
2

Dijous 9 de març
20.30 h

Cinema Rambla de l’Art
Cambrils

Organitza: Col·laboren:

LES FILLES D’ABDUL RAHMAN



Zainab és una modista d'un barri popular 
d'Amman que es dedica la seva feina i a 
cuidar el pare ja gran. Després de molt de 
temps, la desaparició sobtada del pare reunirà 
a la casa familiar a les quatre filles cadascuna 
amb la seva personalitat i els seus secrets.

LA CRÍTICA DIU

L’any	2001	vaig	deixar	la	meva	família	i	 la	vida	
que	 coneixia	 a	 Jordània	 per	 explorar	 el	 món	 i	
obtenir	una	llicenciatura	en	cinema.	Tenia	ganes	
d'explorar	 allò	 que	 no	 era	 la	 meva	 zona	 de	
confort	 i	 ampliar	 els	 horitzons.	 Al	 llarg	 dels	
anys,	vaig	aprendre	més	sobre	el	món	que	vaig	
deixar	 enrere.	 Em	 vaig	 fer	 més	 crític,	 més	
conscient	 i	 vaig	 començar	 a	 ser	 conscient	 les	
imperfeccions	d'un	lloc	que	estimava.

Deu	 anys	 més	 tard,	 el	 2011,	 mentre	 explicava	
tot	 el	 que	 havia	 fet	 a	 la	 mare	 orgullosa,	 vaig	
captar	 una	 mirada	 derrotada	 en	 els	 seus	 ulls.	
Aquell	dia	em	vaig	adonar	que	la	dona	que	més	
estimo	 a	 la	 vida	 no	 era	 feliç.	 Era	 una	 persona	
que	 sentia	 que	 els	 seus	 objectius	 i	 somnis	
s'havien	perdut	en	el	procés	de	ser	la	Milla	gran,	
després	esposa	i	després	una	mare	a	la	societat	
àrab.	 Aquest	 despertar	 em	 va	 fer	 començar	 a	
observar	 tradicions,	 analitzar	 comportaments,	
conèixer	 dones	 amb	 diferents	 experiències	 i	
guanyar-me	 la	 seva	 conMiança	 per	 escoltar-ne	
les	històries.	Una	pregunta	no	parava	de	sorgir	
al	meu	cap,	estem	atrapats	en	un	cicle	de	dones	
infelices	 i	 homes	 programats?	 Per	 què	 tenim	
aquesta	fama	d'estar	enfadats	a	Jordània?	Ser	el	
gran	de	quatre	 germans,	 em	va	 fer	 pensar	que	
hauria	 passat	 si	 haguéssim	 estat	 quatre	
germanes?	A	partir	d'aquí	em	vaig	imaginar	una	
família	 de	 quatre	 germanes	 i	 un	 pare	 i	 vaig	

SINOPSI

Guió i direcció: Zaid Abu Hamdan
Fotografia: Ahmad Jalboush
Música: Masis Mardirossian
Duració: 112 m.
Any: 2021

«Zaid Abu Hamdan ha fet una pel·lícula 
atrevida sobre els tabús que pateixen les 
dones, un tema que els cineastes, especialment 
al Pròxim Orient, gairebé no s'atreveixen a 
abordar.» Malek Khouri, Kitabat

«Les filles d’Abdul Rahman són unes actrius 
en estat de gràcia (de la ràbia a la comèdia), 
que mitjançant un guió ple de detalls i 
matisos, donen forma a uns personatges 
carismàtics que s’atreveixen a destapar certs 
tabús i múltiples problemàtiques sobre la 
situació de la dona en la societat àrab. Un film 
plenament conscient que es ‘transvesteix’ amb 
una estètica aparentment més pròxima al serial 
que al cinema d’autor, per a revelar-se com 
una pel·lícula de gran impacte en la seva 
societat. Una comèdia valenta i provocativa 
sobre l’emancipació femenina i sobre els 
diversos camins per a arribar a la llibertat.»

començar	 a	 escriure	 el	 guió	 de	 Les	 %illes	
d'Abdul	Rahman.

La	 tradició	 i	 la	 necessitat	 d'acceptació	 social	
sempre	 han	 deMinit	 l'Orient	Mitjà	 i	 Mins	 i	 tot	 el	
món.	 Malgrat	 els	 intents	 de	 les	 noves	
generacions	per	superar	la	tradició,	una	part	de	
nosaltres	 encara	 se	 sent	 més	 segur	 amb	 ella,	
mentre	que	una	altra	part	 té	 ganes	de	viure	 la	
vida	amb	llibertat	de	expressió	i	d'amor.

Els	 personatges	 de	 la	 pel·lícula	 reMlecteixen	 la	
naturalesa	 divertida,	 amorosa	 i	 compassiva	 de	
les	 dones	 de	 la	 nostra	 societat,	 tot	 i	 que	 la	
realitat	pot	 ser	dura	 i	 implacable.	 És	un	viatge	
de	dones	molt	diferents	cap	a	 l'amor	propi	 i	 la	
superació	 dels	 seus	 dimonis.	 La	 meva	 visió	
artística	es	centra	en	la	realitat	i	la	cruesa	de	la	
història.	Colors	vius	que	reMlecteixen	situacions	
intenses	 i	 primers	 plans	 extrems	 en	 moments	
de	veritat.

Crec	 en	 el	 dret	 de	 cada	 ésser	 humà	 a	 viure	 el	
seu	veritable	jo,	que	és	l'únic	poder	per	posseir	
el	 seu	 destí.	 Això	 és	 el	 que	 són	 Les	 Filles	
d'Abdul	Rahman.

Zaid	Abu	Hamdan

EL DIRECTOR

Zaid	 Abu	 Hamdan	 (1982)	 és	 guionista,	
realitzador	i	productor.	Ha	estudiat	cinema	
a	 la	 Universitat	 Americana	 del	 Líban,	 a	 la	
New	York	Film	Academy	de	Hollywood	 i	a	
l’Arab	Film	Studio	d'Abu	Dhabi.	Ha	realitzat	
diversos	 curtmetratges,	 un	 dels	 quals,	
Bahiya	 &	 Mahmoud,	 ha	 estat	 premiat	 en	
diferents	 festivals.	 Ha	 treballat	 com	 a	
realitzador	 en	 programes	 de	 televisió	 als	
Estats	 Units	 i	 Jordània.	 Les	 %illes	 d'Abdul	
Rahman	és	el	seu	primer	llargmetratge.	El	
va	estrenar	al	Festival	de	Cinema	del	Cairo	
i	 l'ha	 portat	 per	 diferents	 festivals,	 entre	
ells	 el	 REC	 de	 Tarragona	 (2022).	 Ha	 estat	
també	projectat	a	Jordània	i	a	altres	països	
àrabs.	 En	 l'actualitat	 està	 treballant	 en	 la	
seva	segona	pel·lícula	Boomah.

PARLA EL DIRECTOR

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
https://acte596479031.wordpress.com/
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LA PEL·LÍCULA

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
https://acte596479031.wordpress.com/

Zaid	Abu	Hamdan	 construeix	 una	mostra	 de	
personatges	 femenins,	 representatius	 dels	
diferents	rols	que	poden	tenir	les	dones	en	un	
país	àrab.	Amb	 la	història	del	 retrobament	de	
quatre	 germanes,	 la	 pel·lícula	 és	 un	 comèdia	
de	 costums	 sobre	 la	 societat	 jordana,	 i	 l’àrab	
en	 general,	 on	 coexisteixen	 d'estils	 vitals	
oposats.	 Per	 una	 banda,	 tenim	 la	 persistència	
d'un	patriarcat	 diMícil	 d'erradicar	 i,	 per	 l'altra,	
sectors	socials	on	la	dona	s'emancipa.	Tenim	a	
les	 dues	 germanes	 lliures	 i	 "modernes"	 que	
han	 marxat	 de	 casa	 i	 a	 les	 altres	 dues,	 una	
totalment	 velada	 i	 l'altra	 que	 ha	 sacriMicat	 la	
vida	per	quedar-se	a	casa	a	cuidar	el	pare.

La	 desaparició	 del	 pare	 és	 un	 senyal,	 com	 la	
llum	de	la	casa	que	no	s'encén,	i	funciona	com	
un	mecanisme	 narratiu,	 per	 crear	 el	 conMlicte	
dramatúrgic	 entre	 diferents	 maneres	 de	
concebre	 la	 feminitat	 en	 la	 societat	 islàmica.	
L'enfrontament	 entre	 les	 dones,	 la	 superació	
de	 les	 barreres	 inicials,	 comporta	 un	
desenvolupament	 i	 una	 presa	 de	 consciència	
per	part	de	 les	germanes	més	 tradicionals.	La	
pel·lícula	 no	 és	 neutral,	 pren	 una	 posició	
contra	 la	 submissió	 femenina.	 Sobretot	 amb	
l'episodi	 clau	en	què	 l'Amaal,	 la	 germana	més	
tradicional,	 agafa	 coratge	 i	 revela	 que	 el	 seu	
marit	 està	 a	 punt	 de	 vendre	 la	 seva	 Milla	 de	
quinze	anys	en	matrimoni.	Segueix	la	missió	de	
salvar	 la	 nena	 de	 les	 quatre	 dones	 Minalment	
unides.	 Moment	 que	 marca	 la	 consciència,	 el	
coratge	 i	 la	dignitat	d'Amaal	que	 Minalment	 es	
treu	 l'odiós	 vel	 integral,	 i	 la	 solidaritat	

femenina	de	 les	 germanes.	 La	 tradició	no	 s'ha	
de	rebutjar	completament,	si	no	implica	abús	o	
iniquitat.	 Així	 que	 les	 germanes,	 aquesta	
vegada	totes	en	vel,	es	troben	en	pregària	a	 la	
tomba	 de	 la	 mare	 cap	 al	 desenllaç	 de	 la	
pel·lícula.

Les	 %illes	 d'Abdul-Rahman	 és	 una	 pel·lícula	
esquemàtica,	 senzilla,	 de	 vegades	 previsible,	
però	sentida.	Prova	d'això	és	l'entusiasme	amb	
què	 totes	 les	 escenes	 de	 redempció	 femenina	
van	ser	rebudes	pel	públic	egipci	al	Festival	de	
Cinema	del	Caire,	on	el	públic,	homes	 i	dones,	
van	aplaudir	els	moments	més	emotius.

Giampiero	Raganelli

PRÒXIMAMENT

Hanan Hillo


