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Sinopsi
La Dunia és una nena de sis anys a qui li agrada molt jugar,
aprendre i descobrir noves històries. Viu amb els seus
avis a Alep, fins que un dia es veuen obligats a deixar el
seu país per culpa de la guerra. Tots junts iniciaran una
gran aventura a la recerca d’una nova llar. Una història
commovedora que mostra la cruesa de la guerra a Síria
des de la perspectiva d’una nena plena de puresa i il·lusió.

Bango Vassil

Milen Vitanov, Vera Trajanova,
Bulgària, Alemanya,
2016, 8’ 43’’
Dos nens
comparteixen
un cap d’any
totalment
diferent, fent un
viatge gelat on
han de creuar
aigües i cultures
per entendre’s,
respectar-se i
començar de zero.

Cinema Rex

Mayan Engelman,
Eliran Peled, Israel,
2020, 6’
En una ciutat
dividida, un nen
i una nena de
bàndols rivals es
troben al Cinema
Rex. Ell només
parla hebreu i ella
només parla àrab, però
tot i això aconseguiran formar una
veritable amistat basada en un
llenguatge màgic: el del cinema.

Marya Zarif, codirectora de Dunia, també es va criar a la ciutat
d’Alep. Com la nostra protagonista, la Marya s’estima molt el seu
país i voldria que els nens i nenes de Síria poguessin viure una
infància feliç i en pau. Amb aquest objectiu en ment, la directora i
artista ha posat en marxa diversos projectes destinats a ajudar la
població i cultura sirianes. Sobre la pel·lícula, Zarif ens acosta una
realitat dramàtica a través d’una història imaginària que ens omple
d’esperança i optimisme per un món millor.

Fugir de la guerra

Conèixer altres cultures

Les persones que han d’abandonar el seu
país a causa de la guerra experimenten una
sensació de buit i desamparament molt
gran. De sobte, tota la seva vida i el seu
entorn queden destruïts i han de marxar
desolats cap a altres terres. El sol fet de
marxar ja és un risc per a les seves vides, ja
que són molts els qui no corren la mateixa
sort que la Dunia i la seva família. Has
viscut mai res semblant al que li passa a
la Dunia? Has hagut de canviar de país
alguna vegada? Què faries tu si hi hagués
algun perill a prop teu o a la teva ciutat?
Marxaries a viure a un altre lloc?

A Bango Vassil coneixem l’Ati, una nena gitana que explica
qui és en Bango Vassil als seus amics, els quals són d’una
altra cultura. Bango Vassil, que vol dir «Basili El Coix», és
un senyor que porta regals als nens i nenes d’ètnia gitana
de Bulgària. Un pastor coix i alt amb un gran barret de pell.
Coneixies aquest personatge? Et recorda algun altre
que coneguis? Coneixes algú amb una cultura diferent
de la teva? T’ha explicat mai les seves tradicions?

Amistats de pel·lícula
La Ranin i en Moeize, els protagonistes de Cinema Rex,
passen una meravellosa tarda plegats. Tot i que saben
que els adults no aproven la seva amistat, l’afinitat que hi
ha entre els dos els fa connectar d’una manera màgica.
Perquè quan l’amistat és autèntica, no hi ha rivalitat
cultural o religiosa que valgui. Aquest curtmetratge
s’inspira en el poder del cinema per celebrar la diversitat
i construir ponts d’unió entre cultures enemigues.

Test del Petit Cineclub
· Què vol dir el nom «Dunia»?
· Per què han de marxar d’Alep la Dunia i la seva família?
· Per quina raó volia la princesa d’Alep el rei dels núvols?
· Per què és màgica la llavor de pebreta?
· Quins objectes prenen vida a la pel·lícula?
· Per què és perillós fugir de la guerra?
· On troben una nova llar la Dunia i els seus avis?
· Com i per què es fan amics l’Emil i l’Ati a Bango Vassil?
· Quin missatge comú tenen les històries de Bango Vassil i Cinema Rex?
· Quins clàssics de la literatura i el cinema hem vist a Cinema Rex?

Altres sessions del Petit Cineclub: Supercuc
i Ratolins i guineus, una amistat d’un altre món

