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Divendres 17 de setembre de 2021

Projecció

DocsBarcelona del mes: "Com jo vulgui (As I Want)"

Clica aquí per comprar entrades.

Any: 2021

Durada: 88 min

País: Egipte

Direcció: Samaher Algadi

Versió original subtitulada en català

Sinopsi: El moviment feminista a Egipte està agafant més força que mai. Cada cop
hi ha més dones que s’atreveixen a alçar la veu contra l’assetjament sexual, però
aquesta irrupció de coratge ve de lluny.

La Primavera Àrab va portar esperança de llibertat i canvis; no obstant, sovint
s’oblida que durant la multitudinària protesta del 25 de gener de 2011 a la plaça
Tahrir del Caire es van produir salvatges violacions en grup. La indignació de les
dones egípcies va desencadenar una gran protesta per defensar els seus drets. La
directora Samaher Alqadi va estar a primera línia per capturar una revolta de les
dones que va passar desapercebuda als mitjans de comunicació.

Durant el rodatge, Alqadi es va quedar embarassada i el film reflexiona sobre la
maternitat i els límits de la llibertat.

A través d'una narrativa profundament personal, Alqadi explica els records
dolorosos de la seva infància per il·lustrar els obstacles als quals s'enfronten moltes
noies en les societats àrabs. La valentia d’Alqadi per explorar les arrels de la
desigualtat de gènere a l'Orient Mitjà traspassa fronteres i clava un cop de puny al
patriarcat amb la càmera convertida en una arma d’autodefensa.

CRÍTIQUES

“Una forta aposta cinematogràfica contra l’opressió de la dona en el món àrab”.
David Abbatescianni” (Cineuropa).

"Un documental que sembla una cançó de protesta". James Mottram (The National).

“Un documental apassionant, important i amb una força impressionant”. Mark
Adams (Business Doc Europe).

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/com-jo-vulgui-as-i-want/


“Un homenatge a les valentes dones d’Egipte”. Jo-Ann Titmarsh (Hey u Guys)

 

Horari | 20:00

Preu | 3 € (socis CCCV, L'Aula i Cal Gorina, gratuït)

Destinataris | Públic general

Organitza | L'Aula d'Extensió Universitària per a gent gran i Club Cinema Castellar
Vallès

Programa | Cinema a Castellar i docsBarcelona del mes
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