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La directora

Gabi i Thomas

Sinopsi

Engeli Broberg és directora i 

guionista sueca. Formada a l’Es-

cola Internacional de Teatre 

de Jacques Lecoq de París, 

va començar la seva carrera 

creativa com a ballarina i 

actriu. Després de viure 

a París, va assistir a l’es-

cola de cinema a Suècia 

on es va enamorar dels 

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla 

senzill, però que no ho és. Gabi se sent diferent. Tot i 

que en els seus 8 anys de vida, dir les coses clares no 

li ha suposat mai cap problema. Però quan la família 

es trasllada a un poble petit i arriba a la pubertat, tot 

comença a canviar. Veiem Gabi créixer en pantalla al 

llarg de cinc anys, posant en dubte les idees precon-

cebudes sobre el gènere, la norma i el dret a ser qui 

vulgui ser.

documentals. Fer documentals ha ocupat la major part 

del seu temps durant els darrers tres anys. Gabi, dels 8 

als 13 anys és el seu primer llargmetratge documental.
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A PARTIR DE 10 ANYS

COMPETICIÓ DE LLARGMETRATGES

La directora
Engeli Broberg 
guionista sueca. Formada a l’Es-

cola Internacional de Teatre 

de Jacques Lecoq de París, 

va començar la seva carrera 

creativa com a ballarina i 

Gabi Jude és una noia sueca de 16 anys que durant 

la seva preadolescència, concretament dels 8 als 13 

anys, va compartir davant de càmera els seus dubtes i 

refl exions relacionats amb la seva identitat de gènere. 

Gabi i el seu padrastre Thomas, protagonistes del 

documental Gabi, dels 8 als 13 anys, estaran presents 

a la presentació de la pel·lícula 

a Barcelona per explicar de 

primera mà com és ser 

fi lmats durant 5 anys i 

compartir la seva vida 

privada, per tal de fer 

visible i normalitzar 

el fet de no identifi -

car-nos o fl uir entre 

els gèneres masculí i 

femení.
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Sabies que...?

Per a després del cinema...

El dret a ser qui som
«Ser valent per ser un mateix sense 

importar si ets diferent als altres». 

Amb aquesta frase Gabi conclou la 

seva carta per al seu jo més adult, 

un escrit on deixa constància que 

mai tornarà a callar el que pensa 

o sent per tal d’encaixar a un grup 

o fer noves amistats. La pel·lícula 

documental ens demostra que 

els amics de veritat sempre ens 

accepten, perquè, en el fons, ells 

també se senten diferents (tothom 

ho és!). No hem de deixar passar 

l’oportunitat d’expressar qui som o 

com som, perquè això és el que ens 

fa autèntics, feliços i lliures.

La identitat de gènere
«Tothom creu que intento ser un nen, 

però no ho soc. No puc, només puc 

ser Gabi». La identitat de gènere és 

un sentiment intern, sovint difícil 

de defi nir, que s’expressa a través 

de l’aparença, el comportament i la 

forma de vestir-se. Gabi és una nena, 

però ella no segueix els estereotips 

de gènere tradicionals, segons els 

quals les nenes són d’una manera i 

els nens d’una altra. Aquesta visió, 

tot i ser la més estesa i acceptada, en 

realitat és limitada i no representa la 

diversitat identitària que existeix al 

món. Per això, Gabi ho té clar: no hi 

ha diferències entre nens i nenes.

La lluita contra els 
estereotips
Amb només 8 anys, Gabi es pregunta 

per què ha d’esforçar-se més que els 

altres per expressar els seus gustos 

i la seva identitat. Ella vol portar el 

cabell curt, però la seva mare no li 

deixa tallar-se’l per damunt de les 

orelles. Al llarg de la pel·lícula, veiem 

com no li és tan fàcil ser tal com és 

només pel fet de no ajustar-se a la 

norma i els estereotips de gènere 

encara vigents. En quins altres 

moments de la pel·lícula observem 

aquesta difi cultat? Què en penses tu 

sobre els estereotips de gènere? Fan 

més mal que bé? Per què ho creus?

Al començament de la pel·lícula 

veiem com Gabi llegeix dues 

frases d’una carta que escriu per 

al seu jo del futur, un escrit on 

parla de les seves inquietuds en 

el present i els seus propòsits 

d’ara en endavant. 

Escriu una carta al teu jo 
del futur! Utilitza la mateixa 
estructura que segueix Gabi: 

Digues el teu nom, la teva 
edat i a quin curs vas. 

Després, pots parlar de 
les teves afi cions: si 
t’apassiona algun esport, 
alguna activitat artística...

Parla també de les teves 
pors, de com et sents o si 
t’agrada algú en aquests 
moments. 

Per acabar, escriu com 
t’imagines en el futur i 
quin consell et donaries 
a tu mateix/a. 

CARTA PER AL MEU JO DEL FUTUR:

Guarda aquesta 
carta en un lloc 
segur i recorda 
tornar a llegir-la 
d’aquí uns anys! 


