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converteixen en el millor vehicle per explicar-
nos de manera sincera i intimista l'infern 
quotidià i existencial que viuen els personatges, 
aconseguint molts instants en què oblidem 
l'animació i ens sentim davant d'un document 
real sobre la situació vital de la població 
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aclaparador de la realitat, obri una escletxa de 
llum pel qual la vida ofereixi una oportunitat 
inesperada però real per a les seves vides.
A Les orenetes de Kabul (bellíssim títol que 
evoca aquesta llibertat que enyoren els 
personatges de la pel·lícula) Breitman i Gobbé-
Mélvellec aconsegueixen uns personatges 
diversos i complexos, tots en situacions difícils, 
tots en cruïlles vitals en què hauran de situar-se 
en aquell lloc de resistència encara que per a 
ells hagin de sacrificar moltes coses, en una 
trama brutal i magnífica que va in crescendo, 
amb un ritme desbordant en què no deixarà 
indiferent cap espectador, suportant aquesta 
malvada quotidianitat on només els valents i 
sobretot, aquells que no han de perdre res, 
s'atreviran a anar més enllà, a creuar les línies 
que mai s'han de creuar en situacions tan 
horribles, a creure que hi ha vida darrere dels 
murs de la ignomínia i la crueltat talibana. 
J O S É A . P É R E Z G U E V A R A .         
242peliculasdespues.com

Col·laboren:Organitza:

Amb Gemma Querol, enginyera i antropòlòga, responsable 
de programes de cooperació de l’UNICEF a l'Afganistan 
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Estiu del 1998. A l'Afganistan, Kabul en ruïnes 
està ocupada pels talibans que controlen el país. 
Mohsen i Zunaira són una parella jove i no donen 
suport a les estrictes regles islàmiques 
imposades a la població. Tenen una educació 
universitària i somien poder ensenyar en una 
escola clandestina que ofereixi una educació 
diferent a la que propugnen els talibans. Per 
evitar haver de fer servir el burca, Zunaira 
prefereix quedar-se a casa. Un dia Mohsen és 
testimoni de la lapidació d'una dona per 
casualitat i, guiat per la multitud, pren una pedra i 
la llança a la dona condemnada.

LES DIRECTORES

"Una emotiva adaptació de l'elegant ficció de 
Khadra (...) Pot ser que els més puristes 
creguin que s'han pres moltes llibertats de 
producció, però en general (...) és molt 
notable tant a nivell poètic com a dramàtic."

Alissa Simon: Variety 

"Bella i dura adaptació animada (...) ho fa 
amb una delicadesa que emergeix de 
l'elecció del seu traç gràfic i visual (...) 
semblen les cuidades vinyetes d'un còmic fet 
amb aquarel·les que cobren vida.”

Quim Casas: Diari El Periódico

És una història d'un llibre de Yasmina 
Khadra, una novel·la ambientada a Kabul 
l'any 98, on acaben d'arribar els talibans, és 
la història d'aquest guàrdia de la presó, Atiq, 
que treballa en una presó de dones, i que es 
reunirà amb una jove que té un altercat amb 
el seu marit i s'enamorarà...
 Com va néixer aquest projecte i per què vas 
triar l'animació?  
Els productors van venir amb un guió ja 
adaptat de la novel·la, volíen inicialment 
convertir-la en una pel·lícula tradicional, 
llavors finalment van decidir fer-ne una 
pel·lícula d'animació, m'ho van explicar i vaig 
donar el meu ok. Per fer-ho, es tractava de 
trobar un dissenyador gràfic-animador.  
I per què l’animació? 
La raó per a nosaltres va venir de la 
llunyania, mirant la realitat des de lluny i amb 
una altra mirada, hem conreat una mena de 
minimalisme per parlar de coses que eren 
importants per a nosaltres. Els gràfics van 
ser pensats així: només  el bàsic i així ens 
vam apropiar la història. Perquè al principi 
quan em van oferir no  sabia com entendre el 
concepte i vaig començar a dibuixar a veure 
si amb els gràfics hi trobàvem alguna cosa i 
és en aquesta distància on es revelen les 
coses: aquest joc de contrastos de blanc i 
negre, molt fort  i molt violent. El que està en 
joc és l’ amor, la  tristesa ... i vam intentar 
treballar-hi en els dibuixos i en l’animació 
dels personatges per trobar l'essencial de 
l'ésser humà és dir allò que no serveix de 
res...

Extractes de l’entrevista publicada a
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=Pwu09OrHM1o

SINOPSI

LA CRITICA DIU

PARLEN LES DIRECTORES
Títol original: Les hirondelles de Kaboulaka 
Any: 2019
Duració: 80 min.
País: França
Direcció: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Guió: Zabou Breitman, Patricia Mortagne, 
Sébastien Tavel. 
Basat en el llibre homònim de Yasmina Khadra

Zabou Breitman (1959), és una actriu i directora 
de cinema francesa. Des del 1981, Zabou ha actuat 
en dotzenes de papers en cinema, televisió i teatre. 
Va fer el seu debut com a directora de cinema el 
2001 amb Se souvenir des belles choses, pel·lícula 
per la qual va guanyar un Premi Cèsar al Millor 
Debut. Després ha fet 6 pel.lícules més.

Éléa Gobbé-Mévellec (1985) és bretona.Des de 
molt aviat va desenvolupar una passió pel dibuix. 
Animada per la seva mestra de l'escola bressol, va 
prendre lliçons de dibuix. Més tard, va obtenir una 
llicenciatura en arts aplicades i va estudiar 
animació a l'escola Gobelins. Va dirigir dos 
curtmetratges d'animació, seleccionats per al 
prestigiós Festival Internacional de Cinema 
d'Animació d'Annecy: Madame, la seva pel·lícula 
d'estudi, i després Escale.

LA PEL·LÍCULALA PEL·LÍCULA

LA PEL·LÍCULA

A través de la tècnica de la rotoscòpia (filmar amb 
intèrprets accions reals que després es passessin a 
animació) mateixa tècnica utilitzada en grans obres 
del gènere com El senyor dels anells, o Vals amb 
Bashir, i la màgia dels dibuixos en aquarel·la d'Éléa 
Gobbé-Mélvellec, les directores van trobar la simbiosi 
perfecta de sensibilitat i la bellesa que requeria la 
novel·la de Khadra. 

La pel·lícula capta amb absoluta precisió i detall 
l’univers deshumanitzat, construït a través de les 
mirades i gestos d'uns personatges tancats en una 
existència punyent i asfixiant, en què el dibuix ens 
mostra la quotidianitat de manera abstracta, situant-
nos en un paisatge urbà i deixant-nos enmig d'aquest 
esquinç infernal en què els talibans han convertit 
Kabul, on creix la infàmia, el dolor, la por i la desraó a 
cada instant, com el terrorífic detall de la mirada de 
les dones a través de la reixeta del burca o la 
demolidora seqüència de la lapidació. La proximitat, 
el preciosisme i la bellesa que fa gala l'animació es 
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