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David Méndez — Ahlam Jamila

Ahlam Jamila (Dulces sueños) 
és un curtmetratge documental 
que retrata tant l’experiència com 
les aspiracions i els somnis que 
van empènyer tres menors no 
acompanyats a escapar-se dels 
seus països natals i emigrar cap 
a Espanya. Sense assenyalar-
ne uns ni victimitzar els altres, 
aquesta peça vol expressar l’estat 
transitori en què es troben en 
Driss, la Yamna i en Hatim, a 
cavall entre la realitat i la ficció, 
i vol esdevenir un mirall per als 
joves locals, que al cap i a la fi 
tenen les mateixes pors i anhels 
que ells.

https://vimeo.com/
davidmendezfilm/ahlamjamila

David Méndez
La seva vida professional es va iniciar al món de l’arquitectura, 
fins que el rodatge del seu primer curtmetratge com a director li va 
desvetllar la seva veritable passió. Ho va veure tan clar que ho va 
deixar tot i va anar a Berlín a estudiar cinema.

Va començar com a ajudant del director d’art Gerald 
Damovsky, que el va apadrinar en dos llargmetratges i li va 
permetre estar en tots els processos creatius. En paral·lel va 
treballar com a realitzador en alguns videoclips, curtmetratges 
i documentals, alguns dels quals van ser seleccionats a diferents 
festivals nacionals i internacionals. Finalment va decidir tornar a 
Barcelona a estudiar direcció a l’ESCAC. Des de llavors no ha parat 
de treballar, i ha escrit i dirigit tant peces de ficció i documentals 
com campanyes publicitàries. Actualment es troba en fase de 
preproducció d’un curtmetratge de ficció anomenat “El círculo”.
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