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Fitxa tècnica i artística 

 
Títol original: Wadjda   

Directora: Haifaa Al-Mansour  

Guió: Haifaa Al-Mansour  

Repartiment: Reem Abdullah, Waad 
Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, 
Ahd, Sultan Al Assaf, Dana Abdullilah, 
Rehab Ahmed, Rafa Al Sanea, 
Mohammed Albahry, Mariam Alghamdi, 
Ali Algorbani, Sara Aljaber, Mohammed 
Alkhozain, Maram Alkohzaim, Mariam 
Alkohzaim 
Música: Max Richter 

Fotografia: Lutz Reitemeier 

Productora: Highlook Communications 
Group, Razor Film Produktion  

País: Aràbia Saudita, Alemanya  

Any: 2012 

Durada: 98 minuts 

Llengua: Castellà 
Tràiler 
En línia 
 

Resum 

Wadjda és una nena de 10 anys que viu als afores de Riad, capital d'Aràbia 

Saudita. Es baralla amb el seu amic Abdullah, un veí amb el qual té prohibit 

jugar, i ha decidit que el vol guanyar en una cursa de bicicleta, però en el lloc on 

viu no està ben vist que les dones vagin en bicicleta. La nena, que fa tot el que pot 

per divertir-se i superar els impediments imposats en el món conservador en què 

viu, en veu una de color verd i la vol comprar. Wadjda lluitarà contra la seva 

mare, que tem que la seva filla perdi la dignitat, i contra la societat tradicional en 

què viu, per fer-se amb l'anhelada bicicleta i complir així el seu desig. 

 

LA BICICLETA VERDA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207621/trailer-19533624/
https://www.youtube.com/watch?v=CO5b-3K57sA
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El que tu en saps: 

- Saps on és Aràbia Saudita? 

- Què en saps d’aquell país? 

- Tens bicicleta, tu? T’agradaria tenir-ne? Si tinguessis els diners per comprar-la, en 

podries tenir? 

 

El títol i la caràtula: 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea? Contrasta les diverses opinions. 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 
  

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents/es al que se’ns 
demana i mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en: 
- Com és la casa de Wadjda? 
- I la seva escola? 
- Com és la seva família? 
- Per què no pot tenir una bicicleta Wadjda? 
 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

Pla de diàleg 

- La pel·lícula t’ha impactat en algun sentit? En quin? 

- Quin missatge creus que ha volgut transmetre la directora? 

- Quins recursos utilitza la directora per mostrar el tracte diferenciat entre nens i 

nenes, nois i noies? 

- Què ens diu aquest film sobre la situació de la dona a l’Aràbia Saudita? 

- Diries que és una història de ficció o que està passant en la realitat? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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- Com contrasta la forma de ser de Wadjda amb els altres personatges?  

- Com creus que haguessis reaccionat, tu? Si ets noi, imagina que això li passa a 

una germana teva i si ets noia, pots imaginar-te que et pugui passar a tu? 

- Creus que el fet que la bicicleta sigui verda té algun significat? 

- Quin altre títol posaries a la pel·lícula? 

- Què t’ha sorprès de la pel·lícula? 

 

EL PAPER DE LA DONA  

El profeta Muhàmmad (Mahoma) sempre va predicar la igualtat entre sexes i 

atribuïa a les dones un paper fonamental dins la societat, però després de la seva 

mort, el pensament masclista es va imposar. Per tant, les restriccions de llibertat de 

les dones són producte de costums culturals i de manca de democràcia, no pas de 

l’Islam. 

En alguns casos -com es veu a la pel·lícula- hi ha situacions curioses, quan les nenes 

o dones menstruen:  

• No poden recitar l’Alcorà ni tocar amb els dits cap Llibre Sagrat.  

• No poden entrar a les mesquites.  

• No han de practicar el Ramadà. 

 

L’Alcorà permet que l’home musulmà es pugui casar amb un màxim de quatre 

dones. En alguns països tant els homes com les dones es poden divorciar, però es 

tracta de formes de trencament diferent. Quan l’home es divorcia es parla de 

repudi i té un procediment molt curt i senzill. La dona està obligada a acceptar-ho 

tan si hi està d’acord com si no. En canvi, si és la dona la que es vol divorciar, ha de 

començar un procés llarg i complicat. En altres països simplement només es poden 

divorciar els homes. 

 

La dona al món laboral  

A l’Alcorà i a la Sunna no hi ha normes que impedeixin entrar a la dona al món 

laboral. De fet, l’esposa de Muhàmmad, Khadija, era una rica comerciant que li va 

donar feina a ell. Malgrat aquest antecedent, l’entrada de la dona al món laboral, 

als països musulmans, es minsa i sovint mal vista, ja que el seu paper és el de mare 

i esposa.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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En tot cas, en el món islàmic el domini de l’home sobre la dona va més enllà dels 

hàbits occidentals, per exemple: la dona no pot treballar amb homes i només pot 

accedir a certes feines: mestra, infermera, etc. Es fan excepcions en casos com ara la 

confecció d’artesania, teixir, cosir... o bé treballar al camp, com llaurar, regar, 

mantenir l’hort... No cal dir, però, que ha de fer totes les feines relacionades amb la 

casa: netejar, cuinar, etc.  

En canvi, moltes de les dones musulmanes s’incorporen al món laboral quan 

arriben al món occidental, perquè  amb un sol sou moltes vegades no es cobreixen 

totes les despeses i se’n necessiten dos; per això, en alguns casos la dona musulmana 

en la nostra societat treballa fora de casa, encara que no tant com l’home.  

  

- T’ha sorprès algun costum o gest que afectés les dones i que hagis vist a la 

pel·lícula? 

- Per què  no hi ha el nom de Wadjda a l’arbre genealògic? 

- Per què la mare de Wadjda deixa el menjar a la porta, sense entrar? 

- Per què la mare de Wadjda es preocupa tant quan cau de la bicicleta? 

- Al llarg de la pel·lícula, totes les persones adultes que surten, començant per 

la mare de Wadjda, volen que sigui obedient i devota. Què li pot passar a 

Wadjda si no ho és, vivint en la societat en què viu? 

- Seria desitjable que les dones que surten a la pel·lícula tinguessin més 

llibertats? Per què? 

- -I en la nostra? A quines pressions, o restriccions, es veuen sotmeses les dones 

en el nostre país? Què es pot fer per tal de millorar la seva situació? 

 

L’ESCOLA 

A l’Alcorà no diu enlloc que l’educació estigui prohibida a les dones. A la pràctica, 

però, l’accés al coneixement es fa molt difícil pel sexe femení perquè han d’ajudar 

a casa o bé s’han de casar. El cas és que la distància entre l’índex d’analfabetisme 

entre homes i dones és de més de deu punts. 

L'educació tradicional a l'Aràbia Saudita inclou memoritzar i recitar l'Alcorà. 

D’aquí el concurs de recitació de l’Alcorà al qual participa Wadjda que és comú a 

moltes escoles. Fins i tot es fan competicions estatals. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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L’educació tant per a nens com per a nenes és gratuïta, però els nois i les noies no 

van junts a l'escola. 

La primera escola per a noies a Aràbia Saudita es va fer l’any 1956. Abans només 

rebien educació a casa. Avui, més de la meitat de gairebé 200.000 estudiants 

d'universitats Saudites són dones. Com que no els està permès compartir les classes 

amb homes, usen una televisió per poder seguir les classes. 

 

- Descriu com s'imparteix l’educació religiosa a la pel·lícula. 

- Estableix les diferències entre el professorat de la pel·lícula.  

- Per què creus que en el món occidental s’ha abolit la separació entre nens i nenes 

a l'escola?  

- Per què algunes escoles del nostre país mantenen la separació entre nens i nenes? 

 

CASAMENTS DE LES NENES 

El matrimoni és pactat i com es veu a la pel·lícula hi ha nenes que són casades 

sovint amb homes o nois que ni tan sols coneixen. Salma, companya escolar de la 

protagonista, s’ha casat amb un home vint anys més gran que ella. Aquest 

casament fa que hi hagi una gran expectació entre les altres nenes de l’escola, que 

miren les fotografies de la cerimònia. 

Un cop assolida una certa maduresa o simplement a partir de la primera aparició 

de la menstruació, la família els assigna marit. Les noies no poden triar la parella o 

company. És la família qui li assignarà un marit i cal, és clar, que la jove sigui 

verge. Per això, està prohibit utilitzar la bicicleta, ja que a més de ser un vehicle o 

joguina destinat a homes i nens, hi ha la creença que les nenes corren el risc de 

perdre la virginitat. 

 

- Per què la professora i les altres nenes no s'escandalitzen del casament de la 

Salma? 

- Per què la principal activitat de les nenes a l'escola és l'estudi de l'Alcorà? 

- Per què es preocupa tant la mare de Wadjda per la possible pèrdua de la 

virginitat de la seva filla a causa de la caiguda? 

 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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RELACIÓ AMB ELS DRETS PERSONALS 
• Rellegeix l’enunciat dels articles d’aquest bloc i exemplifica algun moment o 

personatge de la pel·lícula que pugui il·lustrar el contingut del dret. 

Art. 1. Iguals   

Art. 2. Sense distinció   

Art. 3. Vida, llibertat, seguretat  

Art. 4.  No esclavitud   

Art. 5. Tracte humà. Tortura    

Art 19. Llibertat d’opinió   

 

  

VALORACIÓ DE LA PELÍCUL·LA 
 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès ? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens diu 

alguna cosa avui ? 

 

 

PER ANAR MÉS ENLLÀ 
Webs: 

Islam 
La dona a l’Islam 
Les dones a l’Islam 
La veu de la dona musulmana 
 
Altres pel·lícules: 

Baran, dirigida per Majid Majidi, Iran, 2001.  
Persèpolis, dirigida per Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud, França, 2007. 
Buda explotó de vergüenza, dirigida per Hana Makhmalbaf,  Iran, 2007. 
10 años y divorciada, dirigida per Khadija Al-Salami, Yemen, 2014. 
Difret, dirigida per Zeresenay Mehari, Etiòpia, 2014 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_dona_en_l%27Islam
https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/general/les-dones-a-lislam/
https://www.report.cat/veu-dona-musulmana-amani-khatahtbeh/

