

wordt gezien vanuit het perspectief van de jongen, via het 

de voice-over techniek wordt commentaar gegeven bij het 

gebeuren. Carmen Maura is de oma, de Spaanse actrice is 

vooral bekend als de exuberante vertolkster van 

extravagante vrouwen in de komedies van Pedro 

Almodovar. Agresti heeft een eenvoudige, betoverende en 

aangrijpende film gemaakt vol melancholie en treurige 

tederheid die hem terecht al een 4-tal grote prijzen 

opleverde.  
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