
SOPAR DE CINEMA

•El preu total de l’activitat és de: 20€

(inclou entrada + sopar + cinefòrum).

•Es prega confirmació prèvia.

DIVENDRES 18 DE MARÇ

PEL·LÍCULA + SOPAR + CINEFÒRUM

HORARIS:

PRESENTACIÓ I VISIONAT: 20:30h
SOPAR I CINEFÒRUM: 22:15 h

El sopar i el cinefòrum es faran al restaurant L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS

Ens trobaràs a:
Passatge Rambla Jaume I, 35 CAMBRILS

Truquen’s al 977 36 88 38

www.cinecambrils.cat

PREMIS OSCAR
Nominada a Millor Pel·lícula de parla no anglesa

GLOBOS DE ORO
Nominada a Millor Pel·lícula de parla no anglesa

PREMIOS GOYA
Millor Pel·lícula Europea

UNA CITA OBLIGATÒRIA 
PELS AMANTS DEL CINEMA

SOPAR DE CINEMA
18 DE MARÇ DE 2016 A LES 20:30H

COMPTAREM AMB LA 
PRESÈNCIA DE:

Fátima Souki, llicenciada en 

filologia francesa. Mediadora 

Intercultural, activista de la 

cultura amaziga i lluitadora pels

drets de la dona i dels oprimits.

SOPAR DE CINEMA



MUSTANG
A la RAMBLA DE L’ART

LA CONVIDADA

Hi ha pel·lícules que es poden veure per la tele. Segur que n'hi han. Les pots veure
per la tele, et poden fins i tot agradar i sobretot després en pots parlar. Pots dir: ja
l'he vist. De la mateixa manera que mirar no és igual a veure, mirar pel·lícules a la
televisió no és el mateix que anar al cine. També hi ha pel·lícules que no es poden
veure a casa. Estan pensades per la pantalla gran. Estan pensades per l'atenció
exclusiva, per la sala fosca. Eisenstein parlava de la força del primer pla gentantí,
una expressió artística pròpia i exclusiva del cinema. I és clar que traslladat a
l'electrodomèstic que és la tele, perd tota la seva essència. La pel·lícula que ens
convoca al proper sopar de cinema té totes les qualitats del bon cine, les qualitats
pensades per la sala gran. Té primers plans bellíssims, té escenes curosament
construïdes i il·luminades, té fosca i té llum. És l'opera prima d'una cineasta turca
crescuda a França i parla de dones, de nenes, de verges suïcides o suïcidades.
Parla d'elles i parla de nosaltres. Però potser no l'entendrem. Potser només ens
quedarem amb la desgracia d'aquelles dones que han nascut, pobretes, en un
país, Turquia, tan retrassat... Per ajudar-nos a entendre hem convidat al sopar de
cinema a la Fàtima Souki, per tal que ens faci una cosa a la que està molt

avesada; mediar entre diferents cultures. Potser també descobrirem que no són
tan diferents.

Fàtima Souki
Llicenciada en filologia francesa. Activista amaziga i lluitadora 
pels drets de la dona i dels oprimits. Ha treballat durant cinc 
anys com a Mediadora Intercultural i intèrpret a l'hospital Joan 
XXIII de Tarragona. Ex consultora de comunicació externa del 
"projecte Arganier" de la Unió Europea.

Hem convidat a la Fàtima tant a la projecció com al sopar. 
Ella ens ajudarà a entendre la cultura Turca durant el nostre 
cinefòrum i a respondre moltes de les preguntes que se’ns 
plantejaran després de veure la pel·lícula. 

LA DIRECTORA

LA PEL·LÍCULA

Deniz Gamze Ergüven (1978) nascuda a Ankara i
resident a França des dels dos anys d'edat. Allí s'ha
format com a cineasta al prestigiós centre d’estudis
de la imatge La Fémis, on es va graduar al 2008. A
banda de directora ha treballat com actriu i
guionista. Amb la seva opera prima ha fet una
entrada clamorosa al cinema professional.

Abans de filmar aquest llargmetratge va dirigir dos
curts, de guió propi: Bir damla su (Une goutte d'eau)
(2006) i Mon trajet préféré (2006) i actuat en quatre
pel·lícules: The Capsule (curt, 2012), Augustine
(2012), Chacun son cinéma ou Ce petit coup au
coeur quand la lumière s'éteint et que le film
commence (2007) i Bir damla su (Une goutte
d'eau) (Curt, 2006).

Sinopsi
Cinc germanes adolescents celebren el fi de curs

amb els companys a la platja. La gent que les veu
comença a murmurar del seu comportament. La
família les castiga a no sortir de casa i comença a
organitzar els seus casaments.

Reconeixements
César al millor primer film. 
César al millor guió original.
César al millor film.
Nominació als César per el millor director.
Nominació als Oscar pel millor film estranger.

FITXA TÈCNICA

Direcció: Deniz Gamze Ergüven

Guió: Deniz Gamze Ergüven i Alice 
Winocour. 
Música: Warren Ellis. 
Productora: CG Cinéma
Distribuidora Espanya:
A Contracorriente Films

FITXA ARTÍSTICA

GÜNES SENSOY (Lale)

DOGA ZENEP DOGUSLU (Nur), 
TUGBA SUNGUROGLU (Selma)

ELIT ISCAN (Ece), 
ILAYDA AKDOGAN (Sonay), 
NIHAL G. KOLDAS (l'àvia). 



L'equip de la Rambla de l'Art vol agrair l'esforç i dedicació d'Isabel Salvat i 

Victor Feliu en l'organització d'aquesta activitat.

És una pel·lícula valenta fruit del compromís de Ergüven de mostrar “com diferent

és la vida, encara avui, si neixes home o dona” (en les seves paraules). Va poder

rodar-la a Turquia on, segons ella, la situació és “una mica esquizofrènica” al

tractar-se d’una societat oficialment laica però on el govern és confessional i els

costums repressius segueixen persistint en alguns llocs.

A nivell formal, la càmera en mà segueix en plans molt curts la vida de les

germanes aconseguint que l’espectador senti molt a prop la vida i el drama dels

personatges. Fa un ús molt intel·ligent de la llum amb uns contrallums i contrastos

molt vius que eviten una sensació de tancament és faci massa dominant; per

contra, les seqüències de nit rodades amb llum natural donen el clima tenebrós

just.

Pocs realitzadors novells i independents arriben a Hollywood per després entrar en

el circuït de les sales comercials amb la primera pel·lícula. Segurament Ergüven

també aconseguirà que no associem equivocadament Turquia a les terribles

seqüències de Midnight express, i passarà a formar part d’una llista de pel·lícules

turques (Yol, Crossing the Bridge, Winter Sleep...) que ens permeten conèixer una

mica més aquest país. Un país entre dos continents, ple de contrastos i amb una

gran tradició cultural.

COMENTARI SOBRE MUSTANG Escrit per Isabel Salvat i Victor Feliu

En aquests temps d’incerteses i violències no sols ens ha sorprès que França

presentés als Oscars una pel·lícula on no se sent cap paraula en francès, sinó que la

nostra sorpresa i admiració ha crescut quan hem llegit que la directora passarà a

l'historia per rodar una seqüència sense càmeres. Com ho ha fet? Et caldrà llegir fins

al final aquestes ratlles...

La història està narrada des del punt de vista de la germana petita Lale, tot i que és

una història coral i les protagonistes actuen completament compenetrades com si

fossin parts d’un sol cos (que aniran perdent). Comença amb unes seqüències

idíl·liques de les joves celebrant el fi de curs a la platja i després tot es comença a

enredar. Tal com diu Lale amb veu en off sobre una pantalla negra:

«És com si tot hagués canviat en un obrir i tancar d’ulls. En un minut estàvem 

tranquil·les. I després tot era una merda»

Les joves són com uns cavalls lliures amb “les crineres al vent” (memorables les seves

cabelleres fosques i el paper que juguen a la pel·lícula) fins que la família, d’acord

amb les costums socials, les volen “adreçar” per seguir el camí del matrimoni. Elles

només poden intentar fugir i el tiet i l’àvia posen reixes i parets perquè no s’escapin.

Tot i així encara viuran alguns moment de llibertat abans d’un final imprevisible.

Aquests moments de llibertat donen aire a

una trama que podria ser claustrofòbica al

desenvolupar-se en gran part dins de la

casa. Una d’aquestes seqüències, potser la

més lleugera, és l'escapada a veure un

partit de futbol i aquí és quan la directora

no va ser autoritzada a entrar amb les seves

càmeres, però amb gran agudesa se les va

arreglar per aconseguir que els que

enregistraven el partit “treballessin” per ella.



ENTREVISTA a Deniz Gamze Ergüven
per a El Periódico

Què és 'Mustang', una crítica social o un
retrat d'adolescència?
Totes dues coses. El meu objectiu inicial va
ser criticar la incapacitat de la societat
turca per percebre a les dones com alguna
cosa més que objectes sexuals. Tot el que
fan i cada polzada del seu cos són
sexualitzats.

Malgrat ser en part cinema social, la pel·lícula posseeix cert aire de conte de
fades.
La pel·lícula presenta situacions reals. A les noies se les acusa d'indecents només
per seure sobre les espatlles d'uns nois mentre jugaven a la platja, i això em va
passar a mi mateixa. I els ginecòlegs admeten que l'escena en la qual una d'elles
és portada a l'hospital per no sagnar en la seva nit de noces és una cosa molt
freqüent. Però és cert que vaig voler donar a la pel·lícula un aire mític, convertir
als meus personatges en superheroïnes plenes de coratge, intel·ligència i

perseverança. Perquè el que elles fan és el que moltes dones somiàvem amb fer
en la seva mateixa situació.

La imatge que 'Mustang' ofereix de Turquia no és precisament amable. Li
preocupa?
Ho sé i fins a cert punt ho lamento, perquè recordo la manera en què una
pel·lícula com 'L'exprés de mitjanit' trepitjar la imatge del meu país i lo insultada
que em vaig sentir. Però què hi puc fer? Actualment Turquia pateix un greu
dèficit democràtic. Em dol molt contemplar-lo. La gent té por d'expressar les
seves opinions en públic. Els drets i els èxits socials són vulnerats, especialment
per a les dones.

En tot cas, resulta difícil de creure que els matrimonis pactats segueixin existint
a Turquia a hores d'ara.
És un país molt heterogeni en el que molta gent viu vides extremadament
modernes, i on hi ha lleis que protegeixen els drets de la dona. Però també és
una societat molt conservadora que ens redueix a màquines de tenir fills i se'ns
considera útils només per tenir cura de la casa. És terrible que Turquia, que va
ser un dels primers països a aprovar el sufragi femení en els anys 30, ara posi en
dubte drets bàsics com l'avortament. El partit del govern és ultraconservador i

ultrareligiós. El president Erdogan opina que les dones haurien de centrar-se en
procrear, i que ni tan sols haurien atrevir-se a riure en públic.

Durant el rodatge de la pel·lícula, ¿va témer possibles represàlies?
Vaig haver de prendre precaucions i envoltar el rodatge d'un gran secretisme.
Recordo una escena en la qual una de les noies fa l'amor davant d'un banc; la
vam rodar en una zona molt conservadora, i alguns membres de l'equip
gairebé els hi va donar un infart. En tot cas, he rebut i segueixo rebent missatges
de gent que m'insulta, i m'amenaça. Em diuen "enemiga de la nació", per
exemple. Però el meu deure com a artista i ciutadana és qüestionar certes
actituds. Amagar la brutícia sota la catifa no la fa desaparèixer.

Té esperances que 'Mustang' afavoreixi algun progrés social a Turquia?
A Turquia i a la resta del món. Quan projectem la pel·lícula per primera vegada
a Cannes, dones de països sense relació geogràfica o cultural amb Turquia em
van dir que així és també l'experiència de les dones a Corea, o a Israel, o en
molts altres llocs. I el problema és que de vegades nosaltres mateixes ens
resignem a acceptar la discriminació i a reproduir codis patriarcals. Em sembla
terrible que el simple ús de la paraula feminisme estigui mal vist en molts països,
es considera lleig. Això no pot ser.

"Turquia pateix un greu
dèficit democràtic. Em dol

molt contemplar-lo. La gent
té por d'expressar les seves

opinions en públic"

Hi ha escoles en què els nois i les noies són obligats a pujar a les aules per

escales diferents, com si alguna cosa sexual pogués passar de camí a la classe
de matemàtiques del matí. Em molesta que diguin que he retratat a les
protagonistes de Mustang de forma sensual, perquè això demostra fins a quin
punt estem acostumats a veure les pel·lícules amb una mirada masculina i
sexista.


