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Divendres 5 de març de 2021

Cinema

"Adam"

Cinefòrum

Drama

VOSE

Qualificació: apta per a tots els públics

Any: 2019

Durada: 98 min

País: Marroc

Direcció: Maryam Touzani

Repartiment: Lubna Azabal, Nisrine Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab,
Hasnaa Tamtaoui

Sinopsi: L’Abla regenta una pastisseria humil a casa seva, a Casablanca, on viu
sola, amb la Warda, la seva filla de 8 anys. La seva rutina, dictada per la feina i els
treballs domèstics, es veu interrompuda quan algú truca a la seva porta. És la Samia,
una jove embarassada que busca feina i sostre. Des del primer moment, a la petita
l’atrau la dona acabada d’arribar, però la mare s’oposa inicialment a acollir una
persona estranya a casa seva. Tot i això, a poc a poc, la determinació de l’Abla va
cedint i l’arribada de la Samia obre a totes tres la possibilitat d’una nova vida.

CRÍTIQUES

“Amb una mirada curosa i precisa, la marroquina Maryam Touzani en té prou amb
tres personatges per abordar temes tan complexos com l’estigma de les mares
solteres al Marroc (...) Una òpera prima sorprenent”.

Elsa Fernández-Santos: Diario El País

“Un exquisit primer llargmetratge (...) El més destacable del film és com Touzani
evita que els temes socials que s’hi tracten es converteixin en una llosa, mantenint
sempre un estil afectiu i lleuger”.

Kaleem Aftab: Cineuropa
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Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès, amb la col·laboració de Les Carnera,
Col·lectiu feminista de Castellar del Vallès

Programa | Cinema a Castellar, dia Internacional de les Dones 2021 - Edició 2021 i
sessions de cinefòrum
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