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SINOPSI
Amb la mort del pare, una filla

descarrilada torna a la família i a la

societat que la va fer fora alguns

anys enrere. La controvèrsia sorgeix

quan el motiu pel qual va marxar

segueix allí, sense resoldre.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Sebastián Lelio

Guió: Sebastián Lelio i Rebbeca Lenkiewicz, 

basat en la novel·la de Naomi Alderman

Música: Mathew Herbert

Fotografia: Danny Cohen

Produïda per: Rachel Weisz, Frida 

Torresblanco i Ed Guiney

TERTÚLIES DE 

CINEMA

DISOBEDIENCE
De Sebastián Lelio

Veurem

«Rachel Weisz continua 

fent miracles. Captura 

l'existència dividida de 

Ronit en cada gest i 

expressió». 

(David Edelstein, Vulture)

Vaig intuir que la col·lisió de Rachel Weisz i

Rachel McAdams era plena de bellesa i a la

vegada produïa guspires elèctriques. En certa

manera, vaig veure a Ronit i Esti com la

mateixa persona dividida en dues. Una es va

escapar i es va fer lliure, l'altre es va quedar i

es va refugiar en la religió; però totes dues van

haver de pagar un preu.

Disobedience és un viatge molt intens. Els

personatges travessen una certa confusió que

defineix la pel·lícula i la fa oscil·lar entre tons

diferents. La història explora tot l'espectre

emocional de Ronit, Esti i Dovid. Se senten molt

reals, molt a prop. Encara que no sabem molt

sobre el món molt secret de l'ortodòxia jueva

de Londres, la pel·lícula genera un sentiment

molt íntim i estranyament familiar.

Disobedience és una història sobre els éssers

humans confosos interactuant i tractant de fer

el millor que poden en un context de

concepcions fixes. Es tracta d'una història

sobre personatges que estan disposats a

canviar i evolucionar, però per a això han de

passar per estructures molt rígides i que

l'enfrontament ressona amb el que estem

vivint avui dia com una societat humana a tot

el món, on els vells paradigmes semblen

obsolets o insuficients. Sempre he sentit que hi

havia certa urgència a portar la

desobediència a la vida

«Una història que sintetitza el pols

entre el desig (femení) i la llei

(patriarcal)».

(Jordi Costa, El País)

FILMOGRAFIA  DESTACADA

2013
La càmera segueix la vida i les

tribulacions de Gloria, qui, amb 58 anys,

no vol perdre el tren de la vida. Malgrat

les nits desenfrenades, les crisis de

soledat i les relacions equivocades,

persisteix en voler ser feliç. Un treball

magistral de Paulina García que

aconsegueix uns moment de màxima

expressivitat quan només amb el rostre

fa de contrapunt a les paraules buides

dels seus oponents.

2017
Aquí el director segueix la soledat de

Marina, una dona per elecció, que ha de

lluitar contra el món, que la voldria

invisible, per poder fer el dol del seu

amor. La vàrem poder veure al Rambla

de l'Art poc abans d'aconseguir l'Òscar a

la millor pel·lícula estrangera.

GOYA Millor

pel·lícula

iberoamericana

GOYA millor

pel·lícula

iberoamericana

OSCAR

millor

pel·lícula

extrangera
Festival de Berlín: 

Mejor actriz 

(Paulina García)
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA



UNA DESOBEDIÈNCIA GLORIOSA I FANTÀSTICA

Si algú s'acosta al taulell del cinema i pregunta

al Toni o a la Yolanda sobre Disobedience, us

diran, en un primer moment, que és una

pel·lícula mot bona; si voleu saber alguna cosa

més, us diran que el director xilè ha guanyat un

Òscar i que ha fet una trilogia: Gloria, Una mujer

fantàstica i Disobedience.

Si no sabem de què va aquest trio i volem fer

algunes combinacions de paraules fàcils, posem

per cas: "tres dones fantàstiques que han de

desobeir", segur que l'encertaríem, perquè es

tracta d'això, d'enfrontar-se a unes normes

establertes on elles no hi caben. I, ja se sap, fa

por sortir-se'n del ramat, et trobaràs sol.

Disobedience és la culminació de les tres

pel·lícules i, a la vegada, és més que les tres

juntes. No sabem què ha passat ni què passarà,

quan el personatge Dovid al començament de

la cinta ens presenta el conflicte: "No

t'esperàvem pas", i el seu rostre va canviant

d'expressió cada segon amb tot de pensaments

contradictoris: perill per la comunitat i pel seu

status, sorpresa, desconcert... Però l'amor està

per damunt: "Et pots quedar a casa nostra".

Aquest amor es vol encabir en les normes

estretes de la comunitat i les supera. Una

comunitat cruel que nega el dret de viure el

dol a la filla descarrilada (com el personatge

de Daniela a Una mujer fantástica). Un amor

que, en les dues Raquels "desobedients", és

una tempesta adormida que acaba per

esclatar i remoure-ho tot.

Una tempesta de desig i de passió,

representada per unes seqüències carregades

d'electricitat que no deixen ningú indiferent.

Un erotisme, diu alguna crítica, als antípodes

del destinat al consum masculí. Aquí, la

desobediència és femenina. Ens comunica la

tensió i la descàrrega amb l'expressivitat dels

sons i les mirades, i no tant amb l'exposició

d'uns centímetres més de pell.

Però aquí no s'acaba tot. La "desobediència"

aconsegueix que, després dels crèdits, les dues

Raquels i el Dovid ens acompanyin a casa

nostra i segueixin tenint vida. És com el seu

erotisme: insinua més que mostra, i això ens fa

treballar la ment i potser ens plantegi alguns

interrogants sobre l'erotisme, el gènere, la

llibertat d'elecció, la religió... Aquets

interrogants segur que es plantejaran els

participants a les nostres "Tertúlies de Cine",

però, encara que no vinguis dimarts, no et pots

perdre aquesta pel·lícula.

Quan vaig començar a llegir la novel·la de

Naomi Alderman, de seguida em vaig

enamorar dels tres protagonistes. És una

història d'amor on les relacions evolucionen

i les seves vides es veuen afectades durant

els dies de dol.

El rerefons hebreu ortodox és, per

descomptat, important, però el que està

passant realment en la pel·lícula

transcendeix d'una certa manera aquesta

particular especificitat cultural. El cor de la

història és molt universal.

M'agrada treballar amb els actors i veure la

persona que hi ha darrere del personatge.

Així que el que veus a la pantalla és la

persona que interpreta el personatge, veus

a un actor que dóna una batalla artística

davant dels teus ulls i això és una gran font

de plaer cinematogràfic.

El personatge de Ronit és una dona

moderna i lliure d'esperit que ha fugit dels

seus orígens. Esti s'ha quedat a la

comunitat, però ha fugit del seu veritable

jo. En comunicar-li a Ronit la mort del seu

pare, Esti no només dóna a Ronit

l'oportunitat de tornar a connectar-se amb

els seus orígens, sinó que també crida el seu

propi destí, sabent que aquesta és la seva

última oportunitat de ser lliure. L'altre

element important és Dovid, el fill espiritual

PARLA EL DIRECTOR

del Rabí i el seu successor natural. Els dies

de dol fan sortir totes aquestes passions i

sentiments reprimits i s'estableix un nou

ordre.

Són com una banda de rock'n'roll amb tres

guitarristes, i això va portar la principal font

d'energia a la pel·lícula; estan defensant els

seus personatges i això crea una gran

tensió cinemàtica.

Una de les raons principals per les quals

vaig acceptar el projecte va ser perquè

Rachel Weisz estava involucrada. Sempre

l'he admirat i de seguida vaig veure que,

amb la seva ànima rebel, seria irresistible

pel personatge de Ronit. Vam escriure el

guió pensant en Rachel Weisz, així totes les

coses que sempre he admirat d'ella podrien

tenir l'oportunitat de sortir i brillar; la

personalitat de Ronit ha creat moltes

oportunitats perquè emergissin certes

emocions complexes.

Rachel McAdams va tenir una noblesa

interior i va portar molta dignitat al

personatge. Esti s'havia convertit en una

mestra de la disfressa, amagada darrere de

perruques i convencions. Però, en el fons, és

una dona desesperada que intenta tornar a

connectar amb qui és ella. Malgrat que Esti

navega per moltes situacions complexes, hi

ha alguna cosa molt estable en ella que li

permet comunicar la fragilitat i la fortalesa

del personatge. Rachel McAdams és capaç

de fer front a totes aquestes complexitats

amb increïble art i gràcia.

«Sebastián Lelio s'ha convertit en un 

gran director que sap plasmar dones 

complexes en pel·lícules actuals». 

(Eric Kohn, Indiewire)

«Molt ben interpretada per Rachel Weisz i 

Rachel McAdams; tracta del desig i la 

necessitat de la desobediència, sense cap

tipus de floritura ni concessions a la galeria». 

(Quim Casas, El Periódico)


