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PRESENTAC¡O

En aquesta nova edició de la Mostra agrupem, com cada any, les obres presen-

tades en diverses seccions. Com tota classificació, aquesta ordenació ens parla

més del criteri utilitzat que del mateix carácter dels films, que, efectivament, si

tenen alguna cosa en comú és precisament la dificultat de poder-los classificar,
de poder-los distribuir temáticament o en funció dels diferents valors que se'ls
atribueix.

A Panorama hem inclds les produccions més recents, que hem distribuit en dos

apartats, el dels documentals i el de les ficcions. Com a ficcions es presenten

dues históries reals, la de Louise Michel llouise Michel, de Solveig Anspach),

comunera i revolucionária, i la de Hildegarda von Bingen,([/ision, de Margarethe
Von Trotta), mÍstica i pensadora, dues dones que van tenir un paper molt desta-

cat en la vida política del seu temps. La tercera pel.lícula, Rage, de Sally Potter,
recrea el món de la moda des del testimoni dels seus protagonistes. No hi ha pró-
piament história sinó un conjunt de relats, recitats en forma de monólegs pels

diferents personatges, tots ells interpretats per actors i actrius molt reconeguts.

En I'apartat dels documentals hi ha una gran varietat de propostes que qüestio-
nen l'objectivitat atribulda tradicionalment a les imatges-document. No tracten
de desvelar la veritat dels fets, del present o del passat, sinó de mostrar el pro-

cediment de reflexió o d'investigació sobre els fets tractats. Les imatges interro-
guen i no demostren el que es consldera com a realitat. La visió que ens oferei-
xen dels crims de Sierra Leone (War Don Don), del genocidi a Rwanda (My

Neighbor My Killer) o de la figura del general Plutarco ElÍas Calles, figura des-
tacada de la Revolució Mexicana (El General) no documenta o demostra la veri-
tat dels fets que exposen, sinó que més aviat posa a prova el que ha estat con-
siderat com a veritat o realitat. Altres produccions ens apropen a experiéncies i

formes de vida molt diferents a les nostres sense anul.lar els seus trets diferen-
ciats. El saber que ens aporten no prové del re-coneixement o integració de la
diferéncia als nostres propis criteris, sinó de la distáncia ide l'estranyesa que

ens obliga a miar d'una altra manera les coses. Malgrat tractar temes i aspec-
tes tan diversos com la menstruació (The Moon lnside You),les vicissituds d'un
taxi col.lectiu del Senegal en clau musical (Saint Louis Blued, l'experiéncia
educativa d'una parella de mestres jubilats a Méxic (El viaje del cometa), la



recuperació visual dels projectes pedagógics de I'Escola del Mar de Barcelona
(Han bombardejat una escola) i del col.legi Estudio de Madrid (El secreto de
educar); retrats de dones artistes i activistes que han desenvolupat la seva acti-
vitat des de la ciutat de Nova York(Our City Dreamsi The Heretics), la vida real

de l'arquitectura de Koolhaas a través de la persona encarregada de la neteja
(Koolhaas Houselife) o les formes de vida d'un poble perdut de la Mongólia (La
terra habitada). Totes aquestes obres adopten una visió distanciada (l'humor, la
ironia, l'observació...) per tal de reconéixer i comprendre el que d'una manera o
altra és divers respecte als nostres hábits, costums i valors.

El sexe dels ángels, secció inaugurada en I'edició de la Mostra de I'any passat,
inclou un seguit de pel.lícules que interroguen les identitats sexuals, i mostren
la seva inconsisténcia i labilitat a la llum de diverses experiéncies isituacions,
com la viscuda en la comunitat Mosuo, al sud-oest de la Xina (The Fall
Womenland); la de la gent que va participar en les célebres sales deball under-
ground de Nova York (Paris is Burning); I'envestida de la policia el 1969 al
famós bar Stonewall de Nova York (Before Stonewall), o la trágica vivéncia de
Marina Lutz en descobrir milers de fotografies ide material audiovisual que el
seu pare havia gravat d'ella durant la seva infantesa i adolescéncia (The Marina
Experiment).

En la secció Clássiques de la Mostra, Chantal Akerman ens sorprén un cop més per

la seva creativitat en captar l'art interpretatiu de Sonia Wieder-Atherton, conside-
rada una de les violoncel.listes més importants del món, capaE de fer cantar el
seu instrument itransportar-nos, com diu la realitzadora, n[s¡ lluny a zones
encara desconegudes, en una barreja de plaer i de tensió,.

Com a P¡onera presentem l'extraordinari document de Wanda Jakubowska,
Ostatni etap, de 1948, sobre la vida a Auschwitz-Birkenau a partir d'una ficcio-
nalització de les experiéncies de les deportades que van ser capaces d'interpre-
tar les seves vivéncies davant la cámera. El testimoni de la mateixa realitzadora
ide les dones que hi van intervenir qüestionen els termes del debat suscitat
recentment sobre el que es pot representar de l'Holocaust.

Amb el títol lmatges del desig presentem dues pel.lÍcules de Bette Gordon, Vailety
i l'estrena de Handsome Harry, en qué explora les nocions de desig ide sexua-
litat femenina i masculina, respectivament.

Históries del feminisme ens documenta diferents moments de les lluites feminis-
tes a ltália, FranEa i Espanya de la década dels 70 i 80. A través de les seves
principals protagonistes s'analitzen diferents aspectes del moviment feminista i

dels debats que es van promoure al voltant de la identitat de les dones i dels
seus drets a parlar i actuar per elles mateixes. Ragazze, Vindicación i Debout!
són un bon exemple de les transformacions socials i personals que van propiciar
les dones en exigir la seva llibertat.

La utilització de dispositius audiovisuals diversos que interroguen sobre els pro-
cessos histdrics, la memória i les seves formes de representació caracteritzen la

secció Assajos visuals, amb 4 produccions sobre temes tan diversos com la situa-
ció dels camps de refugiats i refugiades palestins (X-Mision), la revisió del pro-
cés de reunificació de les dues alemanyes i del control de l'Stasi (DDR/DDR), el
colonialisme i la Guerra d'Algéria (Missá on missá?) o de les vivéncies familiars

própies narrades pels altres a la manera d'un exercici catártic que posa en joc la

identitat del cos i de la veu que relata (Mi hermana y yo).

Aprenentatges desplagats. Els escenaris de la ficció col.lectiva és la secciÓ progra-

mada sota la direcció de Montse Romaní iVirginia Villaplana. En aquesta ediciÓ

ens proposen abordar els relats construits al voltant de I'estrangeria, les narrati-

ves de génere i els sabers de la resisténcia decolonial desplaqats de la cultura

europea, seguint la línia d'investigació iniciada l'any 2008 amb les etnografies

experimentals.

La sessió d'animació está dedicada a les realitzadores mexicanes, de les quals

hem programat 13 obres que experimenten amb materials i formats de tot tipus,

a fi de donar vida a históries i experiéncies molt diverses.

l, com cada any, una selecció de TRAMA (Coord. de muestras y festivales de

cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres) dels millors curtmetratges rea-

litzats per dones de l'Estat espanyol a la sessió de Cuils en femení i la convocatÓ-

ria anual del projecte internacional d'El vídeo del minut, enguany amb el tema

comú de "Les altres vides".

Amb la diversitat de propostes que recollim en la nostra programació és prácti-

cament impossible determinar allÓ que identifica el treball creatiu de les dones,

més enllá d'una voluntat clara per explorar i transitar per totes les possibilitats

expressives que ens ofereixen les imatges com a vies d'accés a la realitat i al

seu coneixement.
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[0U|SE MICHEL, LA REBELLE (LoutsE MtcHEL, LA REBEL)

'¡t'llvt:li

,,, rrr, , Ll rkr I'experiéncia de Louise Michel (1830-1905) a

,, rl, ,1,,|t,r, on va serdeportada per la seva destacada par

, ,, ¡ rl l,r (lomuna de Paris (18 de marq-28 de maig de
, l, Lr ll',lrrria comenEa en el procés on va ser condemna-
. r , , lr ',, ,v{),; accions revolucionáries. IValgrat declarar que
'r ¡r¡,¡.1 l.l,rllrcnt a la revolució social no va ser afusellada iva
,,,,r, rr{,r( l,t,t Virginia amb altres persones deportades fins
,',,1, I rrrr o,;. Moltaviatva constatar la miséria en qué vivien
, ,,,r, ',, r,l', ltabitants d'aquelles terres, sotmesos al domini
rir ,1,,1 ri( )vonr francés. Va rebutjar els seus privilegis com a

r ',1¡¡1,¡1 l,rna francesa iva afiliar-se als grups que lluitaven
r, ,r, l,,l),,rrrlóncia de la colÓnia. El seu treball com a educa-

,, , r, lrvr',1,r ¡rolÍtica va ser molt intens al llarg dels set anys
, , rrr ,rlr, ¡rorir no va poder realilzar bona part dels seus som-
, i ,r r l ,r r';r:guir crear una escola única per a la població
. |,r,, Lt I(,lltOpea.

¡ ,,r, /\r',1r,rr:lt ha destacat la gran personalitat d'aquesta llui-
, r ,, r r ¡,1'.',r ,rrs múltiples talents com a pensadora, educadora,
! .r',r' r 1,, rr ,1, r i infermerc. Per a la realitzadora va ser un gran

,,t,r r r,,rl r:onstatar la gran modernitat del pensament d'a-
.., I r r, v,,lrrlionária, de la qual solsconeixia el nom per la seva

trt ,rrrlr ¡ri:rsonatges com Victor Hugo. Malgrat que el guiÓ

r, r, , rrl, Arrspach va voler informar-se'n, consultant la seva
¡,, t,,,rrl,,l('i,r iels nombrosos llibres publicats iels arxius
r.,r l ¡ ,,r ,V, r Vif la.

r, L r .r I I r (l iln pare amerc¿ i d'una mare islandesa, després d'estudiar
, , r ,1 1,,r r 1in ca a Parls Sólveig Anspach va matr¡cular se a la FElVllS

, , r r ,, , r.r ,rr¡x,rior d'lmatge i So) per cursar els estudis de realització. Va

,, r llrl,rr oe 1989 va inciarla sevatrajectora en la realtzacióde

Filmograf¡a de Sólve¡g Anspach:

la tre (1988)r Par antout \1989)l
Vestn)annaeyiar (,1994): Sandnne. une attre
r p.l99l.: 1, . t -t , o, hlo ,t '991 

.

Sandnnc á Paris t7992): V¡z¡r et V¡ztrette

\1993). Les loups (Ailó la Terre) (1995):

Le toucher lAlló la Tene) (1995): Bonjour,

c est pour un sat)dage 1,1995): Saralevo.

parales de casques b/eus ( 1995): Balrik,

Sara;evo (1995): Les aillnes Glló la Terc)

11996): Berbara. tLt n'es pas caL.tpable

11997)t Le theátre des t¡úiannettes lAlló 1a

la'tq, -991 A,,P pe ot..t- ^P oaueP.'

(7998) H¿ut les caeurs! (.7999) Made in the

USA (2001)i Reykjavik. des elfes dans la ville
(2CDl): La revue Deschamps Makeief l20A2j
Stoniy Weether (2403): FaL)x tableaux dans

vras paysages islanda¡s l2AA4\ Jane by the

sea (2004)r Le secre¡(2005): Gens d ELtrope

Ddda Jónsdóttir (.2046): Gens d Europe,

lvlat)on. Montreu¡l soL¡s bo¡s \2046): Back

Soo¡ (2006); B¡envenLte chez...: Ddda

l2OA7): Bienve¡tue chez..., Manon (24A7):

Skrapp tt l2AO8): LoLt5e l,4tch-.l. l¿ rebelle
(2009): Ch¡istrne (2009).
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RAGE (FúRIA) : :

Actors iactrius de la talla de Jude Law, Judi Dench, Dianne
Wiest, John Leguizamo, Simon Abkarian i Steve Buscemi desfi-
len per la cámera de Sally Potter, suposadament la cámera del

teléfon móbil de IVichelangelo, un jove estudiant que penja les

seves entrevistes al seu projecte web. En el context del back-
stage d'una desfilada a Nova York, aquest excepcional reparti-
ment encarna diferents personatges del món de la moda.
Enregistats en un pla fix, en format digital i d'estil falsament nail
la directora aconsegueix esprémer al máxim l'expressivitat dels
seus personatges i l'angoixa d'un marc que els constreny. La

cámera, que acompanya els monólegs, és més que una fines-
tra al món, per a Potter és un testimoni, i en aquest film, fins a

les últimes conseqüéncies.

Des que va comenQar la seva carrcra com a directora, Sally

Potter no ha parat d'experimentar amb el llenguatge cinema
tográfic, innovadora per la seva manera de mirar ide represen-
tar alló que veiem. A Oilando(1.992), superava els lÍmits de l'es-
pai, el temps iles identitats; a Yes (2004), sorprenia amb una

complexa história narrada des de diferents punts de vista i rela-
tada en vers; i ara, a Rage, posa sota qüestionament la relació
entre qui mira iqui és mirat, trencant les barreres existents
entre qui actua, l'audiéncia iqui mira darrere la cámera. Es

tracta d'un discurs mosaic construit a partir del joc constant
entre alló que queda dins ialló que resta fora de camp, Gairebé
més propera a una peQa de videoart que no a un Ilargmetratge
convencional, Rage ens convida a una reflexió sobre les noves

maneres de mirar i comunicar i el seu potencial d'interacció,
que ella mateixa ha dut als lÍmits estrenant el film al cinema, a

internet i via móbii simultániament.

Nascuda a Londres el 1949, Sa ly Potter va nrc ar la seva carrera artÍstica en e
terreny de la perforntance, a coreografia, la música i la dansa, fins a crear la seva

própia companyia. a Limited Dance Company. Des de mot love va cornbinar
aquestes act vitats amb la real tzac ó de docurnentals i pel Ícules experimentals.

JelA (1969)i Hars dbeLtvres \19/lj
Btdckan.twhtet,re/t)): ptayt,tt), ,,,, r l,.rrl rl',rr¡rrr:sta galeria de personatges femenins que prota-

ntnter¡s/s): thecotdL)Eser::11 'rl;r,rr'l', lrlrts de Von Trotta. En la vida de Hildegarda es des-
TheLot)don Story(1986); Icrrs. I ,r tr lilrr,r rItl SeU OenSament i del SeU Caf¿Ctef a l'hOfa d'eXi
Fear and Rage: fee/s (1987):

te¿rsL¿ushrertearandRaee: ¡i ,.r ,lrr'l ,r¡r,rrl,rriactuarennompropi.Commoltesaltresdones
0s87\tAn¿nox.tA¡taHat\i il.ilt!,1¡, l,rlli',lóriavalluitarcontraelsprejudicisielsdogmes,
Man tAil¿)wotnat¡(7988):ori'¡tt: rr¡rrrrl r,1.,,,r:us drets ila seva lliberlat, peró el grau de reco-

'iljÍ';,i"-"Í',iiÁi,"ijl't;J.t;;1, . i,, , r ,, ,r , r', rr rronomia q ue va aconsegu ir va ser rea tment extra-
(200e). r'., u l,.rrrrrl cn compte la sttuació de les dones en aquell temps

r,r,li, r¡1.¡¡¡,,,,,,1, la seva condició com a religiosa.

t¡lmografia de Sally Potter

VlSl0N (vtstó) ,,ir

,'..tr rt rl, llrIh'¡irrrla von Bingen (1098-1 179), abadessa bene-
, r¡rrr r,,, rr¡rlor,r, rnística, poeta, teóloga, cientÍfica icomposito-
, ,r,,, v,r li,rr un paper destacat en els conflictes religiosos i

,,r,,, li,l',''r I Icnrps, El títol al ludeix a les visions mÍstiques que
,'t, I'r,l,r v,r lr:rrir des de jove i de les quals afirmava haver
r r,¡1r¡¡l ¡ l , or tcixr:ment de les Sagrades Escriptures. D'aquestes

r,,,.r r('ltr¡(les com a profétiques pel papa Eugeni lll, Von
n ¡ ' r ,lr,,,l,t( ¿l la seva concepció de la naturalesa humana,
,. tr, ¡, ,r,rrrrlr la dicotomia tradicional entre el cos i l'ánima, i

j.,¡ ¡r r, ,v,,,.lxrrspectives als estudis religiosos i médics. La seva

,,t, lr¡rrvr'r,; idel parentiu de tots els éssers de la creaciÓ va
, rr l,rr¡ln cls estudis de l'astronomia ide la fÍsica, incidint

i, rrr,,¡l ,'lr l,r necessitat d'harmonitzar la vida humana amb
. [r,r rlr.l,r lr,llura.

, r'¡rrr,rrl,, llrilcgarda, interpretada per Barbara Sukowa, una de
.r, trrr', rlr ,,, t:rnblemátiques en la filmografia de la directora,

,,,r,,rrr l.r rlrmr:lora (Berl n, 1942), Margarethe von Trotta va estudiar
,, r., l,,rrl,,r l)irsseldorf posteriorment art dramátic a Mun ch. Va ser una

, r, L, r¡,. rh',,Lrcades del nou cinema alemany entre 1969 i 1976, parti

! ,,, ,1r , r',1 , lrlrr:i de Rainer Werner Fassbinder. Herbert Achternbusch i

r,t ,,,1,rl1.,rrrrtr qul es va casar (1971), amb qui va col.aborar en la

, , I lr r, , , l. r lrvr:rsos fi ms on es posa de man fest I'lnterés de Von Trotta

,¡., r rr , rrlrr ,rrrrr:rl la h stóra del seu paÍs I, concretament, per mostrar el

i ,, r, ,1, |, , lr,trr trngut en els processos de Canvi

t¡lmograf¡a de Margarethe von frotia:
El honor perdda de Kathar¡na Blum

17975): El segunda despertar de Chrtsta

Klages (1978); Schwestern oder Dte

Balance de-< Glticks (1979): Las hernBnas

aletnanas (7987): Locura de mujer 17983):

Rasa LuxenbLtrE \1986): Félix (1988)r

Anor y deseos l79BB)t La aficana ll990):
El largo silenco (.1993) La pramesa

11995): Winterkind \1997): Mtt funfzig

küssen l\,4áuner dnders \1999): Dunkle

Iage (1999): Jahrestag.. (2AAA);

Rosenstrasse (2003), Die andere Frau

12004): lch bln die Andere 12AA6): El tugar

del crñen (2aAl): Vlsion - ALts den Leben

de( Hildegard von Bingen 12009): Die

Scrryes¡er {post-prod !cc ó).
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t,, l,,r I lll'ir I rakalin, lesactriusArzu Okayi Lale Belkis
,¡, ,1,

lr
lrr

,1.

r. r,,,r.r ,,,,1)(,(:ili.a, peró, finalment, també en el cinema
,r ri,'ror,rl. Quin és el paper de les dones dins la

rr, rrr,rlollr,rf ica turca? Quins rols ocupen? Sota quines
¡rr¡ , ,,t('(xituma a deflnir els personatges femenins?

,,,t,r ,r ,,r l,¡ rlajoria de par'sos, les dones rarament són
. ,,¡ r,t,,r,,,, ,,r ' kts relega a papers secundaris, acompa-

¡, t ,tr I t,r,,l,rt,onisla masculÍ heroic. Els personatges feme-
. r' 1,r,,,.r ,ll(,n, generalment, sota arquetips binaris:

r'r, rl," nrrllcrs complaents-amants seductores..., i

r | ¡ l, r lr,rrr',1ircrleixen l'ordre establert.

.h' \t Al,t'.ttttt. lliistah, Fettanés, doncs, una oportunitat per
! ', ,,,, r l,r rr',rlrl;rl turca retratada des d'una mirada interna,
r,,,,r,, t,,'r l)r )'!lr sota qüestionament els valors patriarcals

,, ,¡,r, lt lr,rlr,,r'cndeixen les fronteres d'aquest pars.

,, ,, ,, r,,r,1,,,,1 ([] Turqua. lany 1974, l\,lelek Oznran va estudiar
, r, rr r.r l,r lllversitat de Marntara.

,0.80.90, MASUM, KUSTAH, FETTAN
INNOCENT, INSOLENT, TEMPTADORA)

,lrl,'rr)r1ls personatges del món del crnema turc,

¡ rr,rn,rA¡iált Ozgüq i, molt especialment, de la crÍti
,.ry,rrr, l,rrlirr:ctora Melek Ózman ens convtda a pas
,' ,lr,rllfcrr:nts imatges del cinema d'aquest paÍs.

| , rrlrr,vr,,lr:s, comentaris del públic i fragments de
i, rlrl.',r,,rrrrb aguda ironia, un exercici de reflexió cn-

, | 1,,¡lr,,r i l;t representació de les dones en el cinema

Filmografia de Melek (,zman:

Ktik\ ts Nü1i I |2AA2J

lvl o t t! I t ) d c t ¡ t 2405 (.2446)

ll'1, ¡ t t:11 t ¡ t I e ¡ ¡ t 2OA6 l2AO / )

K.11 t t ) 1,1 t,t Yioel tk tCrlek: .S¡¡r (11007)

/-s¡ra r,A/r-svan (2008)

A/,r¡rrls Aierlir.' (2008):

l\",1 n t !: t t t ¡ Li I n t 20A 7 I2AAB)
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EL GENERAL

Retrat histónc i personal del general Plutarco Elías Calles, figu-
ra destacada de la Revolució Mexicana que está enterrat amLr

Francisco Villa i altres dirigents en I'enorme monument comme
moratiu a Ciutat de Méxic. Va ocupar la presidéncia del país de

1924 a 1928, peró molta gent considerava que el seu poder es

va perllongar a través de diverses presidéncies, fins al seu exili

el 1936. Va ser una figura molt controvertida tal com indiquen
els diferents noms que va rebre al llarg de la seva carrera polí-

tica. Considerat per molta gent com un heroi de la Revolució va

rebre el sobrenom de "el jefe máximo de la revolución" ide "el

bolchevique" i també "el quema-curas" pels crims que va per-
petrar contra el clergat.

Natalia Almada, besnéta d"'el general", construeix la seva visió
a través de les cintes gravades per la seva ávia, que en un

moment donat va voler escriure 1a biografia del seu pare.

Les gravacions de la seva ávia, "pienes de dubtes ide silencis",
li permeten interrogar el present, observar-lo i pensar-lo de

forma crÍtica. La seva intenció no és recuperar el passat per

entendre el present, sinó aconseguir observar la realitat actual i

oferir un testimoni a través de les imatges.

AixÍ ho va expressar Natalia Almada en la presentació del docu-
mental al festival de Sundance (2009)' .¿Cómo reconcilramos
las contradicciones entre nuestra memoria famrliar y la memo-
ra colectiva de un país?, ¿cómo se fabrican la memoria y la his-
toria?, ¿cómo reconcilio mi realidad con la historia de mi fami-
lla?, ¿cómo yo, una mexicana, puedo entender México a través
de una mirada hrstórica?,

Nascuda a lVéxrc el 1974. de nrare nord-amer cana p¿lre nrex c¿. Natal a A mada

ha viscut entre lVéxrc i Nova York. Va estudiar a l'Escoa de Disseny de Rhode

s ar.rd. V¿ nrciar a seva tralectona com a crneasta amb la real tzacró del docLr-

nrental experrmenla La ntet¡¡on¿ perdida del agua (2A02).

}T ¡ECRETO DE EDUCAR

,,,,r ,r r,,rr,,r,rl]\, ,t Jimena IVlenéndez Pidal, Angeles
r ' rrr,.r (i,rr, ,r del Diestro, antigues mestres del

I r' tr,¡rrr,V, ltilecrdlr fundar un centre a Madrid el
, r .rrlrrrrl, r' ¡rrojci:te pedagógic que van haver d'inter

' ,,r r r¡ r,,r,r {)rvil. Malgrat 1'oposició del régim fran
,, , I I I l,.lr,r r,r lLlr:¿.rliu que no respongués al seu credo

¡,, ,, ,r',, ,1 ,rrrr lrltrlar a Madrid el col legi Estudio. Eis

l,lrrr,,r,,r ,r ll¡ r:erce de famílies molt redult i van
r , i ! , ,r,,(,,,, ontre elles la de Menéndez-Pidal. El

,, r,,t, r ,,, rlr¡ir Lr¡ terreny als afores de Madrid, en
!r,,, | , ,rr v, rr ¡ror lr)r acollir més alumnes r desenvolupar

, r, t.rt , ,r l,rirc lliure, com I'esport i l'observació de
t,r, l, rr( r Lrr paper rellevant en el seu prolecte

a; l,

, r. I ', , r tr,,\/r,,lr):t amb professors, professores i exalum,
r,. r rlrr, , Mr'r( o(les Cabrera i Javier MarÍas, S exposen

. I, rr trrrr,.,, ¡rr 
,rl;r¡litgiques de la seva proposta, basades

,, r,,r rr ,,1 ¡,,,¡ri,r'lr:, la toleráncia i l'autonomia de I'alum-
,¡ ¡r, I ll ,l ,,, 'V,t fein¿.

,. , r , r 1.r ,1)lr,i lercero ha treba l¿t en 1¿ prodLrcció de d vetsos
, r, I .r l ln l.r gestló cultur¿l. E secreto de educar és el seLt

, r, , ill rl 1 i)ilr ulr homenatge a es flfdadores del centre
, ,,, ll. i (,r 5(lLiS eStUdiS ab¿¡ts dentrar ¿ a Ltntverst¿t.
r, ilrl ||lr lL.rTtils lIStór¡cs rc ¿ctollats ¡:r¡f: lVadrid I ¿[tb ¡
' I l"rlyt

Filmografia de Sonia fercero:
[)\) ],t l)t€l D,t,lrtiltt) (. l!l1l:)): ,{r,r5 .trlc rrl
lcstrgo (1996): /r)s /1rrr,! (tr ro(1996) L,i

¡V .r ¡ iJ J/¡iLr I I r,l! /) [i Mrls.]. .J.ri s/-qio

ixi { 1997): L.i rt! tit,t it)i.tl)t t \199J ): El

'ii'. ,e1! di e,,'ir..r¡ il'flil8)

tilmogralia de Natal¡a Almada:

All W¿|..t Hds e Pctlrt l M.r,
Ai oiro /r.ro (200!r) Éi gcri.,,:
¡/rP I i2OOgl
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EL VIAJE DEL COMETA

"El cometa" és un autobús escolar reconvertit en casa rodant,
amb el qual Mari i Enoc, una parella de professors jubilats, viat-
gen pels llocs més apartats de Méxic. El seu és un viatge de
plaer, que els permet gaudir de les platges, els paisatges iel
menjar, peró és també una oportunitat per continuar amb la

seva tasca pedagógica. lés que Mari i Enoc imparteixen classes
d'astronomia de manera gratuita a les escoles públiques i, a les
nits, conviden la gent d'aquests pobles remots a sessions
astronómiq ues.

La pel.lÍcula es configura com un quadern de viatge en qué es

combina el video amb fotografies, animacions i dibuixos, amb la

voluntat d'anar més enllá de l'anécdota del "cometa" i oferir una
reflexió sobre el sentit que se li pot donar a una vida. Es per aixo
que es fa una especial atenció als personatges ia alló que els
mou en el seu viatge. La premissa d'una vida senzilla guia tant
la vjda de Mari i Enoc com la proposta del film, plena de
moments de calma i contemplació. La seva experiéncia se'ns
mostra com la possibilitat de trobar la felicitat enmig del desen-
cÍs imperant al pais.

lvonne Fuentes l\,4endoza, nascuda a Ciudad de lVéxico el 1973, va estudiar cién

cies de la comunicació a la Universidad lberoamericana Noroeste i posterorment

es va formar corn a (ealilzadota a Centro Universitaro de Estudios
Cinematográfrcos. Ha participat en co.lectius de clnema experimental a l\/éxic r a

Barcelona. El viaje del cometa és el seu primer llargmetratge documenta. A més,

també ha realitzat dferents prolectes de disseny gráfc i il lustracró i ha treballat
com a amb entadora i com a directora d'art en d ferents pel.lÍcules.

HII{ BOMBARDEJAT UNA ESCOLA
Mlt n¡,r C0,

¡r,,, r,r ,l tr, ,rr(,l,rlf,(r a l'Escola del Mar, fundada ei gener de

' , ,r, trrri l,r,,olrrc la sorra de la platja de Ia Barceloneta
, ñ,,,,,t rrr¡,rrl rll ljarcelona. Per les seves revolucionáries
:, , ',, t,, ', l,rrir rliirlues, que va portar a terme fins a la seva

i,', ri, 1,,.r lr lrornltardeig el 1938, ocupa un lloc molt des-
rr ,.,. r,tri, ,rr tr ¡rrrltlica de la ciutat de Barcelona.

. , | ,¡,r, , 1,,¡,,,r l,rriir[ic es basava en la formació de conscién-
r..,,r',, ¡ ¡l¡¡ ,rr.tr l',tlumnat. La vida a l'escola funcionava com

, =.,,,, Irl r,l..,r1", trn la qual tots participaven ivetllaven pel

¡,rrrrrtrrrrr r, ,r,lll,nt. Un dels aspectes més destacats era la

r, i,,,, r,,l rlr,,,onvolupament de l'autonomia ila responsa-
¡¡r ,rr t,,l ,,1,, trcn:; i nenes de l'escola.

, E',',,t rlr,i, r)( ) r,,; basava en la repetició memorÍstica dels
r,,,tj,¡t rrrr¡r.,,,r1,, ¡rer l'autoritat dels llibres idels mestres,
,, t¡,1lrrr,,¡1,¡l icl desig de conéixer, promoguts a través

. tr,rt rt rrrrrll y,¡¡l,rrles com la dansa, la música, els treballs
: ,,rr ,,l.rlr,r lrrr,r, r:ntre d'altres

rL-r.,i,,,¡r , r,,, rllils dels antics alumnes i mestres de l'Escola
lJ:, , rr r,.¡,lrr ¡rtrrr la seva transcendéncia social i individual,

t,rr lrrl. ¡,¡,rr'rcs a les seves vivéncies podem recuperar

= 
,.,,,, ¡,, 

., l,¡1 'rrliir:s qUe, enCara avui, tenen una absoluta

rrr, ,rr o ,tud ovlsua Halt bontbardelat una escola és el seu
, .,, , 1 , ,ilr ,r r{¡,r itzadores. Anna lVorejon, que va cursar el postgrau
,'r¡ , , l, , vil,. lr r lreballat en e camp de la producció televisiva i des
, ,, ,l rl l,r,r (l(.llrogrames de reportatges. Sandra Ols na ha desen

, r,,r r,,r l,r ¡ rrrrl|cció televis va I actualment és productora de pro-
¡ , ,i,¡ , Mrrr',r Corbera ha trebalat en el camp de a pub icitai i a

, ,, ,1., 1¡ir,r, I ,tLttlla ment forma part de Iecluip de continguts de

Filmografia de Mireia Corbera,
Anna Morejór i Sandra 0lsina:
Han bo¡nbardelat Ln, esco/d (2010)

Filmografia d'lvonne fuenles:

El sueño de la gall¡n¿ (1999):

La virgen Lup¡ta (2AAl)l

De cuando el pescada muna t1, I

QA02); Hospedaje La Colo¡¡t.tl

Objetas Favoros \2AAl): DeL ¡

Ca lc eti n a Esc ru to po (2445) |

Méx¡ca en nombres (2447)

El v¡ale del cameta \24A9)

+
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KOOLHAAS HOUSELIFE

Koolhaas Houseltfe forma part d'una séne de films documentals
d rigits i produits per la Béka i Louise Lemoine sota el títol Living
archltectures; col lecció que ens acosta al món de l'arqurtectu-
ra des d'una mirada interior que defuig qualsevol idealització en
la representació d'obres arqu tectón ques de renom internacio-
nal. En aquest cas, una oportunitat per descobrir la intimitat,
vitalitat iflexibilitat de I'espai rnterior iexterior de la casa disse
nyada per 1'arquitecte Rem Koolhaas (OMA) entre 1994 i 1998
als afores de Bordeus.

Especialnrent concebuda per ser habitada per una persona
paraplégica, visitarem el seu interior principalment de la má de

Guadalupe Acedo. persona a cárrec de la seva cura i neteja des
de fa més d'una década. Será des d'aquesta quotidianitat.
generalment ob idada, com coneixerem la vida dins aquesta fas-

cinant estructura de murs rotatoris, terres móbils, finestrals
autonrátics ivistes impressionants. Un retrat que subratlla la

vessant més práctica d'aquesta obra i diposita el protagonrsme.
més que a qu l'ha dissenyada, a qui l'utilitza i, per tant, a qui
millor la coneix. Un retrat inusualamb qué seguinr tots els movi

ments de Guada upe, carregada amb les seves armes de nete-
ja, com si seguíssim els passos d'una coreografia. Un espléndid
diáleg entre el que la directora iel director dei f lm anomenen
''la vida real de larquitectura" r les concepcions del seu arqur
tecte, que finalment comenta el film I les seves mpressions en

una entrevista.

l.lascLrt a t¿r ,r rasiCe¡t a P¿rr: i a Béka és arqu tecte. direclor de i nenr¿ r vrdcir

artsta. A{rlir:r¡feft est¿ trEll¿il¿nt en r'ivcrscs ilrstai aaio¡s preparant el scir

sego¡ I.rrgnratr¿tge

Louse Lerroine. nascLr¡:la;, Fr¿r¡ca resident a Paris. es iir:r-.ncr¿da en c¡enr¿r l

f losof a lrer .r S,-irbon¡e de Par s Escr Lr per a drverses rev stes pub rcacrofs .i arl

.rrqu t3atLir¿r ,rari ábor¿ er LlrÍorenis prolcartcs i: r¡e,natogr¿l rs aonr a gu orr st.r.

tilmograf ia d'lla BCka:

/ Hivc SarY, lvll l\l')ti1¿, [)

Laris (200-l) K¡r,iirr,i.' / i

tilmografia de Lou¡se Lemoine

1,, _,J¿rit: i,,/r,1i,i..i' /r rra:

A¡is/r l:'(li.ll r /i,,.]ii., ;.'l

II TERRA HABITADA

rll+,r,i, rrri, r,r r,r Cl tren que surt de Sant petersburg en
, rrt rr lr rt,rr (Mongolia). A mesura que Ia mirada s,en-

' r 
¡¡ ¡,,i r t, r,rr,,,lr,rnya idesconeguda, el paisatge emergeix

, t¡ t, ,r r rr ,.,, rle ritmes i de colors.

r ,, ¡,, r r ,tr r , r r,, r irri¡3irn cap al poble de Kathgal, al nord_oest
, r, ,,,,t,t.r rtri'. ()l lerrps hagi quedat atrapat en els gestos
. r ,', , r,,l,lrr ',, r.ornpartits amb els seus habitants, pero la
,lr ,,,,¡,r, t.r ,()t rllrrla el viatge fins a arnbar al destÍ fixat.
,. ,,, r,,, rr,,r'¡l ,r ,l,rll ri'rrna muntanya on viuen els Tsaatan (Els
r r, r ¡ rr .) rr,r Iribu nómada, "habitants d'una terra que

r ,, ¡,,r , . , ,rll)l( ' ( l'ella mateixa i ens habita".

|,, , | , l)rol)osa la realllzadora comenEa amb l'obser-
, rr rrr,.rrl.r ,illcs formes de vida desconegudes, d,una

, r,,, . ,,,ilrilIt( {.i sense que puguem entendre el que
A r,,,, r ¡,, rr lr',, irlatges ens sedueixen ila seva visió ens

¡ ri r,,, rl ,rlrl, rl rlr, ¡toder tornar a miar de nou les coses.

.,i'1, rr,, .,rl,rrl)t,l del lloc, sinó que succeeix a la inversa.
, ,.r r lr r,,, .,[, |,t cámera O qui OCUpa el Seu llOc, tOt COn-

¡,¡,,r rr ru,rltir ,,,, cs troba possert i sedul't per la cadéncia
. r.¡¡r,r r, 1,,,,o¡s, pel moviment de les coses enregistra_
I,, ,,,,, ilil,.lrl rl| les mateixes imatges. No hi ha necessi-
r. ,1, , ',l,rr rr,,, de donar sentit al que s'observa.

r r,,,.,, r,t , rt ,lr ,¡¡,,, st, portar pel ritme de totes les coses que
r¡ r,',., ttl I rl(,',,11).tfeiXent.

, r r r |.rrr , 1,,¡¿ el l9BL Anna Sanmarti és licencrada en comu
! , |, r Ir |lrvcrsrt¿tt pompeu Fabra eaO{). áa trebailat con.l a

, r I t, rllls ¿ntbits d aludant de c¿r¡era en ¡y,?oyies, docu
t ,r, llr ro l¿l¡oratcom a assistent personal de drecció en

, i, . r r i rs ¡l¡ Andres Rabadán. de Ventrra Drtrall.

tilmograf¡a d'Anna Sanmartí

¡,.1 L\ no ¡ t es W i h oLl Rerle¡7rbels (2004)

Ml:Ml) (2AA4): Brlg,rdes 12005).
.-/c /L'su/-. pa-s rlrr/ rr.l/)k,(2006):
L,i Tüt.r H¿bitad¿ l.2AO9)
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ilf CITY DREAMS (ELS NosTRES soMNrs pER A LA cruTAr)

tihlel,r (,lr

,,1 t, ,r r, r , r Nova York disposada a reconctlrar-se

' ,r t, r , tLr, rl v, r llgir acabada l'adolescéncia. U¡ retro_

¡ r, I rr,r r,irnera en má buscant les veus d a -

' I' r 1rr' ,1 Irrrlitxt reuneix clnc artrstes de diferents
i , rrrll,rl Nova York per viure ltreballar. La ctrr
,,,r r, r¡,r(,lr)11., gens neutr-od'aquests retrats ínt nts

I I r ,lr,,r lot,l Va eStar dUra¡t Un any SegU nt leS

,, , ¡ r,rll(,.ila proximitat ha aconseguit enreglg
r I r ,,r, rl , I ¡rrolt:ssiona s importants. AixÍ, assistirer¡

.1, l( ), , ,llivcrsari de Nancy Spero a casa dels
r ' lr, l, r11, rll cn la que va ser la seva primera bien-

, 1,, ri) v,r llor r poc temps després, 'octubre dcl
t, I ,irl)rtx,ir, a part r d'Íntims relats personals, un

, ¡L , l, ,,, I r, rot Lrl. la ntés love de les artistes és Swoon:
!,' r r, l', r lllrrrenmigdel saltdel'slreelartalreco-

I n r, ,,rr,rl ,lrrlr Ltna exposició individual al MOMA.

r,,t rr rr,r r(,lrospecttva dels últims 25 anys: no

', I lr,rr,',, cns expl cará el perque del seu nterés
lrrrrrrcl de la dona en particular. lés preci-

, rr., tr\lllqletl I nt l1a a'lsti, .l C¿llp
r, f',1. r l r Alrr,irnovic, consagrada perforrle r ugos_

, I rl,l r ,r Nova York el 2003. Lartista egípcra
' rl, r t,rrrl cls patrons occidentals com els ideals
I I !,Lr r rr,r¡,t ,irnb els seus subversius brodats de
r , r rr lllrlrls sexualment explícites. Tenlm l o
r ,r,. r ,, ,r rll;¡r els processos de creac ó i insp ra

I 1 , rrlltircs. anrbiclorrs I oblect us cl ferents.

tt .r lr r ,|.ir/,r|ilarelttt{tc:sELjA. itdra ll,t ¿t Dosl)res
' ' ,r Ri¡1t,, un cortrltta¿ 1trl1t,ss trn.r I ti'¡i.t tti,lil
I r v r r ilg l'ol (lalcL|Ienl¡i fltre| Worrls: A Porira t uf

r 1r,i|,r a|r ,;rtI l-r¿rC. ritaaltell!1 ltl.tof l,rl:l

I

t¡lnografia cle Chiara Clemente:

//N, r, l'/ir/iri. l.,ilolill
r rr/ r //i lrr.,'rr.. i r(rllEr

1l-r', ,,'

\]\ I:
Rwrttl.¡'\:.tl)l).
l.ri ',, ir ,l ll,

/Í/i'r¡i. y f (:flCJ

MY NEIGHBOR, MY KILLER (EL MEU VEí, EL MEU ASSASSÍ)

Seguirrent de l'atrevrt exper nrent de reco¡crl.liació rjusticia des
prés de genocidi viscLrt a Rwanda 'any 1994. Al llarg de gaire-
bé deu anys. Anne Aghron viatja a una pet ta corrun tat rural,
molt allunyada de la captal del paÍs, per traQar iimpacte en el

temps de Gacaca, un srstema de tribunals locals a l'air.^ lliure
que lutgen els crims del genocidi i que retornen els assass ns ¿

casa seva a canvi de la seva confessró. Aghion evta e s tels, les

x lres i la narracró, r apL.rnta a 'essencia del confircte: conr aprens
aparlar amb la persona que ha matatalgú de la teva família? Per
fer ho, segueix rgLralment les persones supervivents i les perpe
tradores, es acusacions les defenses, les veritais borroses r el

difícil peró esperanqador camí per recuperar la coexisténcia.

El llargmetratge és la culmrnacio d una serie de treballs més
curts de la directora sobre el conf icte i el posterior procés de
reconstrucció de la societat rwandesa. La seva tasca ha servit
durant anys conr a eina de treball per a nombroses institucions
en diferents par'sos, donada la seva capa()itat per explicar al

món lexperiéncia de Rwanda. De la mateixa manera, el docu-
n¡ental ha fornrat part de la secció oficial del Festival de Cinema
de Cannes 2009 t l ha valgut a la directora el prenri del Festrval
Inlernacional cle Cin-orna Hurnan Rights Watch.

A|¡ú Agll Of Te.i lz,raiOr.¡ iT,ritCa¡¡rr':r (t¿l-¡. r,¡ !á rai,lti aí cn rü¡tgu.t ! tr.t¿ilrr,i
,rr¡[¡ a¡tlr Ml;g¡;r CLrr¡ L,rLrdi:. cir:,,¡rrés r]r,',.;cLrs i:.;1rrls vl: vLrrt dos ¡r¡ys;r
il.: 'e. ll,r lreb¿ ,il ,r cr arir, llrr o.i.r P¡¡,s d.r irrr, A/a* li,rl I,ier ¿ l //r1',,/Lrior.rr
llctJial ftrbIit]¿ . ld LlLlls lrr frÓl dr L: Iefr¿i ,1lrt ¿ .irT ir¿ i 1r!lr ¿i d r! i-i¡)Tat Llil

¡rTorJrlrror¡roslprrrrlLrci,r.¡rl¡¡¡sr.loaonrer(.,1adrigrr prrrlLrircssrrLr!llTOlli:

t¡lmografia d'Arne Agh¡on

i-, ,, " | ¡, ,,.

G



SAINT LOUIS BLUES. UN TRANSPORT EN COMMUN
(SAINT LOUIS BLUES. UN TRANSPORT EN COMÚ)

|-

lil xrnETlcs
t{', t l, I .rrry ',r'l,tttla, a la ciutat de Nova York, un
t¡ r r, r r r ,,,rr, ll,rrlcs principalment al camp de la crÍ
, ,' ¡ r,, , r , rrlr',li(lr€)s van dec dir crear el grup The

r, rt, r¡ lr! ,), (lro va ser el germen de la publ cacio

' i r,, rrl r¡rr rl¡111 ,t Heresles(1917 1992)

¡ !, ,r,, ,lr'trr,", rlc la seva arribada a la ciutat de Nova

rlri ,,r,rrrlirr:r:tora de cinema. Joan Braderman,
r r i ,1rr l,rr", rlcl grup, en repassa la histÓria iviatja

r l,.r ',r'ilr n les petjades de les companyes
¡ . , , .t, I lt,'l /r vr:.sles. Un retrat Íntim i afectuÓs sobre
, i , rr , I )l rlr;rrt r amb intervencions molt lÚcldes

Irl,rrr ro,r la lluita feminista i sobre els reptes de

r, , ' | | r, ,rr', I lr:ol.lectiu funcionava com un microcos

' r , t, rt,,r ,r, l)r rliliclues d'intervenció semblants a les

r l, l, ,|,,', (l!e en els anys de la Segona Onada
I i ,r, r, rrr ¡xrr valorar la seva situació en un món

r , i, | ¡ r ,rl )rr r ,lllins que donessin visibilitat al seu tre
. ,, r,,vrrrlrr,rr:tons. El documental empra una mu -

r r! r. tr rt,.) ,r(,', f orntals per completar la idea de veu
r , r,, l, l.lor'r,rf ir.s ifilmacions d'arxiu, fins a imatges

,,¡ r,t r, lr,rrirrronls de Ia revista entrevistes a vint-i

I r, , ,,rlrrron hiperactives en les seves profes
r'. , ¡r,rl' lrolrr:rl personalitats com la crÍtica d'art,

' r L tr lrrr y lippard. la directora creativa del New
, r,rr, I lrlr,llr lr, l'arquitecta Susana Torre. la cineasta

r , rtr,1r,,,,olrCecilia Vicuña o Mirlam Schapiro.

r ' ,i | , 'l, llh' Heresies els podeu descarregar del web

lri r ,lr1)r(,llceg rls/heretics/

I rl r, i L|r {,., Lrn vetsit¿rts rl¡ ll¡rvarcl Nova York .l1l¡rl

r I fl ¡ilrystrebal¿lrtCOnra gLronsta. vtdeo¿jrt5t¿.

r ¡ , 1,lr,r professora L¡ sevcs ol¡res es troben elt le§

I I r r (,Lr.i conr ISlealcllk. .r Anrsterdant. e Ctttltrt¡

I I )1.4/\ ,1,,N¡v.r Yt¡rk
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El punt de partida d'aquest conte musical és una de les estaclons

d'autobusos més transitades de Senegal, la de Pompiers, a Daka(

Els protagonistes d'aquesta histÓria sÓn d'entrada com qualsevol

altre dels milers de persones que es desplacen d'una punta a l'altra

del paÍs amb el mitlá de transport més popular: els taxi brousse o

"set places", antics models de coües familiars de Renault o Citroén

habilitats per encabir-hi fins a set passatgers. Coneixerem les histÓ-

ries dels protagonistes en el traiecte Dakar - Saint Louis, entre els

paisatges urbans i les polsoses carreteres senegaleses. La directora

fa confluir en aquest transpod comú una série de personatges

arquetÍpics, icadascun d'ells ens dÓna, en clau personal, una refle-

xió sobre la realitat del seu paÍs, i ho fan cantant i ballant. Així, a ritme

de b/ues escoltarem el testimoni de la que podria ser una de les mol-

tes dones que aixequen cada dra les economies familiars del paÍs;

un twist dels seixanta il.lustrará 1'oblectiu d'arribar a Europa de

Malick, un dels molts loves senegalesos que decideixen buscar el

seu futur fora, i precisament d'aquesta realitat de la migraciÓ es

lamenta el conductor del 7 places que coreografiar¿, enrnig d'un

altre embús típic de les sortides de la ciutat, la canqÓ més critica i

desencantada amb la situació sooopolitica que viu el país.

Dyana Gaye plantela una singular roadntovie i comédia musical
que mescla estils, movent-se entre les convencions dels musi-

cals francesos dels anys cinquanta iseixanta i la tradiciÓ oral

senegalesa d'explicadors d'históries.

D rectora francosenega esa rrascucla el 1975. Dyana Gaye es va llicenc al en ': nerns

a a Universitat de Paris V ll El 1999 va obtenir la bec¿ LoLris Lum ére V l a Méd cis

Del s¡:U guto Llna dan per a Sdi//L'//rr.rre El seu film Dew.\tet¡va ser nonr nat als pre

nrs César 2OO8 com a m or curlrtretratge. Dyana Gaye s nteressa per ntrodulr al setr

crnenra ref exror¡s al voltarlt de la dent tat afr cara a pañrr de sltuac ons quotidianes.

Filmograf¡a de Dyana Gaye

L-//¡e lenrrrr,porrI S,)i.i l "
-/;i d-.rrx J,:icirr¡ (.lOLlr,

-q.1,/r¡ 1.alrs Si,rc.-; .l,r r, ,

12009).
F¡lmogralia de Joan Braderman:

I ii.t Eraa/rlÉiiir, l i1/iill,,i ilrlrfrr c5 ( L!1,'r'

r l, rrv¡/ r.r xr ./r,/ /r, r'/r/, I I I rlll(l ): A/,lLric

Dttltl l Dt,)ñ11 Jtt.t¡¡ llt,tlL:r¡¡¡ tt¡ tReJd5i il1,'

N,r1r¡rl;l Eiir)rirt'r i 1(lll ll: I1i,r/rrrj i!¡ l/ra
//rtrrcr,1r L./ -S l'ri¡..t r -, ' ' A/r ¡¡¡.q¡r¡ l198li
,i) I ile¡, i-i, rl:,!lr 1,,, r/r ,\l,a i',j:ll..l

ililgtl -ir.: a,'- 1','ii,''! ll8i, i,irrr
.l¡ 'i l -§/: " ¡,''r 'r'., l, ,,,1I1(,;88,: itÍiL
Sr,,,i,.,'Str.i [,',]rr. r,",'.1 lrBEl,\,'
[j¡¡¡ l/r, e j,¡]r ( l,]g,ll. -irr.r) Srls S¡.i.-(

t'
! | p l\ t t I L n, t, lc)')Z l'.1'l!)l : / /r' / /f rr'|.s
1:)( ){t9 I

r-._
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THE MOON ¡NSIDE YOU (LA LLUNA EN TU)

The Moon lnstde You és un vatge personal de la directora a tra-
vés de s prejudic s que la societat occidental ha constrult al vol

lant de la menstruació i una reflexió al vo tant de les seves pos-

sibles conseqüéncies en la nostra v véncia personal.

EncLrriosida pel que encaTa avui es considera un tabú,
Fabiánová va decidir rnvestigar sobre la Tnanera com es dones
viuen la nrenstruació icontrastar-ho amb la forma com la socle-
tat s'ha reapropiat d'aquest materx fenomen fis ológic tot con-
vert nt-lo en quelcom socialment constrult

Per qué s ha de silencrar que una dona esta menstruant? Com pot

ser que un procés natural sigui considerat inopoltú? Per qué en

les diferents llengúes s'han hagut d inventar sobrenoms per deno
minar la regla? I per qué en la majoria de es seves accepcions
tenen connotacions negatives? Per bLrscar una resposta a aquests
i molts d'altres rnterrogants, la directora recorre diversos palsos

per preguntar-ho a dones i homes del carrer, personal médic, pro

fessionals de s món de 'antropologia i Ia filosof a...

Comb nant drverses técn ques i forn¡ats (des de i'animació, ai diari

Ínt r¡, la publicitat o la recreació de fantasies), Drana Fabiánová

aconsegueix transportar ncs fins aque les arrels més profundes de

la fenrinitat I la vida. aque les que sovint han quedat re egades en uir

segon pla per no correspondre's amb els valors que la nostra socie-

tat patriarcal associa i ressalta de la fenr nitat. Una lnvitació fresca,

moderna, pedagógica i canegada d'ironla, a la reflexió la presa de

consciéncra del pes que pottenir en cada tralectória persona el que

la mateixa directora ha denominat "etiqueta menstrual".

L1t t'lr|,rda ef i¡er oLJ sf re aortLlt (¡ic 0 ailal ov sLtal per ¿ Ulliverslt¿t
rlEslv;:i1L::r;r¡,2002.ei200.1esv¿ir¡rsl;rrl;rt¡rB¿rcc'ott¿percuts.rtLirrlrost
gr,rirrrir(lrarraadoainreIta.r'ISCAC.l]iar:¡F,tb¡rItllállaestatgu¿Ilyddol¿du
r¡rrIrl¡r.s¡-r l-]..qrr¿s ira tret¡.¡ ;,t l¡¡r ,r:r¡Lrcl;rnt ale (, recalil a ¿ ieevsÓ prv:rl.l
.,,,(r./1[1].'txit0nr.raer,ar:¡[]eri!r:do,Lrr.r:¡l:sdarateeVsÓptrbiaf;rctrtt:
I',a 

^,/,r,,, 
/ri-s;:{. [.Lr es e S-Jr] lrrrifi,i ilr,:Lrnrcft¿l cs e resirltat d un nla or;illto

lirrrl lrr-.nl fl ¿ rlc¿ al¿ seL irt¡ierrla,i r,rl rl( Do.rlgr.rLr.

tilmograf¡a de Diana tab¡árov,l
/'. [i , ir,' ', !',

' tll DON DON (LA GUERRA HA ACABAT)

hhPr r .r I

.t

I

,I

r r, r rrlr,,v, ,rlll jtrdici d'lssa Sesay, comandant en
¡ rr,,.l li,,v( )lrconari Unlficat (RUF), al Tribunal

r, r r l('r )rc, on es jutgen els crlms comesos
r ,, ,,,, Lll rlrcrra clvi (de 1992 a 2OO2). El docu-
, r , r rrl Lr r , rr:r:r-.s sense precedents a les diferents
. r' , , r,.rr ,rl lr lrunal, ar¡b testinron s tant de la f s
r , l, l, ¡', r. lr:r, llersones víctimes del confllcte i les

, i I lrr 1 ,,,,r Scsay, en el relat d'un cas que l.lus-
. r'rl.rl Llr, "lir[lrrsticia" com a deferfrontal pas-

,r l,r| t lt,lr ll).

,' r,",ril,rt de més de 3 anys de treball de la

, r r, r r, rl,r liebecca R chman Cohen, experta en
, ,1, lr,rr',, I l)€rrzl d'ámbit rnternacional. E seu
| , rr r *rlixoT la labor del Tribunal Especial per a

1 , r ,,lr ¡r r¡,r v sió des de dins sobre les complexes
., , ,r t,, ,lrlrr llcs i legals que sorgeixen en l intent de

r, r ,f , (",(lu nqades per la guerra I obrir així un
r I ,l r' r'l lrlirr de la justícia penal internactonal.

, ' f1 ,irl,r ert alrüt r v¡ aolle x-or c Tr t-'unai Esper..::1

,l , r ,r nvest g¿irlora ctt I c'c1u p de l¿ defefs¿ d A ex

¡ ,i (,ll dl lud i] .olttr¿ cl Cilllsel rle les Fori:es

i\l l. L.l l )rLilrt els seus est.rd s. tanrbé havl¿ p¿rtl(l

, , llr ) ri llrli:nclcrs. una ONG (lue llroporcona defensa
I r r , ,lr: tl,rlgLr¡ de rcte. W¿i Dott Don és el seu pri

' ! , , r¡ Lrr('rx ¿r sev¿r .'xp-'r ettcta antb a seva tasca de

I ,i r,¡i lr,i ilrl)¿rrlit scirn¿rTS es¡teca tzats en e tract¿

LlLl I l rlr el c nelil¡ docLrnletlta en d ferellts ul i

Filmografia de Rebecca R¡chman Cohen:

l1lrir',!'" llrll

-
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T{ST A TRANS NARRATIVE (CONTRA UNA TRANSNARRATIVA)

I ¡tt tlt',, rcllox ona sobre Ia pol ednca qüest o
, lr1.rl I r rrllLtencia de la comunitat en a nos-

,' r llrllr ltls.

¡ .r',, v,i¡rropra vivéncia com a trans masculi
, t, lrrr,,r r,,,r lravés del seu vÍdeo diari. on entre-

,,, t,¡ r'., ,rr,', lr¿rns i, finalment, amplia el d aieg a

1,. l,'r,,on(-rs. E director trasllada els interro
, r l, rlrl, rl lr,ltsrnascu ina a diversos col lect us
, , . Lr, r ',. (/¿/irers. etc.), i aconsegueix aixÍ ul
r ,r r¡rr 'trl rrrt:s global a voltant de les po Ítiques

,l I rr, rrrls de les identitats de génere. Un d a
l, r, r llc¡rr:nts h stóricament ob rdats com la

1 , l, ,r ,¡55¡.. de raqa i que planteja preguntes
r'rrl , ,r scr trans? Hi ha una percepció ide-

. r tl. I Ir rl,,/ QLt na és la narratrva dominant?

r, rrl r, )r,xt,,tex una única identtat trans ni u¡a
' r r r, lr I lrrs aclarex aquest agalrsl (en contra

,, , r, ,r ,1,r;, lrr.sl d Trans Narrative) del titol. Alló que
, r rir r| iltosUTa, la seva histÓria l'ha constru da

,¡ 1,, (lLrc sovintes i lestrans han hagutde pre-
I r,(rr', rns patrons externs fixats sobretot des

',,,,1 ¡r';iquiátrcs que diagnostiquen la seva
, . r, ,", , rl., tractan¡ents hormona s o la cirurgia
, l, | , ri lr rr,,;l pas. Es pregunta fins a qu n punt
r I I ri ,lx,rT t¿r¡ tmposada suposa una pérdua de

, I l,,r r r 1,r 'r,,onal i la seva llibertat en aquest canrÍ.

i r in, rrl, rl Iirsskam toca abundant mater al sensible:
, r r ( lrrl kt transgred r les qüestrons que afecten

, , ,, r lrr ,,rl ,r ,rxo, les mancances de reduir el món a
. l I rr r r r lorltattu que ens pen¡et defiltir nos
, l, ,1r ,r l rrr¿rls parametres, corn a homes o dones.

f' (lrfe¡st¡r ¡(.;1¡. erlLrr¡clor r allivsta lr¡¡r¡s lr;
| ,,, r lr,rlrrttor¿r lrrofesso¡,il ¿ Nov.r Yorl praiarl¿ni rr:r

r ' .lr,,r,ire .re[] lrflfel !.rrgnrÉ,lr,rtge I;rt-§t]/er)1.

Filmografia de Jules Rosskam:

/¡,,/)s|,,/,,ri i:llril¡t: É Sa,,ti / rrS.,/.ii
¡i,ri: 1r..,- l:!l,i r :l-:.j :r!: : /,.;I,,
¡!.i ',/ir, ,.:-ari. rr
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18 BURNING tpnnís cREMA) Jennie Livingston

ntry', vrrrl,rrrl;r, a les sales de ball underground de

Ilu r.[,]rr,rvcrr competicions i desfilades "drag" que

llrrlrrrl, r r, r ront col.lectius de transvestits, transse-

all¡rlr,rr, ,rrr,; i llatinoamericans d'origen pobre, repre-
r¡rrl lrrr',,rkr,;lrores, i des d'una posició heterocentra-
rlr,',y¡,', ,, ,,,"' patológiques de la diferéncia sexual.

r¡,'r',. l,lr rirnica de les vivéncies ideles peforman-
rlr,l', l,rrrl,r,,lir:s personatges que van desfilar per la

I11,,. Iori¡p, de Harlem, entre els anys 1987 ¡ 1989.

lftllrr, llrrr¡,r, r;onegut per ser el pare del ball Vogue,

y,r ¡r r¡rr tl, rrilzar Madonna; Venus Xtravaganza, que

v,r ',r,r ,r';.;¿lssinada, victima de la transfóbia, o

rlr' l,r rr',i rle la SIDA, quan hi va haver una rees-

1lrrl,, rrrr rvr rronts de lluita política per tal de repensar
rrt' r,rl',,',oxuals ide classe. lés el moment de la

rf urr.r r rrlit:a trans i queer als Estats Units que se

rtr ¡rrrlrlrr i rlue incorpora el qüestionament de les

¡¡r.l, rrlr,¡(lrere en el debat sobre la construcció de

. lrrlllt(lr¡oS

llts lr',,,r, lr¡,rr:ions i els espectacles de les drag ball i de

tnn,, r,r rlrr) krs diferents "cases de ball" eren paródies

rh, h,', rrornrr-.s dominants i iugaven a accentuar la

n l,r h,rnrril,rl en el gest, en el caminar o en la indu-
pr rlr,',n,rllr,rlilzar el discurs i les práctiques heterose-

$hftr",',,r r l,r rrrascarada s'entenen com a joc i també

Hrr,,, rl',rlxxlerament ide visibilització. El film enre-
Lr ililt,,t{ ,r, tll ball, perÓtambé inclou les confessions

rhrl,¡ | ,il|(,rinos i la denúncia per part de les persones

,lr,l', ¡rrr,¡rrrlir;iS iels greuges a qué són sotmeses.

r, 'r ,. . v,r llr.cnciar a la Universitat de Yale el 1983 i va guanyar
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BEFORE ST0NEWALL rnenNs D'sToNEWALL)

Greta Schiller
Históric documental rodat el 1984 que analilza en profunditat els
orígens del que va culminar a finals de la década dels 60 amb
l'eclosió pública dels moviments d'alliberament de gais i lesbia-
nes als EUA. Una pel lícula que indaga en les décades anteriors
al punt d'inflexió que van suposar els disturbis d'Stonewall. A
finals de juny del 69 la policia va assaltar l'Stonewall, un bar gai

de Nova York, una práctica de repressió habitual peró que va
provocar una revolta massiva dels homosexuals amb dos dies de
disturbis. La lluita contra la discriminació i la presa de conscién-
cia, peró, venia ja d'un llarg cami; els testimonis de persones
clau, com Allen Ginsberg, Barbara Grier o Harry Hay, entre d'al-
tres, donen fe d'aquest període ple de contrastos: des d'una
certa obertura durant la década dels 20 fins a la repressió puri-
tana i la persecució criminal dels gais a l'época McCarthy, pas-

sant per la 2a Guerra tVlundial, quan l'experréncia militar va mos-
trar a homes i dones gais que no eren els únics amb la seva pre-
feréncia sexual. Eren temps d'invisibilitat social, ocultació, nega-
ció i a'illament, peró també de l'inici de la lluita; aixÍ, el film repas-
sa moments clau: la primera reunió clandestina, el 1950, de la

Societat lVattachine, o la fundació de la primera organització de
lesbianes, les Filles de Bilitis, el 1955. En definitiva, és la cróni-
ca personal i histórica dels pioners i pioneres de l'activisme gai
que ens proposen un discurs polític i social sobre la discrimina-
ció que a dia d'avui caldria revisar.

Productora i directora independent nascuda a Detrort. Greta Schiller va codirigir
Before Stonewall el 1984 amb Robert Rosenberg i John Scagliotti. Confundadora
fa més de 20 anys de produccions lezabel, trebaila en el camp del documental i

també en l'educació audiovisual. El 1995 va estrenar Paris Was a Wamen, sabre
el protagonisme de les dones en l'ámbit cultural al París de la década dels 20-30;
aquest és fins ara el seu treball més reconegut.

Pranris

F¡lmografia de Greta Schiller
Greta's G¡rls (1978): Bcl, '!

17985)t lnternational Swr, !

\1986); llny and Ruby, I t, t

(1988); Wonan af the Wltt

era una mujer (1995): fl ),

w¡th Mandela (1998); i lrL,
(2OO2): No D¡nasaL¡rs tt I t,

Recall Florida len produ ' t

tilmografia de renn¡e L¡v¡ngston:

Paris ls Burn¡ngl199l); Not for Profit
(1992); Hotheads (1993); Stonewall

11994); Whos the Top? \2OO5)t Through

the lce QOOO: Earth CamD One Qa08).

¡*.r ,,r tr,.l,,rll ¡,r lrc i fotográfic. Es realitzadora, fotdgrafa i pintora
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THE FALL OF WOMENLAND (LA CAIGUDA DEL PAíS DE LES

He Xiaodan
INA EXPERIMENT (rrxprntMENT MARTNA)

Lutz

ri', rlr, l,¡ rnort del seu pare, Marina Lutz va des-

hllut¡l,rrrl r ¿rlhora fascinant col'lecció de més de
,,,, ¡x,l lír:ules súper-S i gravacions d'áudio d'e-

I hr!u l),uc l'havia observada de forma meticulosa
Iul,rrlr,,,,r f ins a l'adolescéncia. La seva comuni-
rrr,rrl lr,rvi¿r estat mediatitzada per la cámera i el

tl rr,',rrll,rl, una acumulació d'imatges i sons que

f,rf 
'u,",',,,', 

vttyt:uristica i pedófila del seu pare, de pro-

llrrrrl¡¡,,, r¡rrc aleshores van servir per humiliar-la, la

r,l ,,lr ¡roder per expressar la seva creativitat i
P¡enli!

I lrrrr,r l,rscva malaltissa obsessiÓ en el que és el

ihrr l,rl r r:orn afirma ella mateixa: nEl meu pare va

,ilty,, ilrrant-me a través d'un microscopi. Ara,

Ullá lr',nrc,t de la seva mirada sobre mi a través del

rt rh¡irl,rl, i vosaltres podeu mirar-me mirant el

tl tltr',.

mrrrll,rl¡1r:rle divuit minuts que combina esgarrifo-

llrrrlto', rkr Marina i del seu pare fent-nos viatjar en

$tl ¡r,r,,,,,r1 ¡rcr acabar retratant la família i exposant
ltr', ,rvui lravia restat paradoxalment invisibilitzat.
qrlr lrovr',ual que redefineix la noció que habitual-

La minoria lvlosuo és una comunitat que viu al sud-oest de la

Xina, a la riba del llac Lugu -a prop del Tibet- i és una de les
poques societats matriarcals que queden al món. Amb l'absén-
cia del pare i el marit, i sense contracte matrimonial, la tradició
Mosuo construeix relacions basades en l'amor lliure i la satisfac-
ció sexual. Són societats sense violéncia en qué les dones són
les caps de famÍlia i a les nits es reuneixen amb els seus amants
amb els quals no conviuen durant el dia. La directora del docu-
mental, He Xiaodan té lligams familiars en aquell territori ihi
retorna amb la intenció d'esbrinar quines relacions sexoafecti-
ves hi ha realment darrere d'uns costums sexuals controvertits
que la feien avergonyir-se de les seves arrels quan era una ado-
lescent.

Grácies a l'aproximació que fa el documental a la quotidianitat
de la població, i en especial el seguiment a Bima, sabem que la

llibertat sexual i el poder de les dones Mosuo va sobreviure la

repressió del govern comunista, peró que, arran de la influéncia
del turisme i de la desactivació d'una societat xinesa en plena

eufória capitalista, aquesta forma alternativa d'organització
social comenEa desdibuixar-se.

Les imatges de The Fall of Womenland documenten unes for-
mes culturals. Més enllá de la mitificació d'un sistema de rela-
cions, el relat és la crónica d'una dissipació id'una societat que
fins fa pocs anys vivia emancipada de les práctiques i les cons-
truccions consolidades del patriarcat: el matrimoni, la monogá-
mia o els régims polÍtics.

He Xiaodan és una cineasta canadenca nascuda a la Xina el 1975. Va estudiar
producció cinematográfica a l'Académia de Cinema de PequÍn i ha treballat per a

l'Estudi de Cinema Yunnan Minority com a aludant de producció i ajudant de

direcció. Ihe Fall of Womenland és el seu primer migmetratge documental.

F¡lmograf¡a de He xiaodan:
The Danc¡ng Land l799ttt
the Star (2OO2): Caira C.1i

The Fall of Wamenland I

Filmografia de Mar¡na Lutz:

Vag¡na is for Lavers 12006); The Marina

Exper¡nent \2049).tlp h,', lrhrr¿lcions doméstiques i que ens parla del

I tl r¡r,t v, tr l, l .

l,rr l,r, //r, Mar¡na Exper¡menf és la seva primera pel lícula

Ftlrq¡r ',r rrr rnlorn aparentment perfecte a l'Upper East Side de

l6ldl,, llIr1,, l)osprés d'una adolescéncia rebel, ha viscut a Los

I Mnllrrrtrrr.
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T AVEC SONIA WIEDER.ATHERTON
AMII 

.,0NI/\ 
WIEDER-ATHERTON)

Ar',.,,,,r trlrr,r r'l ooncert de la gran vioioncelista Sonia

r,, r ,r1 rlrral ha elegit una varietat de peces que
r rtr,rrr vi:rsatilitat i el seu ampli repertori.

¡ . '.r,' t, . ,llr ,,, creadores ve de lluny, des de l'escrrp-
rn.,,,, , r,l,,lrr::; films d'Akerman fins a l'espectacle-
,l t t t tt¡tt.ttlut,, on les Sonates de Rakhmaninov o de

, r,rr,,rr[,,; inratges del film de Chantal Akerman
¡ r,rn rl)i, ,,, r sons que s'escoten ies miren.

r¡ ,,,,1r, l,r violoncelista, Akerman va indicant tot
r,,, ,l ,.ll, r o\ cert. Entre les qualitats artístiques i

tr,,,t,r ,tr, nt( )lloSde lesesceneSSemblen moltestre-
r Er t rt, ú,,r' l , Cert. I que ella ens empeny, ens porta

r ¡ ', tt,rr|y,L,rrltl) forqa a zones encara desconegudes,
| ,rr, ,, ,r vcgades lleugeres, antigues o noves, en

r r r, ¡'l r, r I ric tenSió,.

, I r' I ), (lluntal Akerman es va convertir en un d-o s pun-
¡ ' ' r r rrrrrlirrn des de la seva primera pel ícula. Sa¿/¡e nla

l )ri)l fica carrera el seu prestig s ha anat reval dant

F¡lmografia de Chantal Akerman:

-saule ,ra viiie ( 1968) | Llnfant ¿inB ou ie ioLte

t étre Ltn.o feÍtme fi¡a¡¡r:e ll9 /l): tlo!)l
Manterey\1912'): La cl?ntbrc I 11912): L¿

¡han¡bre 2 t1912); L. I 5/B ll91 1): Hangtng

Orr¡ lbnkers ( 1973). J¿ l¿ ti ell.. (1915):

Jc¿ire D¡eln)¿n J.i qrrrr df u'onlrn,rcr.. J0B0

&txelles 11915): Ners Fnr¡r¡ Hrvrr ( 1976):

Les rendez vcus .1Arr, ( l978)r Drs trui
t l9B0): Ioule u¡r.' nrrl ( 1982); lcs d/rrees 80
(1983)r Urioul P//,¡r ¿i de/¡rrtrle (1!J83):

Lhantne¿la yaii-se(1983) -l ai í¿nt l¿t lrod
\7984): Lettre d'une ctr¡É!-s1r' ( 1984); Go/de,
E/g/r/es ( 1985): M¿,i/e¡ Sk,velrs ( 1986)i Lelers
Honre (1986)r le rr¿lledr/ (1986) l, pdlrssL.

( 1986): Holores dA¡r.'rqtlc (1988): Irols

straphes su le nailt de.S¿.rr¡rr ( 1989)i les
lrors derrl¿res soi la¡es aJe /:/il/¡1 -§a/lrl)É,r¡
( 1989): Nutl etTour ( 1991 ): Lirfre /'.rlri
( 1992): le déarcoagcnr.rrl ( 1992): Pcnr¿f

d LtDe leLt]e hlle de i¿ r/r ¡1r-( r/r)eFs Lio. J

Bnlsseis ( I993): D est ( 1993)r L-lt1 dtN¿i ,)

/Verv IorA (1996): Cl11)l)l A^en¡Di by

Chaatal Akerntan \7996): le ¡lr orr ( 1997):

Sud (1999): la caprr€ (2000)i Da l'auhe cóte

l2Cñ2)¡ Denatn o¡t derrel)i,8c (2004); lj bas
(.2406\ Tanbée de Drjil s¿, Sh¿/Lqdi (2007):

A l esl ¿vec Sonn Wbtl¡rAltt)t,,i l2OA9)

, | ',, , n L l l,rrreny del documenta o de la ficc ó



DE LA MEM0RIA HIST0RICA DE

L'HOLOCAUST

lr rrlrrr rlr'Wanda Jakubowska és la primera ficció construida a partir del testi-
rr,,,¡¡¡ ¡l¡, les dones deportades a Auschwitz-Birkenau. El guió, escrit per
rrl,rrl,.w',ki1 amb la col.laboració de la també deportada Gerda Schneider, recull
r, , 'l)r,r rirncies de diverses dones que van patir les terribles condicions del
, rrrr¡r,l'r,xlerñ1ini. Des de la seva entrada al camp, Jakubowska va proposar-se
,, lrl,rr lrlcs aquelles históries que les dones li explicaven quan van assabentar-

' ,1,. l'rrrlcrnament d'una realitzadora.

I r r',, ()l,,lrucció des de la ficció de les experiéncies viscudes, a través d'una
,tr rur,rlrlz,tr;ió interpretada per les mateixes protagonistes, qüestiona la veracitat
,¡rrr ',,rlrlrLreix tradicionalment a les imatges documentals en detriment de la
r,', r,, l,r l)roposta de Jakubowska invalida qualsevol diferenciació entre docu-

',,, rt,rl r licció basada en el grau de veracitat de les imatges i desplaqa la

til, r,'n( r,r al punt de vista, ficcional o documental, que s'adopti per relatar els
r, L r, lx,r tant, remet al compromís étic amb les imatges.

irrrrr.llr,Wieviorkal, especialista en la história del genocidi ide la construcció
.1, l.r rrr'rnr)ria, indica que la producció del testimoni ha de ser estudiada a par-
r,r ,1. l,r ';cva evolució en el temps, sobre la seva funció en la construcció del
r' Irt lr',lirric i de la memória col.lectiva. Des d'aquesta perspectiva, Ia ficció
'r,,, r¡nrlrrl¿ldá de Jakubowska és pionera en una determinada construcció de la
¡,,¡ rr)r,r rlel genocidi, basada més en una exaltació del comunisme stalinista
,¡rr. r,rr r'l testimoni de l'extermini jueu.

I r' , l ¡rror:és de la construcció de la memcjria del camp d'Auschwitz el valor tes-
r,rr,rrr,rl rlc les imatges ha estat uns dels aspectes més polémics que afecta
'r,,,l,rrrrurt el cinema com a testimoni privilegiat del segle XX determinat per
rll,rl.r,rrst. No es tracta tant d'aplicar al cinema la frase d'Adorno sobre la
,rrr¡,r ,.',¡l¡¡lii¿l de fer poesia després d'Auschwitz, com de formular el possible
t,,l,rnr,.nl rl'una ética de la representació.

r,l,ul¡(,w,,ka ens proposa una ética de les emocions que actualment ens interro-
r ¡ .,,1,r,t,| lloc que té el subjecte que rep les imatges que se li ofereixen.

' I Lrr r,. Ld. H¿.hetk, P¿r s. 2002
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0STATNI ETAP (La darrera etapa)

Pr¡rr,r¡';t lrcc ó test [-tonla r]r: l¡ v da a s aallllls, rodaLia ern ¿:t S-¡va

nraloria d rs d ALrsclr,¡v tz ltrolagLtlitzada iter les rrateixes deltor,
tades. clu-. relrrrrtlLtc xr:l d¿'i¿ri a LalreT¿r Jcs ctx¡t"r r ¡L -! qrrc
varr r¡rLrre. [_a re¿ tzadora rertrea arllt tcrta fide tal a v da a L]anrll

a p;rrtir de la ficc ora tz.,tl o d Lln¿t ir stola rea . c arantr:nt ls1.ti-

rad¡ cl ia f gur;r cle Ma ¿ Zir¡tr:tb;lL.t¡t, u¡a hei'o ¡a dc a

Res stenc a belga. l-¿ ¡-rrotagon s*,a. Marllra We ss. clet rguda ;t

Vai'-covia, es deportaCa a Alschwrtz B rkcn.tLt. o¡ és e..grda ¡t-.r
li:s artoritats cle calr¡r r:rtrr a interltret. A Ís nlegra en ln grl!
Crr rcs sio'rcr¿¡ fornraL per dones dr: clirierses ¡¿tciuna lai:;, cllc ilu

tetr corltra c:s /r;¡.ri-r-s. a ttralor a polont:stt::, i a SS: f t¡ainte¡t aco¡
segue x evaclir sc. pr..rir -is rJet lgLtda ccrtdorr.tl.tcia a ntort.

Pcr 1;r rnera vep.ada, e c ncl.r¿r rrostrava des de ia Ilur: it lol ltor
ror cle cxir:Trrinr ¡azi. ofei rtt Lr¡cts irn;rtges ..sf-.rer'dores rlo lcs
concl c oTrs rlc rrrrl¿,r ¿i c¡nrp alLte coltrr¡cave¡ a d vulgar se 1tr:r'

e-,s Cec aTac ons dt: ier l).¡r'sones slpervivr..nls.

Qu¿¡l sr¡ ¡rri:rt r-.s aone x Élt parl dc 1e: ntatges reco ides per
lexer'a t a iat clLral v¿rr ;¡ I lter¿rr e s c¿lntll.-s. el t..stintoni reco tt

(:r ¿¡ ícc o ¡rer Warila Jal'rlbr¡wsk¡ v: ltodr:r rccrcar la lerlb e

cxl.reriérrr: a qrot d ¿:¡a dc les d-.lto1acles i e s dr:porlals qle, d a
a clra. var lraverr d-. I Lr titr' ¡tc.r sa vatgu;lrdar a seva v da rl gn -

t;rt i:orn ;r r)(jl.sa¡es

,.rr,rr,r I r,rr

rr i, i'lAR I

Filniografia de uJar(j
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