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TERTÚLIA

DE CINEMA

DIVENDRES 11 a les 20:30h

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

DIVENDRES 11 20:30h V.O.S.E
Cinefórum

DISSABTE 12 22:15h V.O.S.E

DIUMENGE 13 20:30h V.O.S.E

DILLUNS 14 18:15h V.O.S.E

DIMARTS 15 17:00h V.O.S.E

DIMECRES 16 22:00h V.O.S.E

DIJOUS 17 18:30h V.O.S.E

PASSIS RAZZIA

@ Rambladelart www.rambladelart.com



LA CRÍTICA DIU:

«Una producció d'un país exòtic en relació a la cinematografia, però amb una 

repercussió internacional en l'àmbit polític i social». Javier Ocaña, El País

«Un potent relat col·lectiu sobre la cerca de la identitat. Reflecteix de forma 

excel·lent la diversitat cultural i la mostra des de diferents posicions i concepcions. 

El desenllaç amb les diferents trames que avancen en paral·lel funciona molt bé. 

És una gran pel·lícula». José López Pérez, nosolocine.net

Després de tres anys de cursos de teatre

a París (1987-1990), va debutar com a

autor i realitzador i va començar a fer

publicitat, una experiència que

considera avui com "una bona

plataforma d'observació per entendre

com es dirigeix una pel·lícula". Al mateix

temps, el jove Nabil ingressa al cinema,

no a les escoles, sinó a través de

pràctiques "en gairebé tots els llocs".

Arravatat per la passió, va iniciar-se en

la realització, i això li va permetre

reconciliar-se amb la seva segona

cultura marroquina. Va navegar d'un

costat de la Mediterrània a l'altre,

submergint-se "d'una cultura, d'un món

a un altre, d'un entorn social a un altre"

per a les necessitats de múltiples

«Un relat de vides paral·leles que descriu de forma magistral la hipocresia, la 

ignorància, el fanatisme religiós i la repressió sexual. Imprescindible per aquelles 

persones interessades en un cinema valent que examina el que hi ha darrere dels 

esdeveniments actuals». Lisa Nesselson, Screendaily
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FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

A Casablanca, entre el passat i el

present, cinc destins estan relacionats

sense saber-ho. Diferents mirades,

diferents trajectòries i diferents

personatges que cerquen el seu espai

vital, mentre al carrer el jovent lluita pel

futur.

FITXA TÈCNICA

Director: Nabil Ayouch

Guió: Nabil Ayouch, 

Maryam Touzani

Música: Guillaume 

Poncelat

Fotografia: Virginie Surdej

EL DIRECTOR,

Nabil Ayouch

projectes. El 1992 dirigeix Les Pierres

Bleues du désert, un primer

curtmetratge amb Jamel Debbouze

que explica la història d'un jove

convençut que hi ha grans pedres

blaves al desert. Un homenatge

emocional als esperits que cerquen la

veritat, aquesta petita obra senzilla i

poètica ja anuncia Ali Zaoua. Després,

va rodar altres dos curtmetratges,

Hertzienne Connexion (1993) i Vendeur

de silence (1994).



RECONEIXEMENTS

Much loved

Premi Lumières al Millor Film Francòfon, 

2016

Premi al Millor Film al Festival del Film 

Francòfon d'Angoulême, 2015

Nominacions a la Quinzena dels 

Realitzadors, Festival de Cannes, 2016 

Les chevaux de dieu 

Seleccionat al festival de Cannes (un 

certain regard), 2012 

Premi especial del jurat al Festival 

Francofon de Namur, 2012

Espiga de Oro a la Semana de Cine de 

Valladolid, 2012

Whatever Lola wants

Gran premi al millor film del Festival 

Nacional del Marroc, 2008 

Ali zaoua

Selecció oficial del Marroc als Òscars, 

2000

Selecció oficial Festival de Cannes, 

Toronto, Sundance i altres, 2000 

Mektoub

Selecció oficial del Marroc als Oscars, 

2010

Premi al millor film àrab i millor opera 

prima al Festival Internacional d'El 

Caire, 2010

Seleccionat al Festival de Berlin, 2010

1990: Hertzienne Connexion (curtmetratge)

1991: Vendeur de silence (curtmetratge)

1997: Mektoub

2000: Ali Zaoua prince de la rue

2003: Une minute de soleil en moins

(telefilm)

FILMOGRAFIA COMPLERTA

Les Cheveaux de Dieu 2012

Basada en fets reals, en l'atemptat de Casablanca el 16 de

maig de 2003. És la història de l'evolució d'uns joves d'un

barri perifèric fins a convertir-se en terroristes capaços de

suïcidar-se.

LES DARRERES PEL·LÍCULES

Much Loved 2015

Ens descriu la vida de Noha, Randa, Soukaina i Hlima que

malviuen de la prostitució Marràqueix. Una pel·lícula

envoltada de polèmiques extra cinematogràfiques. No s'ha

pogut veure al Marroc, va estar prohibida perquè "va en

contra dels valors morals i la dignitat de la dona

marroquina i és un atac a la imatge del Regne" segons el

ministre de comunicació. El director va estar amenaçat de

mort i una de les actrius protagonista, Loubna Abidar, va

patir a la vida real un fet semblant a la ficció de la

pel·lícula: va ser colpejada i va haver de suportar les burles

de la policia que no va voler intervenir. Arran d'aquests fets

l'actriu va fugir a França on va demanar asil i encara no ha

tornat.

L'any 2002, Nabil Ayouch va rodar Un

minute de soleil en moins, un telefilm

sobre el tema de la paritat, situat a

Tànger. Formava part de la sèrie

Masculin/Femenin de la cadena Arte.

El 2008, va llançar Whatever Lola Wants,

un drama romàntic sobre una jove nord-

americana que es dedica a la dansa

oriental. Va tenir un gran èxit al Marroc i

altres països àrabs.

El 2010 fa una incursió en el documental i

surt My Land, un testimoni dramàtic i

emotiu. Aquí dona veu als palestins que

fa seixanta anys que viuen en camps de

refugiats al Líban i la seva història és

escoltada pels colons israelites que viuen

en els mateixos llocs d'on ells van haver

de marxar el 1948.

Font: africine.org

El 1996 crea la seva pròpia productora a

Casablanca (Ali N'Productions) per

descobrir nous talents locals. És amb

certa llibertat de to, probablement a

causa de la seva doble cultura que el

1997 va realitzar Mektoub, un primer

llargmetratge en forma d'un detectiu de

road movie que tracta obertament

certs temes de tabú en la societat:

corrupció, abús de poder, desigualtat,

cannabis... La pel·lícula va rebre una

acollida impressionant al Marroc (amb

més de 350 000 espectadors) i el va

donar a conèixer a França. La història

està inspirada en l'escàndol de l'afer

Tabet, sobre el tràfic de cintes

pornogràfiques organitzat per un

comissari de policia i que involucra a

funcionaris molt alts.

2008: Whatever Lola Wants

2011: My Land (documental)

2012: Les Cheveaux de Dieu

2015: Much Loved

2017: Razzia



NABIL AYOUCH 

PARLA DE RAZZIA

Fins ara, en les meves pel·lícules, sempre

m'havia interessat pels marginats, tant

en Ali Zaoua com en Les cheveaux de

Dieu o fins i tot Much Loved. En Razzia,

volia llançar-me a fer una pel·lícula total

sobre totes les persones que he vist, que

he conegut i que formen una majoria

silenciosa. Tenia ganes d'explorar

aquesta majoria a través de les seves

lluites individuals durant un període de

transició, el començament dels anys 80,

amb el qual comença el film a les

muntanyes i que és el període

d'arabització de l'ensenyament, de

l'educació.

Els personatges protagonistes tenen a

veure amb les problemàtiques que

m'impacten de les persones que conec.

El restaurador jueu viu en negació, en

un món idealitzat, i voldria ser tolerant i

fraternal. El jove del barri popular de la

Medina somia en convertir-se en estrella

del rock, i sofreix el rebuig del seu barri i

fins i tot el del seu pare. La jove

adolescent sembla tenir-ho tot i només

desitja una cosa, formar part d'aquest

Marroc plural i divers, però està

completament aïllada i sola. I finalment,

la dona està immersa en una espècie

de resistència quotidiana, contra la seva

parella i contra la societat, i per a mi

encarna a tota una generació de

dones, que no només són marroquines o

del món musulmà, sinó de llocs molt més

llunyans; aquesta dona que decideix

reapropiar-se d'un espai, el seu espai, ja

sigui públic o privat. M'he adonat que

tots em commovien, cadascun a la

seva manera. Els he conegut a tots en

els 18 anys que he viscut al Marroc, i

tenia ganes de parlar d'ells.

Volia que la pel·lícula fos bastant

senzilla, que prioritzés abans de res

l'emoció dels meus personatges, perquè

són humans, commovedors, emotius,

perquè tenen febleses que calia buscar

des de la distància, en la manera de

filmar, en la manera de mirar-los i

observar-los, de situar-los davant el món

que els envolta. Ha estat una decisió

que he pres constantment durant el

rodatge. Perquè no era evident: els

buscava en la seva intimitat, però al

mateix temps formaven part d'un tot.

Aquí resideix la complexitat del film:

cadascun es mou en la seva trajectòria

personal, i al mateix temps aquesta

trajectòria personal és més àmplia i a

vegades els supera, sobretot en la part

final de la pel·lícula.

Els personatges viuen en un equilibri

bastant precari, estan sobre la corda

fluixa. Se sent que l'equilibri pot

trencar-se, però no ho fan: es manté

la tensió. Al final, la situació explota

perquè crec que, igual que aquests

personatges, tots vivim amb pors en

la societat contemporània en la

qual ens movem. En qualsevol

moment, aquestes pors esclaten,

s'expressen com una espècie de

catarsi que per a mi és

extremadament representativa de

l'època que estem vivint.

Evidentment no defenso la violència

de cap mena. Tracto de dir que la

violència està entre nosaltres, ho

vulguem o no, que és una via

d'expressió i que cal desconfiar d'ella.

Però al mateix temps, a vegades,

guardar-se aquesta violència a

l'interior, reprimir-la, és molt menys

redemptor que deixar-la sortir,

expressar-se, justament perquè diu

coses sobre la nostra època.

(Adaptat de l'entrevista feta per 

Fabien Lemercier a Cineuropa.org)


