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L'argument:  
En un petit poble de l’estat de Gujarat, a l’Índia actual, quatre dones s’atreveixen a oposar-se als homes i a les 
tradicions ancestrals que les esclavitzen. Animades per l’amistat que les uneix, s’enfronten als seus dimonis i 
somien amb l’amor i amb un altre món millor. 
 
L’equip artístic i tècnic: 
Leena Yadav (Índia, 1971) és una interessant directora que, tot i no comptar amb una extensa producció, s’ha 
guanyat un prestigi al seu país, capdavanter en nombre de produccions cinematogràfiques, amb títol com Teen 

Patti (2010) amb Ben Kingsley i Shabd (2005) amb la reconeguda Aishwarya Rai Bachchan.  El cinema de     
Yadav destaca pel seu imaginari poètic i per la reivindicació activa dels drets de les dones. 
 
La pel·lícula es fonamenta en el treball de les magnífiques protagonistes, actrius poc conegudes a la cinemato-
grafia accidental però molt populars al cinema asiàtic. D’elles, qui té una carrera més internacional és         
Tannishtha Chatterjee, nominada entre d’altres als premis britànics per Brick lane (2007) i Lion (2016),        
nominada a 6 premis Oscar.  
 
La història:  
Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com “tot acte de violència de gènere que acaba, o 
té tendència a acabar, en danys físics, sexuals, mentals o de sofriment per a les dones, incloent-hi l'amenaça 
d’aquests actes, la coerció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en l’esfera pública com en la privada.” 
 
La Índia és el segon país més poblat del món, amb 1200 milions d’habitants. La dona viu en una situació de  
debilitat social que comença des de ben petita. En una societat en què són habituals els matrimonis arranjats, 
es valora la virginitat com a font d’ingressos, tot i que les dots van ser prohibides el 1961. També estan      
prohibits per llei els matrimonis infantils, en què les núvies eren nenes per tal d’assegurar-ne la virginitat i la 
submissió de la futura esposa. Malgrat la prohibició se segueixen produint. Segons xifres oficials, cada tres   
minuts es comet un crim contra una dona, amb xifres esfereïdores de violacions, moltes d’elles col·lectives.  
Molt lentament, però, s’aprecien algunes millores a l’empara d’una legislació més igualitària, amb el rebuig   
social contra la violència i l’organització de moltes dones. 
 



 
 
 

 
Segueix les activitats culturals de la ciutat a “EL PRAT CULTURA”  

 

 
 

 

 

PROPERA SESSIÓ CINE CLUB 

19 ABRIL 
 

A les 19:45 h. 
El curt: Paquete a domicilio 

de Francesc Cànovas 
 
 

A les 20:00 h.  en V.O.S.E. 
La pel·lícula: Fúsi, Virgin mountain  

(Corazón gigante) 
 de Dagur Kári 


