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Projecció

"The Letter"

DocsBarcelona del Mes

Documental

Versió original subtitulada en català

Any: 2019

Durada: 82 min

País: Kènia

Direcció: Maia Lekow i Christopher King

Sinopsi: Què faries si acusessin la teva àvia de bruixeria? Els temps de la Santa
Inquisició queden aparentment lluny, però avui en dia, a Kènia, la realitat de les
dones amb una sensibilitat especial és dramàtica i ens fa reviure el terror de l’Edat
Mitjana.

El jove Karisa viatja de Mombasa als seus orígens rurals quan s’assabenta que la
seva àvia està en perill. A través de les converses amb els seus familiars descobrim
amb incredulitat que el seu oncle, fruit d’una combinació de superstició i interessos
econòmics, és l’instigador de e la terrible acusació. A la vegada, les seves ties
intenten protegir l’àvia, que ha d’aprendre a conviure amb el fantasma de
l’assassinat rondant la seva humil casa. A Kènia, centenars d’ancians són acusats de
bruixeria per tal de robar-los les terres.

Un retrat valent que posa en evidència com els valors de les comunitats rurals han
estat trastornats pel colonialisme i la religió. Una història d’amor intergeneracional,
en què el carisma d’en Karisa demostra com la resistència a l’avarícia és possible i
on el cos fràgil de l’àvia amaga un poder femení indestructible.

CRÍTIQUES

“La primera pel·lícula dels directors, efectiva i emocional”. Guy Lodge: Variety
“Un bell paisatge contradiu un fenomen intensament cruel, falsament venerat com a
‘cultura’ i ‘tradició’”. Kenneth Turan: Los Angeles Times

“Un bell paisatge contradiu un fenomen intensament cruel, falsament venerat com a
‘cultura’ i ‘tradició’”.

file:///


Kenneth Turan: Los Angeles Times

Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

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

Programa | Cinema a Castellar i docsBarcelona del mes
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