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Històries del món
La Dúnia és una nena de sis anys amb molta
curiositat i set d'antigues i noves històries. Viu
amb els seus avis a l'Alep, una ciutat que s’estima
molt, però que darrerament s'ha tornat perillosa.

Dúnia (Dounia, 2020)

Sempre amb un somriure, passa els seus dies
d'estiu ajudant la seva àvia amb les receptes
tradicionals de temporada. Mentrestant, somia
poder retrobar-se amb el seu pare algun dia, a
qui han empresonat degut als conflictes al país.

Quan les bombes comencen a caure a prop, la
família es veu obligada a abandonar casa seva i
fugir de la guerra. Ara, la Dúnia i els seus avis
hauran de mirar de sobreviure i trobar una nova llar. Quina se n’empescarà la petita per aconseguir-ho?
Una història màgica i commovedora que mostra la cruesa de la guerra a
Síria des de la perpectiva d'una nena plena de puresa i il·lusió.
Com la Dúnia, en aquest programa coneixeràs a personatges de diferents nacionalitats i amb
molt en comú: la imaginació, el coratge i l'esperança. Quatre contes que representen la unió de
cultures i la necessitat d'acollir i respectar l'altre.

Una mare i un fill viuen al Tel Aviv de 1950. La mare
somia amb un futur lluny d’Israel, mentre que el fill
viu ocupat imaginant-se mons de fantasia.
Amèrica (2020)

En una ciutat dividida, un nen i una nena de bàndols rivals es
troben al Cinema Rex. Ell només parla hebreu i ella només
parla àrab, però tot i això aconseguiran formar una veritable
amistat basada en un llenguatge màgic: el del cinema.
Cinema Rex (202

0)

Dos nens comparteixen un cap d’any totalment diferent,
fent un viatge gelat on han de creuar aigües i cultures per
entendre’s, respectar-se i començar de zero.

Bango Vassil (2016)

Dúnia, què vol dir...

La Dúnia és una nena alegre, dolça i amb molta paciència. El viatge de fugida que emprèn amb els avis no és fàcil,
però afortunadament tots tres aconsegueixen arribar sans i estalvis a la seva nova llar. Quins obstacles i ajudes
troben pel camí? Quines tradicions i llegendes els acompanyen? Per a respondre aquestes preguntes fes el test
següent, t'ajudarà a refrescar la memòria!

1

Què vol dir «Dúnia»?

2

Per què han de marxar d'Alep la Dúnia i la seva família?

a. Terra
b. Guerra
c. Món
d. Llar

a. Perquè ha esclatat la guerra
b. Perquè han destruit casa seva
c. Perquè cauen bombes
d. Totes són certes

3

Segons la llegenda, per què volia la princesa d'Alep
el rei dels núvols?
a. Perquè buscava esposa
b. Perquè no tenia por de la foscor
c. Perquè volia els seus cabells
d. Perquè li il·luminés les nits

4

Quina llavor màgica utilitza la Dúnia en el seu viatge?
a. Llavor de pebreta
b. Llavor de girasol
c. Llavor de rosella
d. Llavor de xia

5

6

Quins objectes prenen vida a la pel·lícula?
a. Unes pedres amb milers d'anys
b. L'ocell de sabó d'Alep
c. La nova casa de la Dúnia
d. A i B són certes

En quins moments del film és clau la màgia
de les llavors?
a. Per a enviar la carta
b. Per a obrir la frontera a Grècia
c. Per a calmar el mar i la tempesta
d. Totes són certes

7

A quin país i continent troba una nova llar la Dúnia?
a. A París, Europa
b. Al Canadà, Amèrica
c. A Síria, Asia
d. Al Canadà, Àfrica

Solucions: 1-c / 2-d / 3-d / 4-a / 5-d / 6-d / 7-b

Tothom mereix la pau

Les persones que han d'abandonar el seu país a causa de la guerra experimenten una sensació de buit i
desamparament molt gran. De sobte, tota la seva vida i el seu entorn queden destruïts i han de marxar desolats cap
a altres terres. El sol fet de marxar ja és un risc per les seves vida, ja que són molts els qui no corren la mateixa sort
que la Dúnia i la seva família.
Has viscut mai res semblant al que li passa a la Dúnia? Has hagut de canviar de país alguna vegada? Què faries
tu si hi hagués algun perill a prop teu o a la teva ciutat? Marxaries a viure a un altre lloc?
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Sabies que...?
Marya Zarif, la directora de Dúnia, també es va criar a la ciutat d’Alep. Com la nostra protagonista, la Marya s’estima molt
el seu país i voldria que els nens i nenes de Síria poguessin viure una infància feliç i en pau. Amb aquest objectiu en ment, la
directora i artista ha posat en marxa diversos projectes destinats a ajudar la població i cultura sirianes.

Solucions: Horitzontal - llar, guerra, pau, casa, frontera / Vertical - Síria, manifestació, llavor, Canadà, màgia, món, Alep

Busca en aquesta sopa de lletres 12 paraules relacionades amb
aquesta pel·lícula. Quines altres afegiries?

fugir de la guerra

Haver de deixar tota una vida enrere és molt dur, però encara ho és més quan el camí és llarg, perillós i incert.
On podem anar quan no tenim on anar? I si, a més... no ens hi volen?
La Dúnia i la seva família inicien un trajecte que inesperadament els porta d’una punta a l’altra del món.
Ordena les imatges cronològicament segons el que passa a la pel·lícula.
Quins moments del viatge t’han semblat més complicats?
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Sabies que...?
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Després de gairebé nou anys, la guerra de Síria encara perdura. A diferència de la Dúnia, 5,6 milions de sirians no han
pogut marxar del seu país i han de viure en condicions d’extrema pobresa i por constants. Altres han intentat fugir i arribar a
fronteres amb altres països, tant per terra (Turquia, Líban i Jordània), com per mar (Grècia o Itàlia).

Solucions: 1C, 2D, 3A, 4I, 5F, 6K, 7E, 8H, 9J, 10G, 11L i 12B
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Convivència cultural

Tal com explica l'Ati, la protagonista d'aquesta història, en Bango Vassil, que vol dir «Basili El Coix», és una mena
de Pare Noel que porta regals als nens i nenes gitanos de Bulgaria. Un pastor coix i alt amb un gran barret de pell.
Coneixies aquest personatge? Et recorda algun altre que coneguis? Quin?

Ajuda en Bango Vassil a recórrer
riu amunt i retornar a l'Ati i l'Emil
amb els seus amics i amigues.
Quin creus que és el missatge
d'aquesta història?

4
4

Sabies que...?
Bango Vassil ens parla d'una festivitat pròpia de la població gitana de Bulgaria, un país situat a l’est d’Europa. «Bango Vassil»
és com anomenen a la festa d’any nou, que se celebra cada 14 de gener i està dedicada a aquest personatge llegendari. En
aquest dia, acostumen a deixar la taula del sopar parada i amb menjar fins al dia següent, ja que tenen la superstició que això
ajuda perquè les collites de l'any siguin bones. També creuen que els somnis que es tenen durant aquesta nit són premonitoris.

Amistats de pel·lícula
En una ciutat dividida, en Mouize, un nen hebreu, té clar que no pot fer amics de l’altre bàndol,
però quan arriba al Cinema Rex, coneix a la Ranin, una nena àrab que li trenca els esquemes.
Quines aventures corren plegats a través del cinema?
Relaciona les imatges següents amb els clàssics de la literatura,
el cinema i l’animació que es projecten en pantalla!
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Sabies que...?
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Solucions: 1-c / 2-e / 3-d/ 4-a / 5-f / 6-b
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Gràcies a la màgia del cinema i a la innocència dels dos nens, la Ranin i en Mouize passen una tarda inoblidable plegats.
Saben que la seva amistat no és acceptada pels adults, però quan connectes amb algú i hi tens aficions en comú, no hi ha
rivalitat cultural o religiosa que valgui. Aquesta relació ens fa veure que, sovint, l'únic que ens separa són els prejudicis.

Imaginació salvavides

En moments difícils, la imaginació pot ser la nostra millor aliada. Mentre el nen d'Amèrica, en Yosska, viu
immers en els seus mons de fantasia, la seva mare també somia una vida millor. Tots dos, a la seva manera, s'evadeixen
d'una realitat que no és la que voldrien, alhora que procuren mirar endavant.
Allà on hi ha un guant, en Yosska veu un partit de futbol; on hi ha una bossa, un cèrcol salvavides, i la banyera de casa
pot ser l'amagatall perfecte en un camp de batalla. Recordes quins altres objectes disparen la seva creativitat?
Ara et toca a tu fer volar la imaginació! En quins altres objectes, històries o llocs poden convertir-se els elements següents?
Escriu o dibuixa-ho als espais en blanc.

Sabies que...?
La mare protagonista d’Amèrica és una dona que també ha hagut de fugir del seu país d’origen, fet que l'ha separat del seu
marit. Al món hi ha molts països on, per falta d’aliments, guerres i altres conflictes, els seus habitants no poden construir una
vida estable i segura. Aquesta situació provoca que, cada any, uns 2 milions de persones demanin allotjament a altres països,
com Estats Units, Perú, Alemanya, França o Espanya. Quins països coneixes que es trobin en aquesta situació?

Casa nostra és el món sencer
«Casa teva és el món sencer», «Tot allò que busques també et busca a tu» o «La música és el foc de l'ànima».
L'avi de la Dúnia diu coses molt maques que són per a reflexionar. Què creus que volen dir aquestes frases?
Pensa-hi tot pintant la Dúnia i tots els símbols de la pel·lícula que adornen el seus cabells.

Sabies que...?

La Dúnia té la gran sort de comptar amb unes quantes llavors de pebreta. Gràcies a la màgia d'aquestes llavors, els seus desitjos
i alguns incidents afortunats, la petita i els seus avis aconsegueixen superar tots els obstacles en la seva fugida de la guerra.
La pebreta és una planta herbàcia originària de Síria, de la que s'utilitza la llavor, que és de color negre, com a substituta
del pebre i per a fer pastissos i infusions. No està demostrat que siguin màgiques, però sí que tenen un munt de propietats
curatives i medicinals.

