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Cinema Rambla de l’Art

Organitza: Col·laboren:

LA TRAICIÓN DE HUDA
“Un país que es reprimeix a si mateix 

és molt fàcil d'ocupar”

Farà la presentació en Jordi Barberà, professor i escriptor



Huda a la perruqueria està atenent una clienta. Elles 
xarren de les seves vides, dels homes, d'internet... 
Però alguna cosa passa que la vida de les dues 
dones que es converteix en un malson.

LA CRITICA DIU

Huda’s	 salon	 està	 basada	 en	 fets	 reals.	 A	
Palestina,	 els	 agents	 del	 servei	 secret	 israelià	
usaven	determinades	perruqueries	per	a	drogar	a	
les	dones,	fotogra:iar-les	en	postures	incòmodes	i	
fer-les	 xantatge	perquè	es	 convertissin	en	espies.	
Utilitzaven	a	les	dones	vulnerables	i	que	no	tenien	
el	suport	dels	marits	o	famílies.

La	 pel·lícula	 no	 ho	 explica	 tot.	 Potser	 alguns	
espectadors	no	percebran	exactament	quina	és	 la	
situació	en	Palestina.	En	realitat	té	a	veure	amb	el	
comportament	 humà	 universal:	 trair-te	 a	 tu	
mateix	i	trair	al	teu	país.
No	hi	ha	un	enemic	sol	en	el	:ilm,	sinó	que	n'hi	ha	
de	dos	tipus:	 l'enemic	ocupant	exterior	 i	 l'enemic	
interior	de	 la	 persona	que	pot	 ser	molt	més	 fort.		
Crec	que	es	pot	ser	més	 fort	si	coneixes	 les	 teves	
febleses,	perquè	els	enemics	les	utilitzen	en	contra	
teva,	per	reprimir-te.	Així	que	l'enemic	exterior	és	
l'ocupant	 i	 l'enemic	 interior	són	 les	 teves	pròpies	
debilitats	 de	 les	 quals	 n'ets	 responsable	 com	 a	
individu.
Vam	rodar	la	pel·lícula	a	Betlem	i	a	Natzaret.	Vaig	
trobar	una	ubicació	subterrània	que	era	un	dipòsit	
d'aigua	 abandonat	 per	 a	 les	 escenes	 de	
l'interrogatori	 entre	 Huda	 i	 Hasan.	 L'espai	
representa	 visualment	 el	 que	 està	 passant	 a	 la	
història,	 perquè	 és	 fosc,	misteriós,	 i	 no	 tens	 idea	
d'on	estan	les	parets	que	l'envolten.
La	seqüència	 inicial	va	ser	 la	més	di:ícil	de	rodar.	
És	 un	 pla	 seqüència	 amb	 una	 situació	 di:ícil	 per	
l'actriu	 que	 havia	 d'aparéixer	 nua	 (com	 sabeu	 a	
Palestina	 aquest	 és	 un	 tema	 molt	 sensible).	
Malgrat	 tot,	 com	 no	 tenia	 un	 sentit	 pornogrà:ic,	
sinó	 per	 mostrar	 la	 violència	 que	 és	 sotmesa	 la	
protagonista,	 vàrem	 decidir	 incloure-la.	 Va	 ser	
molt	complicat	de	rodar	perquè	era	dintre	del	pla	
seqüència	 i	 havia	 de	 fer-se	 dintre	 d'un	 set	 molt	
petit	amb	molt	poques	persones.

Hany Abu-Assad (1961) 
és director i productor. Va 
néixer a Palestina i va 
emigrar a Holanda el 
1981. Allí va estudiar 
enginyeria aeronàutica i  
va treballar com enginyer 

durant alguns anys. Va començar la carrera els 
anys noranta primer com a productor pel 
Channel 4 de la BBC i després es va estrenar 
com a director amb el curtmetratge Paper 
House per la televisió holandesa. El 
reconeixement internacional li va venir el 2006 
amb Paradise now. Ha esta nominat dues 
vegades pels Oscars i ha tingut molts altres 
reconeixements com el Golden Globe Awards, 
l'Independent Spirit Award o el Premi Especial 
del  jurat del Festival de Cannes.

SINOPSI

EL DIRECTOR

«Un thriller feminista de dues dones que lluiten per 
la seva llibertat.» Colette Lallement-Duchoze

«Un thriller molt eficaç que a vegades gairebé es 
converteix amb una pel·lícula de por.»  Orla Smith

«Una construcció dramàtica impressionant i 
atrevida. Una trama amb un ritme magistral que pot 
esclatar en qualsevol moment.» Carlos Aguilar 

«Emocionant, impredictible i realista. Un ritme 
ràpid que no deixa espai per la reflexió. Podria 
haver durat mitja hora més per tenir temps de 
respirar. Es podria definir com un thriller feminista 
amb rerefons polític.»  Eduardo Gil

«Un treball potent i honest d'un autor valent que 
amb les seves imatges pretén erradicar els 
complexos d'una societat que necessita aixecar-se i 
canviar.» Emilio M. Luna

En	 construir	 el	 personatge	 de	 Huda	 vaig	 pensar:	
"Aquesta	dona	ha	passat	per	moltes	coses	amb	els	
homes".	 Té	molta	 vida	darrere.	Huda	 comprèn	 la	
naturalesa	 dels	 homes	 millor	 que	 ells	 mateixos.	
Sabia	que	podia	utilitzar	les	febleses	de	Hasan	per	
a	 fer-se	 amb	ell.	 I	 en	el	 transcurs	de	 la	pel·lícula,	
les	seves	 idees	sobre	com	pensen	els	homes	és	el	
que,	 en	 última	 instància,	 l'ajuda	 a	 aconseguir	 la	
seva	redempció.
L'actriu	que	fa	de	Huda,	Manal	Awad,	és	 l'estrella	
més	gran	que	tenim	a	Palestina.	És	famosa	per	les	
seves	 comèdies,	 el	 seu	 paper	 aquí	 sorprendrà	 el	
públic	que	la	coneix.	Per	això	vaig	voler	fer	un	pla	
seqüència	al	principi,	on	el	 seu	personatge	passa,	
en	temps	real,	d'un	paper	còmic	a	dramàtic.	Manal	
va	aconseguir	molt	bé	aquesta	transformació.

Per	al	paper	de	Reem	no	hauria	pogut	trobar	una	
actriu	 més	 valenta	 que	 Maisa	 Abd	 Elhadi.	
Especialment,	 quan	 tens	 en	 compte	 el	 nu	 que	
requereix	l'escena	inicial.	Per	a	ella	no	va	ser	una	
decisió	 fàcil,	 crec	que	 rebrà	molts	 correus	 i	 atacs	
d'odi	per	això.

També	va	ser	una	gran	sort	poder	comptar	amb	el	
gran	actor	Ali	Suliman	setze	anys	després	del	seu	
paper	 en	 Paradise	 Now.	 Ens	 coneixem	 des	 de	 fa	
molt	 temps	 i	 per	 a	 mi	 és	 especial	 quan	 tinc	
l'oportunitat	de	dirigir-lo.	És	un	actor	meravellós.

Hany Abu-Assad
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Manal	Awad Ali	Suliman

“Et	cremarem	perquè	sentis	el	mateix	dolor		que	aquestes	noies”

LA TRAICIÓN DE HUDA

Títol original: Huda’s salon (La perruqueria de Huda)
Director: Hany Abu-Assad
Guió: Hany Abu-Assad
Fotografia: Ehab Assal, Peter Flinckenberg
Música: Jeffrey van Rossum
Duració: 90 min
Any: 2022
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club de cinema

Fabrizio	Gifuni	

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils

2005
Són	 quaranta-vuit	
hores	 en	 la	 vida	 de	
Said	 i	 Khaled,	 dos	
j o v e s	 q u e	 e s	
preparen	 per	 a	 un	
atemptat	 suïcida	 a	
Israel.	 Ens	 mostra	
tots	 els	 preparatius,	
l a	 g r a v a c i ó	 d e l	
vídeos,	la	col·locació	
dels	 explosius,	 el	
darrer	 sopar	amb	 la	
família...	Però	també	
l e s	 s e v e s	

motivacions:	 una	 vida	 sense	 futur	 als	 territoris	
ocupats	o	recuperar	el	bon	nom	de	la	família	d'un	
d'ells	 que	 havia	 col·laborat	 amb	 l'enemic.	 Segons	
diu	 el	 personatge	 de	 Khaled:	 "el	 paradís	 que	
espera	 als	 immolats	 sempre	 serà	 millor	 que	
l'infern	 de	 la	 terra,	 perquè	 en	 aquesta	 vida	 ja	
estem	morts".	 El	 contrapunt	 a	 les	 seves	 idees	 el	
posa	 el	 personatge	 de	 Suha	 que	 defensa	 que	 la	
violència	 només	 porta	 com	 a	 reacció	 més	
violència.
Ha	estat	el	primer	:ilm	palestí	nominat	als	Oscars,	
amb	una	gran	pressió	en	contra	per	part	d'Israel	i	
del	lobby	jueu	nord-americà,	 	amb	l'argument	que	
Palestina	 no	 és	 un	 estat	 reconegut.	 Va	 tenir	 un	
rodatge	 molt	 accidentat	 amb	 l'impacte	 proper	
d'un	míssil	israelita	i	amb	el	segrest	d'un	membre	
de	 l'equip	 per	 part	 d'un	 grup	 palestí.	 Una	 tensió	
que	podem	pensar	que	impregna	la	trama	i	que	la	
rep	 l'espectador.	 Va	 rebre	 crítiques	 adverses	 des	
de	 les	 dues	 parts:	 uns	 entenien	 que	 era	 una	
apologia	 dels	 suïcides	 i	 altres	 una	 crítica	 per	 la	
forma	que	els	presenta.

2013
Omar	 un	 jove	 forner	
que	està	acostumat	a	
saltar	 el	 mur	 per	
trobar-se	 en	 secret	
amb	 el	 seu	 amor,	
Nadia.	 A	 la	 vegada	
amb	 els	 seus	 amics	
Tarek	 i	 Amjad	 fan	
pràctiques	 de	 tir	 per	
a temptar ,	 com	 a	
franctiradors	 des	 del	
mur ,	 a l s	 so lda t s	
israelians.	 Després	
de	 disparar	 a	 un	
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soldat,	 Omar	 és	 capturat,	 el	 torturen	 i	 li	 fan	
xantatge	 perquè	 traeixi	 els	 companys.	 Davant	 de	
la	 perspectiva	 de	 passar-se	 la	 vida	 a	 la	 presó,	 fa	
creure	a	la	policia	que	està	disposat	a	col·laborar.	
És	alliberat	de	seguida	i	aleshores	s'ha	d'enfrontar	
amb	 els	 amics	 i	 amb	Nadia	 que	 el	 consideren	 un	
traïdor	 mentre	 el	 servei	 secret	 el	 pressiona	
perquè	que	els	entregui	els	seus	amics.
Basada	en	un	cas	real.	El	tema	de	la	pel·lícula	és	el	
de	 la	 disjuntiva	 traïció-lleialtat	 davant	 les	
tàctiques	 maquiavèl·liques	 de	 la	 intel·ligència	
israelita	per	captar	informadors	entre	la	població.	
Una	 contradicció	 que	 explorarà	 més	 tard	 amb	
Huda's	salon.

2015
La	 pel·lícula	 segueix	
el	 viatge	 del	 cantant	
palestí	 Mohammed	
Assaf,	 la	 germana	 i	
dos	 amics	 des	 de	
q u a n	 d e	 p e t i t s	
a c t u a v e n	 e n	
casaments	 i	 festes	
: i n s	 q u e	 A s s a f	
aconsegueix	 guanyar	
en	el	concurs	de	nous	
t a l en t s	 a	 Eg ip t e	
"Arab	Idol".	Ho	va	fer	
amb	 la	 cançó	 Ali	 Al-

kef:iyeh,	 que	 avui	 es	 considera	 com	 l'himne	 no	
o:icial	de	Palestina.
Consta	 de	 tres	 parts:	 la	 primera,	 presenta	 les	
tribulacions	 dels	 nens	 per	 fer	 el	 grup,	 trobar	 els	
diners	 pels	 instruments	 i	 ser	 contractats.	 La	
segona,	 ens	mostra	 l'Assaf	 jove	 que	 fa	 de	 taxista	
per	pagar	la	universitat,	formar-se	com	a	cantant	i	
participar	 en	 el	 concurs.	 La	 tercera,	 en	 el	
desenllaç,	 es	 mostra	 amb	 imatges	 d'arxiu	 el	
Mohammed	 Assaf	 real	 que	 guanya	 l'Arab	 Idol,	
l'entusiasme	 es	 desborda	 a	 Palestina	 i	 ell	 es	
converteix	en	el	cantant	de	tot	el	món	àrab.


