
Stamp





FILMOTECA
PER A LES
ESCOLES

LO QUE DIRÁN

NILA NÚÑEZ

Material didàctic de la sessió

Pel·lícula recomanada per a ESO, batxillerat i cicles formatius



Índex

5 Fitxa tècnica i sinopsi

6 Què treballem? 
 Competències curriculars relacionades

7 La transparència en el documental que no és neutra
9 Proposta d’activitats

10 Representació de dones musulmanes en l’audiovisual
12 Proposta d’activitats

13 Entendre el valor de la representació positiva de les diferències
15 Proposta d’activitats

16 Glossari
 Recursos d’interès
 Bibliografia



5

www.dracmagic.cat

Material didàctic elaborat per:

Fitxa tècnica

Direcció: Nila Núñez Urgell

Guió: Mar López Zapata

Fotografia: Nila Núñez Urgell

So directe: Nelson Hernández Peláez

Disseny de so: Alejandra Molina Rios

Muntatge:  Carlos Muñoz Gómez – 

Quintero y Nila Núñez Urgell

Sinopsi: 

“El meu pare hi és: a les nou a casa. El meu pare no hi és: a les dotze a casa”. 

Dues adolescents, entre riures de rebel·lia i amistat, parlen del seu dia a dia 

i de les seves opcions vitals d’una manera totalment franca i esvalotada, fent 

miques els prejudicis islamòfobs del seu voltant i celebrant que a elles els és 

igual “el què diran”.

Fitxa tècnica



6

www.dracmagic.cat

Material didàctic elaborat per:

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

• Utilitzar estratègicament els elements dels 

llenguatges visual, musical i corporal per 

analitzar les produccions artístiques.

• Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 

oberta de la realitat sonora i visual de l’en-

torn natural i cultural.

• Valorar amb respecte i sentit crític les 

produccions artístiques en els seus con-

textos i funcions. 

• Fer ús del coneixement artístic i de les seves 

produccions com a mitjà de cohesió i d’ac-

ció prosocial.

Competències curriculars relacionades

Competències bàsiques de l’àmbit de 

cultura i valors:

• Qüestionar-se i usar l’argumentació per 

superar prejudicis i per consolidar el pen-

sament propi.

• Mostrar actituds de respecte actiu envers les 

altres persones, cultures, opcions i creences.

• Copsar les dimensions ètiques dels grans 

relats literaris i de les obres artístiques Rea-

litzar activitats de participació i de col·labo-

ració que promoguin actituds de compro-

mís i democràtiques.

Què treballem

• La transparència en el documental

• Representació de dones musulmanes en l’audiovisual

• Entendre el valor de la representació positiva de les diferències

Què treballarem / Competències curriculars relacionades
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La transparència en el documental que no és neutra

Lo que dirán (Nila Núñez, 2017) és un docu-
mental que recorre a l’estètica de la trans-
parència, és a dir, se’ns mostra una realitat 
concreta sense la necessitat d’una instància 
relatora. Un exemple d’instància relatora del 
gènere documental, habitual en les producci-
ons televisives, és la voice over, que confereix 
una autoritat i un valor de veritat al discurs per 
sobre del de la pròpia imatge de la pantalla. 
L’estructura expositiva tradicional d’aquest gè-
nere també compta amb talking heads o caps 
parlant, un recurs que apareix breument cap al 
final de Lo que dirán, i que evidencia la presèn-
cia de qui entrevista.

L’estètica de la transparència busca presentar 
uns fets sense mediació: la imatge fotogràfi-
ca com una imitació d’una realitat visual. Per 

tant, aquesta estratègia se servirà d’altres re-
cursos per construir la narració. 

D’acord amb els tipus de representació en el 
documental del teòric Bill Nichols, l’observa-
ció espontània i directa de la realitat s’ano-
mena modalitat observacional. Afavorida pel 
desenvolupament als anys setanta d’una tec-
nologia més lleugera i portàtil, les realitzado-
res i realitzadors “presentan también un foco 
de interés común en lo temático, consistente 
en una confrontación no sólo estética, sino 
también ética y política con las estructuras 
de poder y las prácticas autoritaria (…)”1. Es 
troba representada pels moviments cinema-

La transparència en el documental 
que no és neutra

1. Lorente, Eneko (2010, Desembre). Dramaturgias de lo difuso. Rea-
lity fictions, el cine-denuncia de Frederik Wiseman. Dialnet. Recupe-
rat de dialnet.unirioja.es p.3

La càmera mira com es miren i veuen Ahlam i Aicha al llarg de tota la pel·lícula.
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La transparència en el documental que no és neutra

togràfics del Cinema Verité a França, Can-
did-eye al Canadà i Direct Cinema als Estats 
Units. Un dels seus exponents és Frederick 
Wiseman, autor d’una quarantena de pel·lí-
cules sobre les institucions nord-americanes 
que, segons ell, conformen una mena d’his-
tòria natural de les tensions i conflictes que 
caracteritzen el present dels Estats Units. At 
Berkeley (2013), per exemple, prenent la co-
munitat d’una de les universitats més presti-
gioses del país, Wiseman tracta l’accés (i qui 
el té) a l’educació superior, els somnis de la 
classe mitjana, el capitalisme modelant l’edu-
cació o els reptes de la diversitat. També a 
Volar (2012) de Carla Subirana es parla del 
somnis, en aquest cas dels i les joves que es 
formen a l’Academia General del Aire de San 
Javier (Murcia), de l’Ejército del Aire Español. 
El procés de realització del documental obli-
gà Subirana a desfer-se de molts prejudicis 
per poder copsar l’esperit rígid i rutinari de 
l’exèrcit, mai abans filmat. L’obra documen-
tal de José Luis Guerín, qui obtingué un Goya 
al millor llargmetratge amb En construcción 
(2001), destaca també en aquesta modalitat 
dins del panorama nacional. 

Bona part del pes del cinema observacional 
recau en els diàlegs, que ajuden a construir 
els personatges enfront d’una càmera del 
tot ignorada. Una càmera que a Lo que dirán 
s’immisceix en la intimitat de les dues ami-
gues protagonistes, Aicha i Ahlam, en la vi-
vència de la identitat musulmana. L’excusa, la 
preparació del treball de recerca sobre l’islam 
i les dones a Barcelona, obre pas al debat so-
bre el que és, conclouen, un estil de vida més 
que una religió. El contrast de ser dones mu-
sulmanes, una amb vel i l’altra sense, i el va-
lor de la llibertat d’elecció per damunt de tot 
fan que el documental transcendeixi el valor 
estètic. Permet, en definitiva, un acostament 
a un debat polític i cultural poc reeixit fins al 
dia d’avui al nostre país.

La figura de l’heroïna

Tant en la ficció com en el documental, l’es-
tructura del relat al voltant de qui el protago-
nitza permet activar els mecanismes d’iden-
tificació de l’espectador/a. El carisma de les 
dues protagonistes de la pel·lícula de Nila 
Núñez, la complicitat que desprèn la seva 
amistat, facilita ràpidament aquesta conne-
xió; li ofereix a l’audiència un lloc des d’on si-
tuar-se en relació a Aicha i Ahlam, compartint 
les seves inquietuds i els seus punts de vista. 
I és que l’arquetip universal de la figura de les 
heroïnes del relat “implica una determinada 
posición ideológica del discurso, ya sea en 
base a su naturaleza individual o colectiva, su 
identidad cultural o de género o sus valores y 
comportamientos en relación a unas normas 
sociales establecidas. La elección de un solo 
actor o actriz social o varios/as para guiar la 
acción conlleva una ideología implícita en su 
comprensión (y explicación) del mundo his-
tórico.”2

La problemàtica de com mostrar-se al món, 
que és també com es veuen elles, dóna veu 
(i imatge) a una generació de fills i filles de 
famílies migrades que busquen el seu lloc en 
la cultura occidental. 

2. Vallejo Vallejo, Aida. Protagonistas de lo real: la construcción de 
personajes en el cine documental. Secuencias: revista de historia del 
cine 27 (2008): p. 76

Hijabi (wrap my hijab)
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Proposta d’activitats

Proposta d’activitats

El cinema documental observacional, amb l’efecte de la transparència, té 
la capacitat no només de mostrar, sinó d’interrogar el món. 
• Com creieu que la càmera de Nila Núñez ha aconseguit esdevenir 

“transparent” a Lo que dirán? 
• Considerar aspectes com: les hores de filmació, la creació d’un vincle 

de confiança, la proximitat física de la càmera a les protagonistes, etc.

A Lo que dirán, rarament veiem les protagonistes de cos sencer o des de la 
llunyania, sinó que s’utilitzen plans mitjos i tancats. Analitzar el contingut 
ideològic d’aquesta elecció.

Dividir l’aula en tres grups i suposar que cada un ha de realitzar un curt so-
bre la contaminació del medi ambient. Dos serien documentals (un obser-
vacional, l’altre no) i el tercer, una ficció. Desenvolupar una petita sinopsis 
i els recursos propis del gènere que utilitzaria cada grup, i exposar-ho a la 
pissarra per evidenciar-ne les diferències. 

Per a Margot Badran, autora del llibre Feminismo en el islam, “el feminis-
mo islámico argumenta que el Corán afirma el principio de igualdad de 
todos los seres humanos y que la práctica de la igualdad entre mujeres y 
hombres (y otras categorías de personas) ha sido obstaculizada o socava-
da por ideas (ideología) y prácticas patriarcales.”3 
• Quin és el posicionament d’Aicha i d’Ahlam respecte a aquestes parau-

les? Comentar els moments del documental on quedi recollit. 
• Per què creieu que se centren en el hijab al treball de cerca? Quina és 

la primera reacció del tutor quan elles defensen la hipòtesi? Per què 
creieu que és així? 

• Què en sabíeu de l’islam abans d’haver vist aquesta pel·lícula?

Quina és la relació dels versos del rap Hijabi (rap my hijab) de Mona Hay-
dar i el punt de vista de les protagonistes Aicha i Ahmal sobre el hijab al 
documental? 

What that hair look like / Bet that hair look nice / Don’t that make you sweat / Don’t that feel too 
tight / Yo What your hair look nice / Bet your hair look nice / How long your hair is / You need to 

get your life!

Com és aquest cabell / Segur que aquest cabell és bonic / No et fa suar / No t’apreta massa / Quin 
aspecte té el teu cabell / Segur que el teu cabell és bonic / Com el tens de llarg / Busca’t una vida!

• A què es refereix Aicha quan parla d’hipocresia i feminisme?

1.

2.

4.

5.

3.

3. Badran, Margot. El feminismo en el Islam. Convergencias laicas y religiosas. Ediciones Cátedra, Madrid, 2012. p. 377.
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Mentre les produccions nacionals de les dar-
reres temporades tornen a parlar de terroris-
me islàmic a La infiel o a Los nuestros, on les 
trames giren al voltant de la captació de do-
nes a occident per a formar part de la jihad, 
la televisió nord-americana fa un pas més 
enllà. Cada vegada és més freqüent trobar-hi 
sèries compromeses amb la diversitat. Tot i la 
pervivència d’estereotips, en els últims anys 
hem pogut veure en prime time des d’iden-
titats de gènere no binàries a cossos no nor-
matius, passant per ètnies i cultures minori-
tàries. Sèries com les premiades Orange is the 
New Black (2013 – ) o Master of None (2015 – 
2017), amb un rerefons crític sobre el racisme 
i el classisme als Estats Units, donen veu al ric 
paisatge demogràfic que rarament es trobava 
a les pantalles. Així, en la quarta temporada 
d’Orange is the New Black, el centre peni-
tenciari de Litchfield incorpora el personatge 
d’Alison Abdullah, una reclusa musulmana 
amb hijab. El personatge, lluny de quedar 
reduït a l’estereotip que associa l’islam amb 

el fonamentalisme, presenta preocupacions 
similars a les d’altres recluses, com l’amor, la 
família o la vivència de la fe. 
L’amor i l’expressió d’una sexualitat lliure i feliç 
és la carta de presentació d’Adena El-amin a la 
sèrie The Bold Type (2017 – ), on es defineix 
com una “lesbiana musulmana orgullosa”. El 
personatge representa una fotògrafa iraniana 
que lluita pels drets de les dones, porta hijab 
i resa cada dia. Rebut amb gran acceptació 
per part del públic, la vinculació emocional 
amb una de les protagonistes ha trencat amb 
certes barreres de representació. La seva re-
lació amorosa és un dels eixos centrals de les 
dues temporades, de la qual en destaca una 
franca conversa sobre sexe oral. La sèrie, a 
més, utilitza la revista on treballen les tres 
protagonistes per abordar qüestions com el 
moviment #metoo o les agressives polítiques 
d’immigració de Trump.

Però la producció nord-americana no és la 
única que utilitza la sexualitat per qüestionar 

Representació de dones musulmanes 
en l’audiovisual

Representació de dones musulmanes en l’audiovisual

A The Bold Type, Kat i Adena mantenen una relació amorosa allunyada de l’estigma.
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el racisme. En la britànica Ackley Bridge (2017 
– ) la relació interracial entre Nasreen Parac-
ha, una pakistanesa britànica, i Missy Booth, 
blanca, fa que aquesta es qüestioni les creen-
ces pròpies i la islamofòbia interioritzada. Un 
enfocament poc habitual, considerant que el 
fil narratiu de la sortida de l’armari se sol ex-
plotar en relació a l’entorn familiar i escolar.

En paraules de la coguionista d’aquesta trama, 
Faryal Velmi, “la relació de la parella és “tan 
política” que, de manera natural fa qüestionar 
la relació entre musulmans i altres grups fora 
de la sèrie a través de les seves lluites perso-
nals per superar aquestes diferències culturals 
més àmplies”4. La sèrie explora amb profun-
ditat el paper de l’educació, la comprensió i 
la unitat en un context creixent d’intolerància 
racial i religiosa. 

A Canadà Degrassi: Next Class (2016 – ) apos-
ta també per trencar tabús: narra el dia a dia 
de la comunitat estudiantil de Degrasssi en re-
lació a temes com el sexe, les violacions en un 
context romantitzat, l’embaràs a l’adolescèn-
cia o l’autolesió. En destaca una de les líders 
de l’institut, el personatge amb hijab de Goldi 
Nahir, activista feminista musulmana molt vin-
culada a la vida política i esportiva del centre. 

Normalització en la cultura popular 

La imatge de les dones musulmanes amb hi-
jab a occident, potser impensable fa deu anys, 

també ha deixat petjada en la telerealitat 
(Master Chef americà, temporada 2015-16 o 
Great Brittish Bake Off 2015), en la publicitat 
i en la música. Bé sigui per una tendència es-
tètica o perquè realment existeix la demanda 
d’ampliar l’espectre de representació, el fet és 
que internet i la televisió han contribuït a una 
major visibilització. 

L’any 2015 H&M va incloure una model amb hi-
jab al vídeo Close the loop, on també apareixen 
entre d’altres un jove amb una cama biònica 
i un grup de sikhs. Es tracta de Mariah Idrissi, 
una bloguera de moda londinenca que consi-
dera la participació en el vídeo de la marca su-
eca una gran fita per les dones musulmanes.

Mona Haydar, coneguda com la rapera del hi-
jab, és una cantant síria-americana famosa per 
lletres incisives en qüestions de poder, ètnia i 
gènere. Al documental Lo que dirán les prota-
gonistes comenten un dels seus videoclips, Hi-
jabi (wrap my hijab) (2017) (enrotllant el meu 
hijab), on qüestiona l’estàndard de bellesa oc-
cidental i la islamofòbia de gènere. També re-
clama un món feminista on tothom sigui lliure 
d’expressar una identitat cultural pròpia. El ví-
deo, que esdevingué viral, consagrà l’activista 
musulmana com una de les veus femenines 
a favor del hijab. A més a més, és trencador 
perquè ella mateixa apareix embarassada de 
vuit mesos mentre rapeja, una imatge que es 
repeteix a Barbarian (2018).

Representació de dones musulmanes en l’audiovisual

Les protagonistes d’Ackley Bridge són les dues millors amigues 
Missy i Nasreen. 

Idrissi, juntament amb altres bloggueres i dissenyadores de moda, 
promou el que s’anomena “modesty movement”, celebrant la 
identitat musulmana també des de l’estètica.

4.  Sarma, Ruhira (2018, 18/07) ‘The divisions are stark and scary’: 
Meet the writer behind Ackley Bridge’s lesbian Muslim storyline. 
INews. Recuperat de inews.co.uk
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Proposta d’activitats

Proposta d’activitats

Buscar a internet l’article “Así somos las Fátimas reales”1, de la investi-
gadora Fátima Tahiri Simouh, i resumir els principals arguments que des-
munten els tòpics de les dones musulmanes a la sèrie de Telecinco El Prín-
cipe (2014 – 2016 ). 

Amna Al-Haddad és una aixecadora de pesos musulmana que ha format 
part de l’equip olímpic dels Emirats Àrabs Units en les Olimpíades de Río 
de Janeiro. Buscar entrevistes sobre la seva història i comentar de quina 
manera ha trencat amb els estereotips:

• Com a dona musulmana en una disciplina olímpica 
eminentment masculina.
• Com a atleta que competeix amb hijab.
• Com a ciutadana dels Emirats Àrabs.

En la temporada de moda Tardor – Hivern 2018 algunes de les marques de 
moda més exclusives com Calvin Klein, Dior o Chanel han apostat per guar-
nir les models de les desfilades amb hijabs o mocadors que hi recorden. En 
la gran majoria de casos, ni les models ni les cases de moda responsables 
eren musulmanes.

En una desfilada a París, la dissenyadora francesa Marine Serre, a més, 
ha rebut força crítiques per utilitzar-hi la lluna creixent, símbol associat 
a l’islam. Aquesta ha sigut la seva resposta: “Col·locant al capdavant (de 
la desfilada) una dona blanca d’ulls blaus, pensava que estava dient: “Per 
què hauríem de tenir por a vestir hijab?”

A partir de les seves paraules  promoure un debat sobre aquesta tendèn-
cia considerant conceptes com:  

• apropiació cultural
• identitat religiosa 
• privilegi
• fetitxisme o capitalització 
del hijab
• alienació
• colonialisme

1.

2.

3.

5. Tahiri Somouh, Fátima (2018, 26/6). Así somos las Fátimas reales. Islamofobia. Recuperat de www.islamofobia.es
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Entendre el valor de la representació positiva de les diferències

Entendre el valor de la representació positiva 
de les diferències

Durant el transcurs del segle XX el desen-
volupament de les indústries del cinema de 
països musulmans, com Iran, Egipte o l’Ín-
dia, han sabut copsar amb molts matisos les 
identitats culturals i religioses pròpies. Les 
produccions dels països musulmans són tan 
plurals com la quantitat de països que abra-
cen aquesta fe. A grans trets no estan cen-
trades en la funció apologètica a favor de 
l’islam, pel que “no s’ha dirigit tant vers un 
«cinema islàmic», sinó vers un cinema que 
no vagi contra els principis morals de l’Islam, 
lluny dels principis colonialistes i promotor 
d’una moral adequada6.” 

En canvi a occident ja en el cinema dels orí-
gens la producció de Hollywood emmarca 
uns trets islàmics estereotipats. El més evi-
dent associa el món àrab amb el món islàmic 
i viceversa quan, de fet, “només un 15% de 
musulmans del món pertanyen a un país àrab 
i parlen àrab de manera quotidiana (molts 
musulmans parlen urdú, indonesi, persa, 

bengalí, panjabi, malai, tuareg, entre d’al-
tres, a més de les llengües pròpies dels paï-
sos on han emigrat col·lectius musulmans).”7 

Molts dels conceptes erronis sobre el mal 
anomenat Tercer Món són efecte de l’enor-
me impacte legitimador dels mitjans de co-
municació en una cultura predominantment 
visual. La transmissió de valors ha tingut i té 
lloc, en gran part, a través de la producció 
d’imatges. A occident els estereotips d’índo-
le racista si bé es forjaren fa dècades, per-
viuen en l’imaginari col·lectiu i proliferen 
en formes adaptades en les produccions 
actuals. Hollywood, per exemple, ofereix 
o bé una representació estereotipada dels 
grups oprimits o bé la manca de representa-
ció d’aquests. En el cas de l’islam, el cinema 
comercial americà ha contribuït a una com-
prensió simplista del món musulmà vincu-
lant-lo a la violència i al terrorisme, i per tant, 
negativa. Però el cinema europeu també s’ha 
regit per l’estereotip, tot i que des d’un altre 

El moviment “Ni putes ni submises” encapçala les seves reivindicacions amb el lema “Laïcité-Egalité-Mixité”. 
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Entendre el valor de la representació positiva de les diferències

prisma: gran part dels relats protagonitzats 
per musulmans versen exclusivament sobre 
els processos d’integració al país on han emi-
grat. Una idea que alguns mitjans de comu-
nicació s’encarreguen d’alimentar: a França 
la cobertura que fan de la població d’origen 
magrebí, trenta anys després, segueix inci-
dint en les diferències culturals i religioses 
respecte el grup majoritari. Per referir-se al 
segment jove d’aquesta població encara pre-
valen temes com el malestar social, el debat 
de la imposició del hijab i la violència en les 
àrees urbanes desafavorides conegudes com 
banlieu.8 

La recurrència als estereotips en la construc-
ció de personatges és una de les formes d’in-
visibilitzar identitats complexes i diverses. I 
en tant que agents socialitzadors, aquests 
mitjans tenen la legitimitat per transmetre 
valors, en aquest cas pejoratius, a través 
dels quals l’audiència construïm un imaginari 
molt concret i limitat. La llunyania des d’on 
mirem pot derivar en conductes d’exclusió, 
intolerància i conflictes. 

El cinema com a arma

Amb tot, la immigració musulmana ha gene-
rat nuclis provinents de diversos països que 
es van assimilant gradualment en les cultures 
que els acullen, i el cinema, per tant, reflec-
teix aquestes realitats i els plantejaments in-
terculturals que se’n deriven9. I part d’aques-
tes realitats han sigut i són les lluites contra 
la xenofòbia, la islamofòbia (de gènere) i la 
discriminació racial per part d’individus o de 
moviments socials. Els conflictes d’identitat 
religiosa en una família de pare musulmà i 
mare catòlica són la base de la comèdia East 

is East (Damien O’Donell, Regne Unit, 2000), 
ubicada a l’Anglaterra obrera dels anys 70. El 
to irònic i les peripècies familiars conviuen 
en la pel·lícula amb la preocupació per l’ona-
da creixent de racisme contra britànics asià-
tics i pakisitanesos arran del discurs “Rius de 
sang”. Pronunciat pel parlamentari conserva-
dor Enoch Powell l’abril de 1968, predeia un 
auge de violència a menys que les persones 
migrades fossin repatriades, sense conside-
rar que molts d’ells ja tenien la ciutadania 
britànica. 

Un altre abordatge de la batalla contra el ra-
cisme, juntament amb el masclisme, és el del 
documental Soraya, Nadjet et les autres (Béa-
trice Vernhes, França, 2004). Vernhes apro-
fundeix en les causes que van motivar el mo-
viment “Ni putes ni submises” als grans barris 
perifèrics de les ciutats franceses. El movi-
ment dóna continuïtat a la “Marche des fem-
mes contre les ghettos et pour l’égalité” que 
va travessar França des de l’1 de Febrer fins al 
8 de Març del 2003. Aquest moviment enca-
pçalat per Fadela Amara visibilitza les vivèn-
cies de dones, la majoria d’elles immigrades, 
que han permès reformular els feminismes. 

6. Rocha Scarpetta, Joan-Andreu. Cinema, religions I cultures. La re-
presentació cinematogràfica de les grans tradicions religioses. Viena 
Edicions, Barcelona, 2017. p. 319.

7. Rocha Scarpeta, p. 298.

8. Kealhofer-kemp, Leslie. Muslim Woman in French Cinema: Voices 
of Maghrebi Migrants in France. Liverpool University Press, 2015.

9. Rocha Scarpeta, p. 302.
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Material didàctic elaborat per:

Proposta d’activitats

1.  The Unfaithful Odalisque (Artur Marvin, EUA, 1900) és un dels primers 
films on apareix la imatge de l’àrab/musulmà segons l’imaginari d’occi-
dent, ple de tòpics com harem, palmeres, esclaves i personatges mascu-
lins amb turbant. Per parelles, pensar en produccions audiovisuals que 
hàgiu vist on aparegui algú musulmà i realitzar una fitxa del personatge, 
per concloure si són representacions positives o negatives, considerant els 
següents aspectes:

• El seu rol dins del relat (principal o secundari)
• Caracterització 
• La identitat religiosa i cultural en el desenvolupament de la trama
• La recurrència a l’estereotip (que pot ser narratiu, com una possi-

ble vinculació al terrorisme).

2. Analitzar la frase que inaugura el videoclip de Mona Haydar ‘Barbarian’, If 
they are civilized, I’d rather stay savage (Si ells són civilitzats, prefereixo ro-
mandre salvatge). Visionar-lo conjuntament i comentar: 

• A qui es refereix amb ells? 
• Quines connotacions té el concepte de salvatge o bàrbar aquí? I el 

de civilitzat? 
• Comentar els diferents personatges femenins que hi apareixen: 

què tenen en comú i què les diferencia? Creieu que emfatitzen el 
missatge de la cançó? Com?

3. Pensar el grup o cantant que més us agradi i exposar breument davant 
de l’aula el tipus de música que fa, el contingut de les lletres (si n’hi ha) i el 
motiu de la tria. 

• Són lletres de contingut polític? 
• Quines altres figures del món de la música coneixeu que la utilit-

zin per fer crítica social? Quins temes aborden? 
• Quins altres elements de la cultura popular poden servir com a 

mecanismes de denúncia?

Filmografia relacionada

Mona Haydar, amb guants, en una de les escenes del videoclip Barbarian (2018).
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Glossari/ Recursos d’interès/ Bibliografia

Islamofòbia de gènere: La islamofòbia de gè-
nere és el tipus de discriminació basada en 
prejudicis que pateixen els/les musulmans/
es, o les persones llegides com a tal, a causa 
de la seva identitat religiosa i/o cultural i en 
relació directa a la seva condició de gènere. La 
islamofòbia, como qualsevol tipus de discrimi-
nació, estableix uns perfils negatius i inamovi-
bles sobre les persones musulmanes o les que 
són llegides com a tal. És el que anomenem 
prejudicis. El contingut concret d’aquests pre-
judicis islamòfobs varia en funció del gènere 
de la persona contra qui van dirigits. En el cas 
de les dones musulmanes, l’element del gè-
nere juga un rol fonamental en el tipus d’is-
lamofòbia, en associar-se precisament molts 
estereotips negatius generalment vinculats a 
l’islam i als musulmans a la seva presumpta 
hostilitat contra les dones. La submissió res-

• La pàgina Reorienting the veil (veil.unc.
edu/arts/films/) ofereix un llistat de fil-
mografia de documentals i ficcions que 
tracten el tema del vel entre les dones 
musulmanes. Les pel·lícules mencionades 
ofereixen informació sobre societats i cul-
tures diverses, que mostren tant l’hete-
rogeneïtat del terme “dona musulmana” 
com la increïble varietat de pràctiques re-
latives al hijab. 

Badran, Margot. El feminismo en el Islam. Convergencias laicas y religiosas. 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2012.

Kealhofer-kemp, Leslie. Muslim Woman in French Cinema: Voices of Maghrebi Migrants in France. 
Liverpool University Press, 2015.

Rocha Scarpetta, Joan-Andreu. Cinema, religions I cultures. La representació cinematogràfica de 
les grans tradicions religioses. Viena Edicions, Barcelona, 2017.

pecte a l’home dins de l’islam o la incapaci-
tat de disposar d’una veu pròpia són algunes 
d’aquestes mostres.

Aquest tipus de prejudicis formen part del re-
pertori argumental de la islamofòbia de gène-
re, creant un marc teòric que estableix la infe-
rioritat de les dones musulmanes respecte a 
“Occident” o a “les nostres dones”, i permet 
i justifica multitud d’agressions cap a elles, si-
guin físiques, verbals o psicològiques. 

Patriarcat: Històricament, el terme ha estat 
utilitzat per designar un tipus d’organització 
social en el qual l’autoritat l’exerceix l’home 
cap de família, amo del patrimoni, del que 
formaven part els fills, l’esposa, els esclaus i 
els béns. La família és, és clar, una de les insti-
tucions bàsiques d’aquest ordre social.

• L’associació independent “Asociación 
Marroquí para la integración de los Inmi-
grantes”, que pot consultar-se al portal is-
lamofobia.es/, té com a objectiu l’atenció 
al migrant a Espanya i la lluita contra la is-
lamofòbia, amb un ampli ventall de recur-
sos de sensibilització.

Glossari

Recursos d’interès

Bibliografia



Dades de contacte

Si voleu aprofundir més en aquest o altres aspectes del cinema, els docents dispo-
sen d’accés gratuït a la Biblioteca del cinema de la Filmoteca amb tot tipus de recur-
sos i bibliografia sobre cinema i cultura audiovisual.

Filmoteca de Catalunya
Filmoteca per a les escoles
 filmoteca.escoles@gencat.cat
 T 935 565 198
 http://blocs.gencat.cat/filmotecaescoles
 http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles
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