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EL RETORN: la vida després de l’ISIS

Amb la presentació de la directora 
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  Després de la caiguda d'ISIS, centenars de dones i nens 
occidentals es troben detinguts en camps de concentració al 
nord de Síria. Voldrien refer la vida, però cap dels seus 
països no les vol de tornada. Amb l'ajuda de Sevinaz, una 
dona kurda, ens expliquen per què es van sentir atretes pel 
fonamentalisme, la situació que varen viure i les esperances 
de futur.
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SINOPSI

L’octubre del 2017, vaig estar a la primera línia de la guerra 
contra l’ISIS a Raqqa, en aquell moment la capital de l’Estat 
Islàmic. La ciutat va ser assetjada per la coalició liderada pels 
Estats Units i les forces kurdes. El so de les bombes era esfereïdor, 
les sentia al pit. Un grup de civils que fugien dels bombardejos van 
arribar a la nostra posició. Entre ells hi havia una jove mare que 
sostenia el seu fill, estaven coberts de pols. Quan m’hi vaig 
acostar, em vaig adonar que el nen era mort. La vaig abraçar. Va 
ser el primer dia que vaig plorar pels nostres enemics.

He viscut la guerra contra l’ISIS des del front kurd des del 
2015 per la meva última pel·lícula Comandant Arian, que seguia la 
història d’un comando femení que va lluitar per expulsar l’ISIS del 
seu territori. Només vaig veure una petita part dels horrors i crims 
que va cometre l’ISIS i mai no me'ls podré esborrar de la ment: 
dotzenes de cossos amuntegats a les escoles, centenars de famílies 
que cridaven de dolor, milers i milers de tombes de joves 
combatents kurds homes i dones en nous cementiris. Per a mi, 
l’ISIS era la personificació del mal que calia destruir. Però aquell 
dia a Raqqa vaig veure per primera vegada la cara humana de 
l’ISIS. Llavors vaig sentir la necessitat de fer aquesta pel·lícula.

Vaig començar a filmar El Retorn: la vida després de l’ISIS el 
març del 2019, quan l’ISIS va ser derrotat militarment per la 
coalició liderada pels Estats Units i les forces kurdes al seu darrer 
reducte de Baghouz. Les conseqüències van ser devastadores: 
milers de dones i nens de més de 50 nacionalitats sense lloc on 
anar. En l’àmbit internacional, es va suscitar un acalorat debat 
sobre si s’hauria de permetre o no als antics militants de l’ISIS 
tornar a casa. Les autoritats kurdes desbordades van improvisar 
camps de detenció, esperant que els governs internacionals 
decidissin el destí dels seus ciutadans expulsats. Gràcies als llaços 
que vaig establir amb l’administració kurda després d’anys rodant 
a les primeres línies, se’m va concedir un accés sense precedents a 
un dels camps de detenció.

Alba Sotorra Clua (Reus, 1980) és directora i productora. 
És llicenciada en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Complutense de Madrid, i màster europeu en 
Estudis Culturals per la Universitat Rovira i Virgili. L'Alba 
ha treballat a Síria, Afghanistan, Korea, Bosnia, Cuba, els 
Estats Units, Guatemala, Anglaterra, Iran, Pakistan, Puerto 
Rico i Qatar, i ha viscut molt de temps a l'Orient Mitjà. Ha 
estrenat a festivals com Docs Barcelona, Seminci, HotDocs, 
Shanghai International Film Festival, Karlovy Vary, 
Cleveland i SXSW. Les seves obres es centren en històries 
humanes que reflexionen, des d'una perspectiva de gènere, 
sobre temes com la llibertat, la igualtat i la identitat.

LA DIRECTORA

PRESENTACIÓ DE LA DIRECTORA

Fa dos anys que segueixo les històries de les dones que han 
estat titulars a tot el món: l’anglesa Shamima Begum, que va 
marxar de Londres cap a Síria als 15 anys, l’americana Hoda 
Muthana, esmentada per Trump en un tuit sobre per què no se 
l’hauria de permetre tornar als Estats Units, la canadenca Kimberly 
Polman, les holandeses Nawal i Hafida i l’alemanya Ouidad. Les 
històries de la seva lluita per tornar i el debat públic que han 
provocat s’entrellacen amb els seus relats emocionals sobre els 
horrors que van viure sota l’ISIS. La seva situació ha estat –i serà 
en un futur previsible– molt debatuda en mitjans de comunicació 
de tot el món, amb especial atenció al Regne Unit i als Estats 
Units.

El procés de rodatge va ser un repte emocionant: érem un equip 
totalment femení i la meitat eren joves dones kurdes que havien 
perdut familiars i amics en la lluita contra l’ISIS. Jo mateixa he 
perdut amics a la guerra. Els primers dies van ser tensos, però, a 
mesura que passava el temps, les parets de la por i el dolor van 
caure per deixar lloc a un diàleg honest que va crear un vincle molt 
especial entre l’equip de la pel·lícula i les protagonistes. Va ser un 
procés catàrtic per a totes nosaltres que va desafiar les opinions i 
preconcepcions que ens teníem. Totes érem dones que compartíem 
dolors i ens vam adonar que culpar-se l’una a l’altra no tenia sentit 
i només comportaria més dolor. L’única sortida era intentar deixar 
enrere l’odi i començar de nou, amb compassió, perdó i 
comprensió.

El Retorn: la vida després de l’ISIS adopta un enfocament 
molt íntim d’aquest debat públic gràcies al nostre accés a les dones 
i a les seves històries, i planteja el repte de mirar aquesta realitat 
des d’una perspectiva diferent. Creiem que la pel·lícula pot ajudar 
a reformular les converses al voltant d’aquest controvertit tema i a 
fomentar el diàleg, la comprensió i la pau.

Alba Sotorra

FILMOGRAFIA

2021:	El	retorn:	la	vida	després	de	l'ISIS
2018:	Francesca	i	l'amor
2018:	Comandant	Arian	
2015:	Game	Over
2012:	Ferida	arrel:	Maria-Mercè	Marçal
2011:	Qatar:	The	Race
2008:	Miradas	desveladas
2007:	Festa	major	II

LA CRÍTICA DIU

«Un	 treball	 de	 dones,	 sobre	 dones	 i	 per	 a	
dones.	 I	 per	 a	 aquells	 que	 estiguin	 oberts	 a	 les	
seves	històries».	Fionnuala	Halligan

«Comb ina	 amb	 un	 equ i l i b r i	 i	 una	
intel·ligència	 remarcables	 un	 tema	 desbordant».	
Jessica	Kiang
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La pel·lícula de l'Alba combina amb un equilibri i 
una intel·ligència remarcables un tema desbordant. I ho 
fa d'una forma ràpida, però exhaustiva. Comença el 
2019 amb les forces de la coalició que recuperen 
Baghouz, l’últim reducte de l’ISIS, utilitzant imatges de 
notícies i clips d’arxiu. Es centra, però, en les dones i 
els nens supervivents que viuen en el Camp Roj, una 
ciutat de barraques, tendes de campanya, lones i 
làmines de plàstic, i ho situa en la tempesta mundial 
d'horror, d’indignació i de dol que va despertar la 
propaganda i la realitat de l'ISIS

Les dones que l'Alba segueix són a l’ull d’aquella 
tempesta. Algunes, fins i tot, són famoses per això. 
Shamima Begum tenia 15 anys quan, una tarda 
d’hivern, va agafar un avió a Istanbul amb dues 
amigues i se’n va anar a Síria. Casada immediatament, 
als 19 anys ja havia patit la mort dels seus dos 
companys i de tres fills (l'últim va morir després, de 
pneumònia al camp). Però va ser quan el Regne Unit li 
va retirar la nacionalitat que va aparèixer als titulars de 
la premsa britànica. Hoda Muthana, que sovint es 
mostra amb el seu nen petit arraulit al genoll, es va fer 
coneguda quan el llavors president Trump va dir en un 
tuit que se li prohibia el retorn. La canadenca Kimberly 
Polman tampoc pot tornar al seu país; més gran que les 
altres, patia la síndrome del niu buit i es va enamorar 
per internet d’un home “vibrant” que li va dir que 
vingués “on t’estimen i et necessiten” (una constant en 
la manipulació d'aquestes dones ha estat a partir del 
desig de ser “útil” a la població siriana que pateix).

Totes elles es 
van desenganyar 
ràpidament dels 
s e n t i m e n t s 
a l t r u i s t e s . 
“ E s p e r a v a u n a 
comuni ta t fe l iç 
amb musulmans 
que s ' a judess in 
mútuament”, diu 
Hoda tristament. 
En canvi, “era un 
infern a la terra”. Dones i nenes posades a subhasta, 
canviades per armes o diners, les van fer casar diverses 
vegades. El menjar va escassejar, les malalties les van 
castigar. Mai no hi va haver prou llet per als nadons que 
s’esperava que criaren. Tot el temps se les controlava 
cada moviment i les infraccions més petites 

comportaven càstigs inexplicables. Kimberly recorda 
haver atès a una dona durant un avortament involuntari 
que “no tenia ni una polzada al cos que no estigués 

marcada , com s i 
l'haguessin colpejat 
amb un tub”.

Les històries són 
angoixants, però la 
m a n e r a c o m e s 
presenten dona espai 
a l'esperança. Destaca 
l a p a c i è n c i a i 
l’eficàcia de Sevinaz, 
l’enèrgica activista 

que organitza tallers que animen les dones a enfrontar-
se al passat i a trobar solidaritat entre elles. Que 
Sevinaz sigui kurda, la minoria potser més victimitzada 
per l’ISIS, és profundament commovedor i és una lliçó 
saludable per als governs suposadament il·lustrats que 
prefereixen rentar-se les mans amb aquestes dones, 
abans de lluitar contra els problemes que representen. 
“La gent del vostre camp va matar la nostra gent”, diu 
simplement el pare de Sevinaz. “Però és el nostre deure 
ajudar els caiguts... sense revenja”.

“Si estan radicalitzades, es poden desradicalitzar”, 
diu un comentarista, i ningú que observi El retorn pot 
dubtar de la sinceritat de la contrició i el remordiment 
de les dones. Però el procés és ardu. Els reclutadors de 
l’ISIS prometen el paradís, quan tot el que un 
desprogramador pot oferir és lluita i dolor i, al final, un 

món que encara no 
c r e u e n l a 
rehabilitació, ni 
tan sols en el seu 
v a l o r c o m a 
persones humanes. 
Aquestes dones 
han estat criant els 
s e u s f i l l s i 
arrossegant la seva 
vida traumatitzada 
en el fang i el 

plàstic del Camp Roj durant dos anys sencers. Segur 
que ara, tal com defensa aquest documental, colpidor, 
compassiu i imprescindible, és hora de deixar-les tornar 
a casa.

Jessica Kiang,

actecambrils@gmail.com

Una visió essencial i compassiva de les conseqüències de la radicalització


