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Hi ha una generació de cineastes joves,

amb un peu a Europa i un altre al Marroc,

amb un cine innovador i compromès que

tracten dels temes més candents de la

societat marroquina: la religió, la manca de

llibertat, la repressió de la dona, la

corrupció, les diferències de classe... Un

cine necessari que vol influir en la societat

per canviar-la, un cine que els espectadors

del Marroc volen veure, malgrat les

dificultats que han de vèncer: una censura

de ferro i la reacció violenta del sector

fonamentalista.

La primera obra del cicle, Razzia, que

començava amb una finestra oberta al

paisatge de l'Atlas, és del realitzador Nabil

Ayouch, que té una filmografia

consolidada amb un tema constant en

forma de pregunta: Per què les persones

no poden seguir els seus propis desitjos i

ser felices? La segona pel·lícula, que ha

estat definida com un thriller social amb

un gir inesperat de guió, també és un

marc que enfoca les relacions socials i

familiars en un entorn urbà i potser parla

també d'aquesta qualitat tan magrebina

de saber treure el millor de les situacions

adverses. Sofia és el primer llargmetratge

de Meryem Benm'Barek, una directora de

la qual en sentirem parlar.

Es tracta d'un cicle de rigoroses estrenes

que vol ser una finestra per guaitar i

conèixer el país veí de l'altra banda de

Gibraltar, el país d'origen de molts

ciutadans que viuen i treballen a

Catalunya.

EL CINE JOVE DEL MARROC

SINOPSI

Sofia, de 20 anys, viu amb els seus
pares a Casablanca i es troba, segons
les lleis del país, amb la il·legalitat de
tenir un fill fora del matrimoni i amb el
rebuig familiar i social. L'hospital li dona
24 hores perquè comuniqui la identitat
del pare; ella s'hi nega, però la història
dona un tomb inesperat que
desconcerta els protagonistes i els
espectadors...
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LA DIRECTORA PARLA SOBRE LA PEL·LÍCULA

«No volia fer una pel·lícula que només

parlés de la situació de les dones al

Marroc, a les que sempre es representa

com a víctimes del patriarcat social,

perquè no crec que es pugui parlar de

la situació social de les dones sense

parlar de la societat en sí mateixa. El

lloc de les dones en la societat es

defineix en relació al marc social-

econòmic: això és el que està

representat en Sofia.

Les divisions socials al país són tan

profundes que impedeixen qualsevol

forma de progrés. Els joves d'origen

humil estan empresonats per la seva

classe social. No tenen esperança pel

futur ni perspectives de millora,

independentment de la seva

motivació, energia o compromís

personal. Hi ha un sostre de vidre que

els força a quedar-se en una posició

social, la mateixa en la qual van néixer.

El sistema educatiu tampoc està

dissenyat per revertir la situació i

acabar amb aquesta separació social.

Les millors escoles són privades i molt

cares, mentre que les escoles públiques

estan seriosament desateses. Com a

resultat, els joves de classe alta i baixa

mai es troben; tots creixen en un costat

o l'altre de la bretxa social.

Les pors dels personatges són una bona

indicació de com funciona la societat

marroquina. De fet, així és com vaig

plantejar la història. Sofia i Lena van

créixer en cercles diferents. Sofia ve

d'una família de classe mitjana

fermament ancorada en la tradició.

Porta una gel·laba durant la major part

de la pel·lícula; el seu francès és

imperfecte, el que és un veritable

indicador de la classe social al Marroc

−només va poder aconseguir una feina

com a operadora de la que finalment

la van fer fora. Lena, d'altra banda, ve

d'una família molt ben posicionada. El

seu francès és millor que el seu àrab, és

molt femenina, té vida social, educació

universitària, una mare marroquina i un

pare francès. Aquests factors fan que

sigui una persona més lliure i alliberada

que Sofia.

Volia que la posada en escena fos

molt directa. No buscava

necessàriament una cosa nova. Al

cinema m'agraden Asghar Farhadi,

Nuri Bilge Ceylan i Cristian Mungiu.

Aquests cineastes independents

m'inspiren tant en la forma com en el

contingut. Asghar Farhadi té un do per

representar la societat iraniana a través

de les pors i preocupacions dels seus

personatges. Sovint juga amb el fora

de càmera, i la posada en escena no

és mai ostentosa. Cristian Mungiu

també usa considerablement el fora

de càmera en 4 mesos, 3 setmanes, 2

dies. Posseeix molta sensibilitat per

enquadrar, especialment quan escull

la càmera en mà. Sofia comença com

un thriller social abans de convertir-se

en un estudi sociològic. El propòsit no

és tant descobrir qui és el pare del

nadó com mostrar la pressió imposada

per una societat que no pot concebre

que un nen neixi fora del matrimoni.

Com a resultat, el drama familiar pren

prioritat i emergeix el joc de poder

entre els personatges.

Vaig enquadrar els plans com finestres

que s'obren a la societat marroquina.

Moltes de les escenes es van

compondre fent servir marcs dins de

l'enquadrament de la càmera. Després

feia zoom per deixar enrere el marc i

centrar-me en els personatges. Per

exemple, el menjar familiar al principi

de la pel·lícula comença com un

quadre dins el marc de la porta del

menjador, a sobre del qual hi ha un

vers de l'Alcorà dedicat a la família.

Sofia està fora del pla fins que el seu

pare li demana que porti les postres a

taula. Aquesta primera imatge de la

pel·lícula és com el retrat d'una família

marroquina.

Em vaig assegurar que la pel·lícula no

tingués res que pogués ser objecte de

censura. Per a mi era important que

arribés a tanta gent com fos possible

per generar un debat real sobre els

problemes que s'assenyalen. També

vaig tenir molta cura per evitar els

estereotips. No estic jutjant a ningú.

Només faig un retrat de la realitat

actual: al Marroc cada dia hi ha 150

dones que donen a llum fora del

matrimoni. S'arrisquen a anar a la presó

i són estigmatitzades, juntament amb

els seus fills».



LA CRÍTICA DIU

«És en la mirada cansada de Sofia on es reflecteix la por, l'odi o la impotència de

ser dona sense llibertat. No hi ha crits, només ulls que parlen en aquest relat tan

colpidor com necessari». Janire Zurbano, Cinemania

«El guió no descobreix el seu ressort dramàtic fins a molt avançada la història i

propulsa els personatges en una direcció inesperada i obra perspectives que el

cinema rarament explora». Thomas Sotine, Le Monde

«Lluny de ser un pamflet sobre la situació de la dona, aquest primer film de

Meryem Benm'Barek és una història tractada amb delicadesa i, a la vegada, una

secció transversal de l'estructura de classe al Marroc». Le nouvelle Observateur

MERYEM BENM'BAREK

Va estudiar Llengües i Civilitzacions Àrabs a l'Institut

National des Langues et Civilisations Orientals de París

abans d'entrar al departament de direcció de l'Institut

Supérieur des Arts (INSAS) de Brussel·les el 2010. Allà va

dirigir cinc curtmetratges, entre els quals destaquen Nor

(2013) i Jennah (2014), que va ser seleccionat en

nombrosos festivals internacionals i va ser considerat

per a ser presentat a la candidatura als Òscars el 2015.

També és artista de disseny de so i les seves obres s'han

exhibit al Victoria & Albert Museum de Londres. Sofia, el

seu primer llargmetratge, va ser mereixedor del premi

de la Fondation Gan i d'una beca del Doha Film

Institute. El 2018 va guanyar el premi al millor guió a

Cannes a la secció Un Certain Regard.


