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HANDSOME HARRY runnny EL GUApo) Betir: lln;

Es el cinquanta-dosé aniversari de Harry (.James Sheridan), un
tipus solitari, electricista de professió i impecable en la presén-
cia i en el tracte amb el veinatge de la població on resideix. És

un dia especial perqué finalment rep la visita del seu fill, amb
qui no té prácticament relació des que es va divorciar de la seva
mare. Una trucada inesperada li esguerrará els plans. Tommy
(Steve Buscemi), un vell conegut de Marina, en el llit de mort i

corsecat pels remordiments, implora a Harry que vagi a discul-
par-se a David (Campbell Scott), un amic que va ser vÍctima
d'un acte brutal, homófob, comés per ambdós amb l'ajut de tres
nois més trenta anys enrere.

A partir d'aquest gi la narració pren forma de road-movie, que
assumim com el viatge d'expiació de Harry, que es veu obligat
a trencar el pacte de silenci. Seguint la lógica dels ordres narra-
tius (i espirituals), la peniténcia d'aquest antiheroi contempora-
ni, en el desplegament de la seva masculinitat, en la seva
impertorbabilitat, en el seu domini del món, és una acció hon-
rada que el conduirá a la redempció. I llavors Tommy no anirá
a l'infern, s'oblidará que l'heroi ha estat botxí iquedará impu-
ne la violéncia exercida per un grup d'homes en defensa del
seu "honor" i la seva virilitat, contra la "lascÍvia" d'un amic
homosexual.

Peró Handsome Harrysupera aquests llocs comuns i es propo-
sa representar de forma complexa el desig, la traició, l'amor, tot
posant en crisi l'incontestable régim heterosexual masculÍ. Tal i

com expressa la directora, Bette Gordon: "A Variety vaig explo-
rar nocions de desig i de sexualitat femenina. Handsome Harry
m'ha permés explorar la sexualitat masculina a través de la

mirada d'una dona,.

Bette Gordorr

TlrÉ ¡x,lor li',1¿¡ a l'atur que viu a la ciutat de Nova
lrrlr,u ,t lreballar a la taquilla d'un cinema porno

lrlrr,,, lir¡rr;rre. El seu lloc de treball se situa entre
rl¡. ,,r x i,rlització, i un espai privat eminentment

lr,r l(,,, nlirades dels homes que li compren l'en-
lrlr,rr ,¡ la sala de projecció. La fascinació per

lxrrrr rtl,rlr(lrrcs detonará una exploració obsessiva I

r¡r rl ¡rr, r'1,, r¡tecanismes que regulen el seu propi

tl r,r¡r¡irr,r cls rols i indaga sobre la possibilitat d'un
lnlrlt (,n r¡na cultura patriarcal on la mirada impo-

Irr', rr,lrrcsentacions. Bette Gordon desplaqa el

d ulr trr,rllrr,rri i uns models immutables de feminitat
rlr, l,r rr,r'c¡rció per possibilitar una apropiació sub-

§rr rr'¡rrr,,,r'rrl;rcions a través del paper d'espectadora
nr, l,r,r (lue confereix al personatge de Christine

ilrr l,r ',r,xu;rlitat de les dones sense estigmatitzar-la i

lh rrl,r , ,rrrlrovertida, perqué a mitjan anys 80 proposa

I lrr,tr lrr lrros de lectura resignificants i performatives.

lr',1,i rorr,;iderada un clássic del cinema indepen-
arurrr,l, rrrr:losa dins del moviment No wave, i va

flfilr r ll l,rlroracions molt destacades: guió de Kathy
tlr,r rh, lrrnr DiCillo, banda sonora de John Lurie i

lrrll¡ir,rlir:s del rodatge de la má de Nan Goldin.



IIIII¡' UNE HISTOIRE DU MOVEMENT DE

rt^ilf)N DES FEMMES 1970-1980
'... '' L rJ,i llll;lOtilA DEL [!i0\/l[\,{ENT D ALTIBERAMENT DE LES DONES

ar"l,
I 970- 1 980)
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RAGAZZE - LA VITA TREMA (NoIES - LAVTDATREMoLA)

Memória de les lluites feministes a ltália, des dels inicis del
moviment, sorgit al final de 1960, fins als canvis que van tenir
lloc al llarg de la década dels 70. Quatre dones relaten les seves
experiéncies personals ila seva participació en les diverses
organitzacions i col.lectius de dones que van reivindicar el dret
al propi cos i a la própia identitat.

Les seves declaracions s'integren en les imatges d'arxiu, que
mostren I'amplitud de les transformacions que les dones van
propiciar en sortir al carrer i reclamar els seus drets.

La vida, realment, va tremolar quan es van qüestionar els fona-
ments de les institucions amb les quals es regulava el destí de
les dones. Tota una generació de dones va viure aquesta efer-
vescéncia del canvi que en aquells moments deixava de ser una
utopia per convertir-se en una esperanQa compartida.

Maria Paola, Lrliana Ingarsiola, Marina Pivetta i Alexandra Vanzi
guien el relat dels esdeveniments més significatius que es van
produir en aquest període. La seva visió subjectiva actua com a

contrapunt de la crónica dels fets i obre un seguit d'interrogants
sobre la situació actual de les dones.

El documental tracta sobre la possibilitat de transformar la

memória personal en relat históric, i mostra la necessitat de
transmetre aquesta experiéncia a les noves generacions per tal
de poder determinar els problemes del present.

Per portar a terme el seu projecte, Paola Sangiovanni ha entre-
vistat nombroses dones i ha consultat diversos materials d'arxiu,
alguns d'ells inédits, provinents de diverses fonts.

Nascuda a Roma el 1965, Paola Sangiovani és llicencrada en historia icrítica de
cinema i ha treballat molts anys en la producció te ev siva i cinematogr¿f ca rtalia-
na i internacional com a aludant de direcció i edició. Directora de diversos curts I

migrnetratges, va debutar amb el curt Ogni cosa al suo posto, projectat a diversos
feslivals. Ragazze-La vita trema és ei seu pr mer liargmetratge.
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§l ¡,r trrr r¡rals aportacions del moviment feminista a

¡rrrrltr rkr les propostes publicades a la revista

lrr,r rIr les més emblemátiques de les editades
ld trrnt lrkr Franco.

rr,rrr,,n Alcalde van crear la revista el 1975 per

I lrlr,', Ir.; dones que lluitaven per aconseguir els

:rr l,r rr,r rrrl democrácia. IVlalgrat la seva curta dura-
l,r rr,vi';la va tenir un paper molt rellevant en la

¡rr,rxi política del moviment feminista

lsHrrr',,, tfi: Vindicación s'exigia el dret a l'avortament,

a ht rltil,rll,rl laboral, a disposar de la prÓpia sexualitat
,r ¡rorkrr parlar en nom propi respecte a totes

rt r,, (luc directament les afectaven, fora de qual-

lxrlrlrr ,r o l;indical, sota la qual, molt sovint, les seves

rr, r,', vricn condicionades per les línies programá-

r ltlr,rr,r rlr; organitzacions.

rr,r rrll r:l testimoni i les opinions de moltes prota-

lrr', lhrlr:s; entre d'altres, hi intervenen Carmen

f .r' A¡irindez, Carme Freixa, Mabel Cañada,

t¡rrl,irrr Irz Garrido, Elena Arnedo, Antonina Rodrigo,

I M'ilrilr,l,r rle Madre.

ft h',, ,,,,y,',, declaracions, el documental expressa la

lln vrrrr ll,rr cl present iel passat més recent del movi-

,lthht r,rr r:l rostre pais, per tal de poder comprendre
il lu,rl r[, krs dones ivalorar l'eficácia de les seves for-

ra ¡,tr,lr,r ,ll rlramátic a la Escuela Superior de Arte Dramático de

ll rrr, y lrrrnrrn de Barcelona. Coma actriu, ha participaten diver
r , i,,,tirryi,', ¡rrlrlir:itáries i séries de televisió. El 2004 va escriure i

¡arrrrr.r ,lrr [[r'illill, Muferes en pie de guerra, que S'ha visionat en

r 1,. lrv rl,, ilrlr,ilr¿rcionals. Ha participat en diversos seminaris sobre

Sug*iÍ:r:: i

Filmografia de susana Koska:

l\llujeres en pie de guetra QAA )

Vindicación (2AlA).
tilmografia de Paol¡ S.r,, ,

agni cosa al sLt, r

(7994): Senza¡ ttt,
(1996); Yocl (20()l

l2Oa5); Diano,tt t,'

Staffette QAA6) ,\,
G¡rando Palenr.
trena (2OO9).

=,,,.- ,, 'rll ,rrr,.rr rl'Europa. El 2010 estrena V¡nd¡cación.
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MI HERMANA Y YO

En forma d'assaig visual, i conservant la contundent senzillesa
del seu anterior treball, Lo que tú dices que soy, a Mi hermana
y yo Yuginia GarcÍa del Pino ens endinsa en el terreny més
simbólic i sensorial de les experiéncies familiars. Sense conne-
xió aparent, combina diferents imatges amb la veu en off de
personatges que expressen els seus conflictes familiars a partir
de les vivéncies d'altres. No en veiem les cares, ni les expres-
sions, no sabem qui són, peró recorda un exercici de terápia
condurt per una veu femenina. Es tracta d'una mirada externa
cap a l'interior de cadascú i, sobretot, cap a l'interror de l'obs-
cur univers de les relacions familiars. Una vivéncia en la distán-
cia en la mesura que no hi ha confessions directes, sinó encar-
nades en l'altri. I és que, tal icom constaten les primeres parau-
les que s'escolten al documental (.Veo que la atención está
demasiado centrada en mt... y me gustaría que no fuera así,),
és més senzill pensar en una mateixa a parfi de les projeccions
i representacions dels altres, parlar a través d'altres. Una mira-
da indirecta que també adopta la mateixa directora en viatjar
cap al seu interior i el dels seus fantasmes a partir d'aquest
assaig de ficció, d'aquest món de representació que ens ofereix.

Nascuda el 1966 a Barcelona, Virginia GarcÍa del Pino va estudiar belles arts i

cinema. Durant el període 2001 2005 va v ure i treba lar entre Barcelona i IVIéxic,
país on ha realilzat gran part de les seves obres audiovisuals. El 2OO7 va fer el

máster en documental creatiu a la UAB, que lt va produir, luntament amb Locaiia
TV, el seu anterior documenlal, Lo que tú dices que soy.

t¡lmogral¡a de Virgirr.r t,., , ,, ,,.

Pare de sufrr lll\t
(2004); Lo que lLt , i

lv4i hermana y yn \ ,

(2010).
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0N MISSA? (oN ES oN?)

t t\tth,tn¡¡¡ls de la Terra (1961), un dels textos de
ttr,lr.rlrr ral per al penSament pOStCOlOnial, recUll

Éhh,rr,rr I rr rlo la guerra d'Algéria en qud, com a reac-
rll l,r rr'¡rrcssió colonial de Franga, dos nens árabs

rril rilr({)nlpany francés de l'escola.

Allrl,, r,,, r|;i aquest incident violent del passat tot
¡rllr r.l ¡rrt:sent d'una poeta europea (rnterpretada

'rr,,r'lriu habitual del cinema d'Aki Kaurismaki),
1,,'rr l'u,séncia en termes poétics. La história dels

rr',r.rl,r ( ont una realitat ficcionada, i la de la poeta
r,rr rl,r oscena teatral amb un ingent imaginari

'['rll{rra)ncies, on fins itot apareix la figura de la

r, rl (l(,1 (l¡scurs visual-amb la pantalla dividida en

lrrrrl,,,,r ttna experimentacio en la forma del relal
El l,r [.r Irrr,¡ de les imatges. Una multiplicitat que, a

rl rrllrr.,, ¡rrovatures contemporánies, serveix per
r¡',r r,lr,,, i no pas per simultanielar-les. On és on? és

,,1lrrr' l'alteritat i ens interpel.la en una reflexió
rlllrrrr.', ',(lI les preguntes morals, polítiques i filosó-
ñrr,, lrr.rrt rit: fer en l'actualitat per repensar les atro-

É. ,rr,r ,I, lcs artlstes visuals I realitzadores més rellevants del
rlr ,,,,r1¡.rrlxl,lti. Va néixer e 1959 a Hámeenlinna (Finl¿ndia) va
q ¡ l ,,r, lr r,,, r ( llorna a Los Angeles. Les seves filmacions i les seves

rrilrlrt, rrrl,rll,r rrrvr:stiguen els processos de percepc ó i experrmenten

Filmograf ia d'Eiia-Liisa Aht¡la:

Jos 6 olis 9 (1995)t T¿náán (1997):

Lahd utusse re non ia (2OOO) : R a k ka us on
¿ate (?O02¡: Nltsa on l\4t>s¿. t2OO9.

r,.rr rlrv, , A( lualment viu i treballa a Helsinki
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X-M¡SSI0N (Nlssró-x)

Vrder¡ d nvest gació sobre es r:r¡nlr¡rtats despiacades i els
cainps de refLrg ats refug ades paicsl rs. anrb especral esnrelt
al canrl-r cle Nahr cl Bari:d, al Liban. Ursu a B ernarrn llToflosta
rna cartografra cle les lr gr-a:rc ons rranela nrLt ti¡t1es ca¡res tl ar
lcr ac o ltolÍtir:a, jLrridica, social i Ltrb¿n¿ ..n ln assa g v sua de
sei c;ilrilo si l)roleg. ..spa lLrrid c. eslla s nrbo c. zona cl exce¡t
r:ó. lerlps rriloogc. c.-r¡rplex ¡dustr¡l idc ¡tcrsones refLlga
des espa ¡rosinar: rtral.

X-Mts:;ton ¡rlartr:ja rrr trelt¡ L ar:LtT;¡t i r:rít rl sohre clrversrtr r,1 slto
s tiirs r fr¡l1s ¡Lrr.liovrsLrals: cJ agrantes dels clt-.s1.t ac.anrelts
mapes de es migrar:ions: Étntrev stes: r.rÍcleos erxtrr:t-c cl nlernet
qre se sLrperposen a rr;itges errregrsir-ades per a r¡tatctxa dir.ec

tora i textos sobre la rcalrlal r-le es corrLr¡itats d sperses Es un
texi br all a hora d abordar coi¡ccnles c aLr pet s t¡aT nos e¡ a

conrplex lal del debai geopo tic i a rellilat cle la pob ac ó refLr

giada p;:les1 ra Apareix..n conceptes corn patr a. rliasltora. terr
lor -c oarilla:tts. fronteres, ¡te rvi:¡c Lrns ¡r tars, r:o¡ru¡ltats trans
loca s. ¡rssio¡s llrra¡ tar es. elc. [t-i e del¡at s ¡sere x tantbé
¿¡ refiex ó sobrr: la pr-o[t erratrtz¡ció de es reltrcsr:nlac ons r]'alio
oca e¡ e nrón giobal. qLr.o clued;r..xpressada e¡ la críi ca ¿i L-rs

dt: les rnratges per lra11 cii,.ls rritlans cle colrL.rlrcac o.

La ¡ralr: xa UrsL.r a B enr,,¡¡¡ d u: uPe T tal di: fer v sible aqLtesia

crrt rd r ó (a clels r:a¡rpanrc¡ts). he optat ¡ter a iorina d'una crd¡i
a¿r crrlirrr¿l llue i¡ciou ¿:f¿r si krca iorIru ada per l]ersolles exLler

tcs clel ltrrn del dr..l. larqLrter:trrra. lanlro¡roloeiar. -o p-.roclislte i

l: lrstori¿. rrcliru qL,re r-eirorTo a es ba-ccs rlc rl¡,-.li-.s i al nrateria
cle vícleo de Yr¡LrTLrbi:. slggerrnt Lrr irs de s il tjans ¡.le i:ol.¡un r:a-

.io r-'1¡,¿ coirfecta ir s cailfl)s al]¡[r a r] stribrtr: Ó goba dr,. poder,.

1,,.,,i], l,,t,Ll i r,t:1r,,..r,',1..',,(rr ,, rl

tt:.,,! ,r ,l |:l I tl,, i I Tl,i.,r,,, r: ¡i,r I I I !1,..-;1¡

lr,,rl r lrr ,'liL' :L'tll l.: I,t,.rl ,rll:ir l, l

,j il! |, ltrl,rl.r '.r r r; !, t , t l,lir.. .r:r r,tL , I
t, I a, I ri, ..,1 i[l .] irt I tr r l

rlrtr Ir'l.t ft. l'.,i,:.

rl, llrll,i , r.l I L:it lrji:
, [,,,,], ir,r trrtrl jl,ri,,.l

, t,l¡i,. rr,.. lt, I rl r'
lr [rl.L, :] :i rrr

tilnrograf i¿ rl'tlr sril,r
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INSTANTES
Una peqa que es mou entre la gráfica, el dibuix i l'animació; imatges

traqades amb puntstaca, gairebé evanescents, que es dilueixen i

prenen forga en l'escena: gotes en moviment que s'expandeixen i es

contrauen.

LOS MUERTIT0S , ,,i,, , I

Un venedor de fortunes convenE els difunts d'un cementiri, a la
ciutat fronterera de Tijuana, perqué travessin la frontera amb els

Estats Units iaixi poder gaudir dels plaers de l'anhelat Nord. Els

difunts emprenen un viatge del qual mai no tornaran.

LA HISTORIA DE TODOS
Animació en plastilina feta per infants que migren per treballar en

el cultiu de tomáquet ialtres hortalisses. Expliquen la seva vida
en els albergs de migrants, parlen dels seus pobles i dels motius
que els obliguen a anar-se'n, de les seves pors i dels seus anhels.
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EN LA CABEZA
)t¡, utr, r rit)na embarassada

'i.f .
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IIERNAS GHIOUITAS
álrrnr nr;rlern
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ME DE TíUTN BLANCA
finn¡¡rrr,tri;r d'una nena que mor atropellada r s,aixeca,

ptrrr r,,.r',, ricls contes de fades, a la recerca del seu final
frrrr' "ltrrr',r blanca", a Méxic, s,utilitza per designar de

frrnrrr , r r'1,, aparells electrodoméstics (rentadores, neve_
I
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SUPERGOLFA: CAPITUL0 15 Karla María I "

Aventures de la superheroina que salvará el món del masclisme.

DE MIS 0J0S Guadalupe Sánchez Sosa
r I (losig. História de dos mons, el fantástic i l,Íntim,

1,, c,; viuen intensament fins a barrejar-se amb la

A Elena Pardo
nrr lronor de la Verge de Juquila.

A Karla Castañeda
tr',,irldncia de gent gran rodejada de soledat només
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¿Y TÚ 0UÉ TAN G0LFA ERES? Karla María
Videoclip extraoficial al ritme del grup mexicá d'electropop Maria
Daniela y su Sonido Lasser.

BAD HEAD DAY Karen Weiss
Autoretrat en un mal dia.
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lor urrlr;, una velleta decideix seguir teixint el seu destí.
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ANATOMíA DE UNA MARIPOSA

D ssecc o cJel recorregLtt en esp r¿rl rl irt-t.r l.li:lllr:r ort! ¡rtctLtTtt¿t
(papa ora de la rrorl) caD a a llrnl

1q

]\.



APRENENTATGES DESPLAOAIS.
ELS ESCENARIS DE LA FICCIO COL.LECTIVA

«Afirmar que la representació social del génere afecta la seva construcció sub
jectiva i que, a la inversa, la representació subjectiva del génere -o autorepre
sentació- afecta la seva construcció és deixar la porta oberta a la possibilitat
d'agenciament iautodeterminació al nivell subjectiu i individual de les prácti
ques micropolítiques quotidianes., Teresa De Lauretis: Technologies of gender.

Essays on theory, film and fiction, 1987.

El programa Aprenentatges desplagats. Els escenaris de la ficció col.lectiva, que
presentem a la 18a Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona, té la

intenció d'abordar els relats al voltant de I'estrangeria, les narratives de génere

iels sabers de la resisténcia udecolonial, desplaqats de la cultura europea.
Aquesta línia conceptual té continuitat amb el cicle Próleg. A tall d'etnografies
experimental1 que vam projectar a la Mostra de 2008, incloent-hi les realitza
dores Berke Bas, Hito Steyerl, Trinh T. Minh-ha, Tracey Moffat, Sally Gutiérrez,
Caecilia Tripp i Lisl Ponger, els treballs de les quals ens van permetre explorar,
des de la condició polÍtica de les imatges, les connexions entre societat i conei
xement.

Els relats experimentals, com a dipósits alternatius de la história itrames de la

subjectivitat, són en si mateixos processos d'aprenentatge que ofereixen una

reflexió crítica en el present i cap al futur. En el cas de les autores que aquesl
any s'inclouen en el cicle -Brigitta 

Kuster, Florence Lazar, Angelika Levi i Pi¿r

Rónicke-, en les seves propostes fílmiques hi ha una decisió assertiva d'ubi
car en un mateix pla I'aprenentatge de I'experiéncia política com un lloc des
plaEat entre el documentalisme i les possibilitats de la ficció no narrativa.

Aquestes autores mantenen un interés per la relació entre els sabers socials i el

génere, la classe, la raqa i la resisténcia quotidiana. Si bé els escenaris dels seus

films apel.len a la lliure circulació i a la supressió de les fronteres de tota mena,
el cert és que les seves accions fílmiques, vitals iexperiencials a l'hora d'enten
dre l'experimentació, confronten relats globals i locals. La vida narrada, les expe

riéncies relatades i la seva continuitat quotidiana en les propostes d'aquestes
realitzadores semblen haver-se vist transformades en I'acte d'anar filmant per les

diverses relacions i afinitats que han establert amb els qui van construint els pro

pis films. És a dir, els ualtres inadequats/des» als quals la cineasta Trinh T

¡'ltn rr:ferit. Seguint la seva própia definició, serien aquelles persones
nrloptar les máscares flsl ujo» com «un altre/una altra,, sovint ofer-

narratives dominants de la identitat i de la política en relació amb la
trlatge i desplaEament en els processos migratoris, la construcció

l)átsatges urbans i els seus éxodes culturals.

narratiu etnográfic entre el que és local i el que és global és el

'atr els films que hem seleccionat per a aquesta edició. Franqa,
tr¡ranya, Senegal i Turquia, on tenen lloc els relats audiovisuals,
loalitats geopolÍtiques narrades des de la contenció subjectiva de

l)er part dels protagonistes dels fets, en oposició a la citació sovint
psr l'imaginari construit pels mitjans de comunicació. Laportació
l¡rrlitzadores s'afegeix, aixÍ, al debat crític fomentat pel pensament
. ¡rl voltant de la reproducció del control de les subjectivitats i de la
etlrr:ulades pels dictats de la globalització tecnoecondmica. En
It, la singularitat de les práctiques simbóliques desafia els intents
lr¿rció dels relats i les narratives i reforqa la defensa dels trets d'i-

tillosa com a font d'experiéncia i aprenentatge per a les persones des
lronts.

l¡¡ autores incloses en Aprenentatges desplagats. Els escenaris de la
hr'ltva dissolguin el cinema i les narracions en l'emocionalitat de la

Uná v¡da compromesa amb alló que relaten iamb els qui formen part
trnrracions permet que es pugui aprendre el documentalisme i les

h llr:r:ió no narrativa com la textura d'anar veient alló que encara és pos-
ttnr, I ni tan sols seran históries completes, amb principi i final, tan
r¡ o abismes d'históries compartides. Amb l'ánim que qul ho desitgi

Ics comparteixi o les transformi.

Virginia Villaplana i Montse Romaní



Programa 1

ABSENT PRESENT (nasrNr PRESENT)

oBarcelona o Barsaak" és una máxima ben coneguda entre els

senegalesos que viatgen en cayucos, en al.lusió a un lloc on es

dirigeixen els morts i d'on ningú no torna.

La história de Benjis, un emigrant d'origen namibiá, és el punt
d'inici d'un viatge que ens mena d'Alemanya a Namíbia, pas-

sant per Espanya i les Canáries fins al Senegal, que explica la

situació de les persones que han de renunciar a les seves iden-
titats nacionals per esdevenir uns apátrides sense cap dret.

Retorns anhelats i retorns forqats en uns temps en qué la rápi-
da locomoció deixa empremtes tan efímeres com els deixants
dels avions.

Aplicant un llenguatge que no delimita, jutla o avalua, Angelika
Levi presenta un elaborat assaig documental que ens situa en

diferents geografies i espais (par'sos, costes, boscos, fronteres i

aeroports), amb unes crullles iconnexions entre la migració iel
turisme 

-dues 
de les formes més freqüents de mobilitat- que

donen lloc a una reflexió sobre les estratégies biopolítiques
actuals, sustentades en renovats processos d'explotació i regu-
lació, per poder transitar per la fortalesa "Europa,.
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UAL STORY FROM A NAMELESS COUNTRY
I SE. UNA HISIORIA HABITUAL D'UN PAÍS SENSE NOM)

Rónic:

á,, rrrr ¡rrolecte cinematográfic realilzal per Pia Rónicke
r r ol.laboració amb l'escriptor kurd Zeynel Abidin

rrl, ,r ¡r,rrtir d'un relat breu de l'autor. La histórra gira al
rh, lr,', cxperiéncies de Zeynel a la cel.la d'un centre de
I lrrrr¡rri.r. Des de 1980, el régim turc ha intentat activa-

ltrrrll ,rr I'idioma dels kurds, el seu sentit de pertinenEa,
rlrll ,r l,r terra natal, el seu lloc en la história i la capaci-
f¡t ',r' r,',r:oltar.

tI',, rh, l¿l perspectiva de l'escriptor, el film es planteja a
urr r,rrlontre entre el narrador i un personatge de ficció:

lll lr ¡vr , revolucionari empresonat que entaula un diáleg
vrll rclgiós que viu a la cel.la contigua a través d'una

Irr lr,lx,r ¿r les canonades. Malgrat que els seus sistemes
r,,, ',orr molt diferents, les condicions tan extremes que

flq r ul ltxluen en un mateix nivell com a éssers humans

rl r,,, r jesenvolupa a través de diferents formes d'enun-
t¡lr, lr,rrr:;iten entre la veu en off en primera persona d'un

rr,rrrador que conta els fets, i la tercera persona d'un
urrrn';r)ient. La simultaneltat de discursos i temporali-

{trr rlr, l'cxperiéncia viscuda per Zeynel el 1980 fins a la

f¡ rrrr',lrrrr:ció fictícia, des de l'escriptura de la novel Ia fins
/,rr rr'¡ rie la pel lícula- interromp la narració lineal tradi-

F¡lmografia de P¡a RónicIe:
Some¡vhere Out There (1998): Oulsde The

Living Roont \2000): CamoLtflagng HEtary

l2OO1)t A Place Like Any Olher (2OOl):

Staryboard for a Cny l2ool)t Unt¡tled
Eames Model QA1I) The L¡fe at Sclt¡ndler
House QAO2)¡ ln Transftgured llme \2OO3);
Cell City QAA3); Urban Fictian (2003)l

Zonen (2005); Fac¡ng. A LisLEl story from a

nameless cou n try \2008).

¡rrr rrrlrllr;rr-se en la continu'itat de la história



Programa 2

LES GARDIENS (ELS GUARDIANS)

Florence Lazar aborda el territori de Clichy-Montfermeil, periféria
situada al nord de París i centre dels disturbis produits durant
l'any 2OO5, l'imaginari mediátic del qual ha tingut un efecte de-
vastador en la vida dels seus habitants, sovint estigmatitzats o bé
retratats condescendentment. Com restituir les representacions
visuals que han desidentificat els seus habitants i amenacen la

história d'un lloc sacsejat per recents processos de demolició,
escenari d'una violéncia quotidiana?, com apropar-se a les sin-
gularitats i comunitats que resisteixen en un terreny pres per una
transformació tan radical com brutal?

Després de dos anys i mig visitant Clichy-Montfermeil i conver-
sant amb el seus habitants, lazar agafa la cámera per iniciar
l'enregistrament. I ho fa en col laboració amb un grup de dones
d'origen magribi fortament implicades en les negociacions amb
els poders públics. Lluny de denunciar una situació social injus-
ta o de plantejar una acció activista ,lazar adopla una estratégia
micropolÍtica en qué sigui possible prendre la paraula. A partir
d'un tapÍs, objecte doméstic per excel.léncia, desplaEat de l'a-
partament a l'espai urbá, Lazar dota de visibilitat dues dones
magribines musulmanes que inicien un diáleg assegudes al

tapís. Aquest esdevé, aixÍ, un espai liminar entre l'interior domés-
tic lloc d'on estan expulsant els ciutadans- i el que l'autora ha
descrit com ¡¡ .jardí imaginari", és a dir, un lloc públic conver-
tit en centre de debat, de conversa i de resisténcia.

F¡lmografia de Florence t,r,, ,'

Confra]talons (19')' | ) |

Otpor (2001)t Les l, \, r,

Eta¡le rauge \corea 
'

(2006); Prvi deo \¡r' ,

(2AOG)¡ Le lieu de l,t l,
La pnére \2408): t),r,t
n¡litant (2AOB): Lc. t ,

¿es Bosquels (201(ll
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SUIS, JE LIS A HNUTE VOIX TPASSING FOR]
LLEGEIXO EN VEU ALTA TPASSING FOR]) I

ltu',, f , l¡s á haute voix [Passing for] utilifza com a base el
I'l¡ttuh':;line, d'Anne Tristan (Stock, 1993), una recerca

,r r¡ue porta I'autora a adoptar la identitat de Sonia
llrr ',ol lir:itant d'asil dominicana, per reivindicar la história

r,, l)orsones que somten territoris sense estats. La noció
i ("f)assar com") és vital en el treball periodístic acti-

ll'Atrrrc llistan, que no actua osobre, sinó namb,. AixÍ,
llr rlirlode de recerca que li permet inserir-se en una
, r'rr una identitat, que sobrepassa el llenguatge conven-

rl¡1,, nlitjans, per revelar finalment el que vol transmetre.

rr krra Brigitta Kuster ha demanat a cinc productores
rrcnt que llegeixin i treballin fragments del llibre de

orrlorrrdel projecte de S. de creuar la frontera, amb l,ob-
ll'lrrkrr¡tretar-los des de les seves posicions respectives:

I or¡rcriitncia, treball social, periodisme, investigació, etc
r¡rr:, seguint Tristan, actuln elles mateixes com a

rlr'l *l)aSSar COm»

li rrl,r cs planteja, d'una banda, a partir del desig d'apren-
r,r r:osa dels métodes de la migració, per integrar-la, per

tlu l,r ¡rroducció audiovisual, en un debat social, al qual
rro','lla fet gaire cas, ben al contrari del que ha passat

ll rlr,,,r¡i de controlar-la i regular-la. De l'altra, desemmas-
Irur rri de frontera, que lluny d'aparéixer pura, com un fel

;rr I.', lristóries que explica una pel.lÍcula, es mostra com
rr¡rrc afecta la forma de producció de la história, el tipus

tilmogEfa de Erigiüa Kuster:

R¡en ne vaut que la v¡e, ma¡s ]a vie méme
ne vaut r¡en (codirecció de l\y'oise i\lerlin
Mabaúa,2AA2/20O3); Copy me - I want to
/rdyel (codireccto de Ddul ne BoJory
Renate Lorenz, 2AO3) : l\4 u n ich Sof ia
(cod recció de Pau ine Boudry i Renate

Larcnz,2OO4)t Ca¡¡era Rolb! A Small
Pasl Ford ist Dra na lcodirecció d'lsa bell

Lorey, lvlarion osten Kaila Rechard,
2AA4); S. Je suis, je l¡s ¿ haute vo¡x

[passing for] (2OO5); 2006 1892 = I 14

dns / l¿hrp ICOA te, L io oe l\,4OtSe Vler rq

Mabouna, 2006); A travers I'encoche d un
voy¿ee ddn5 l¿ btblotneque ( ololtule
N¿le\ pll1orcsque5 t.odirecc o oe Mor .e

Melin lvlabouna, 2AO9); Decolontzation
(2010).

rrr,r (:om la mirada, subjecte del saber, crea i ordena
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',,t r '1,, l,l Marta, una nena de vu t anys, es col.lapsa a nrt

'. ,, l,rr,r lrucada de Ja policia notificant-los que han trobat
rl .rrrl ¡;i:ls caTrers. A l'hosprtal, mentre les persones adul

r¡r¡ r,,r¡vtr¡ retrets. l'¿via, que ha perdut la memória, recu
rr rll , ric a seva néta una cosa molt més lmportant. Aixó

I , ' , , t r rr r,r tragrconréd ia sobre la memoria

CIERNAGA
I lo'

,,,,.r,rr1) expressró preocupada travessa la ciutat rrentre
r. ,. ,,r ,l,rntment la ntate xa paraula: luciérnaga, luciernaga,

,..¡¡, lr, r tln cop arnba a la seva destinacró, es descobreix a
r, lr |v,rirrqUietUd

.li. 
'ln 

l:.I lola CoronadO:
, r1," , ,/),,r ri.i¡),)r,,i /rri r

I L 1 l(l:l ¡,',j//r ir,,/ .r,r,,
1 )i) lr: / ri r r i-trlri,r

1f) rl /ir'r lrr r,,r ¡lI

Ool
tr.
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Estíbaliz Burgaleta i

Alegría Collantes

Apuntar-se al gimnás, deixar de fumar, aprendre anglés, comenQar

una dieta, fer parapent, escombrar sota el llit, dir-li a la teva nÓvia

que la deixes... tot, sempre, és millor fer-ho demá.

t¡lmogral¡a d'Alegria Collantes

Bichos raros 12006); Mañana (2009).

F¡lmograf ¡a d'Estíbaliz Bürgaleta:

B¡chos raros (2oA6)t Mañana l2OOg).

LO SIENTO TE OUIERO
Leticia Dolera

História d'amor i ciénciaJicció que narra la vida d'en Toni, un not

especial? normal?, que un dia va ser infidel al seu cor per tal d'en-
caixar en alló que els altres esperaven d'ell. Des d'aquell moment,

alguna cosa podrida habita dins d'ell. Ara té l'oportunitat de can-

viar les coses.

F¡lmogralia de Let¡cia 0olera¡

Lo slento, te quiero (2009).

ña Sánchez

rcrrnió d'amics, mentre esperen alguna cosa... conversen
t¡n ours al qual un d'ells ha assistit com a alumne

d. Prña Sánchez:

o
r

o

LEiI

o
r
j

o

óoc
utro
ó=o
Y >=

Prernis

fandra Márr¡u*;

UERDOS
na Alcaim* I

Inr:rlrre els passadissos d'un mercat repetint una llista d'in-
s per a si mateixa. En recorda els quatre primers, peró el

rc li escapa una vegada rere l'altra. AixÍ, l'lrma haurá d'em-
ttn viatge al més profund de la seva memória per recu-

Ir¡rrcst record perdut.

l¡ 0rlana Alcaine
r¡,¿¡s (2005);
(;1 X)9).

th Alliandra Márquez
x). ltavel¡ng l2OO9);
(.1 )( )()).

Prernrs



HOSPITAL DE NINES
Cláur{ia Flore§

Anya, una nena de sisanys, viu en un barri marginal d'una ciu-
tat russa. És una nena imaginativa ité molts recursos perafron-
tar les dificultats de la vida al seu voltant. Un dia, peró, desco-
breix que no va arribar des de ParÍs amb una cigonya, ialesho-
res el seu món mágic comenEa a ensorrar-se.

t¡lmograf¡a de Cláud¡a tlores
Anna QOOT); Old Love QO07);
Hosp¡tal de n¡nes 12009).

UN HOMBRE DE VERDAD
,Aitrirea ffautitsr ¡ juar'! üilr.¡tie¡"

fÓscar és un nen de vuit anys. Una nit el seu pare li revela un
gran secret: en realitat és un superheroi. A partir d'aquell momenl
l'Óscar examinará cadascun dels moviments del seu pare i des-
cobreix, decebut, que en realitat tot és mentida.

t¡lmogral¡a d'Andrea Gautier:

Un hombre de verdad (2409).
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PETOTA DE FÚTBOL
Ura Gon zález Fernández

rtr.llatí, una nena espanyola i un nen marroqui volen jugar
n lutbol peró els seus pares no deixen que es relacionin.
,rl rnulticultural barri de Lavapiés, en la producció d,aquest

Itnrr ¡rarticipat professionals de disset nacionalitats, prova del
tr! .a través de la integració és més fácil construir,

dr Laura González:

¡nra doña Sotedad (2003);
t:,lt)l)); Hoy puede ser un gran dia

I l,w, n¡,¡t ¡ dreams (2007);

Tados uno (2OO2); One voice (2OO3):

El lnter de S¡tges l2OO7); La petota de fútbot
(2009).
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S'AGCEPTEN PROPINES
ia Amengual, Estefania Saval,

Abranches i Lourcles Mir
rlones activistes ens expliquen la seva visió sobre la trans_

social, les seves lluites i els seus somnrs, establint un
¡ irrnb el llibre El cuaderno rojo de Barcelona, escrit per Mary
l'ntry 1937. Les directores del documental han volgut com_
lllrnotivitat i la forEa del testimoni de Low sobre la-Barcelo_
.16 amb les vlvéncies de les activistes actuals.

llh d'Antünia Amenguat, Lourdes Mir i F¡lmograr¡a d,Estefan¡a Saval:lil¡nches' Le marché de Beltev¡lte (2004)
c¡thtt ¡topines (2OO9). No s'accepten proo¡nes (2009)



EL VíDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROP!

Iniciat va cread¿ e 1997 lrcr Drac Mág c lVoslra lrlerrracrunal cle F lrrs cle [)or.r-.;

de Barce ona, i qtre ¿rra es pr.Jposa dcs de TRA\,IA (Coorcl ¡arlora rle nrreslras rr

festiva es de c r¡e, vídco y rnullrrn-.rl a real zado ¡ror rnr-r1r:r.os).

Amb aqLresta Dro¡rost¡ es convida ¿¡ totes ies cio¡es a expressaI r]s srrves É)Xlrr r '.rr

i: es a través de es rratges. que lraLrrarr rle ser r'..allzad,.s er lr¡ l) a sa[]rr' l

d ur n-rinLrt clc durada i ceny cJes a ¡n rr¡atcix ti:ma.

E Festiva nleTn¿ic o¡al de Filrns de Fenrnres de Créte (P¡rís) col ¡bur¡ rlcs rll
'any 2002 er ac¡uest projecte, qle actua rrert ta rbe es rlLrir ,r terrle rn lr,rr\

¿rra[¡s ilrsp.rrroarterr]ans cr)rr Jordara. Egt,lr:. Sir-¿r. Ei S¿i,,rilor. Ci,sta flc.,
Bo ív a. e ¡tre cl ¿rllres

La trertzena ..dicrrj (co¡vocator a 2009) va ser dr:d r'¡rd¡r ¿rl tcnra "E s ntorTog;rrl:- .

A conlrnLr¿rc o det¡lleir a relac ó de part c l.rarls a (lr ¡rgra rr ¡ sevA aol.abr,rac l
a creatrvital des¡r egada ¡nrir les scvls ¡rarl cr ars v s r rs.

M" Concepción Márquez
Gema Roca

Ralitza Dinkova

Encarna Martínez
Julia López
M' Jesús Alcantara
Matilde Morata
Marcela Beltrán
Núria Aleu
Vera Kluzer
Consuelo Borreguero
Laura Reinón

Mercé Bernades
Clara Bailo
Carmen Sánchez

Rebeca Ginés

Cristina Beltrán

Cordoba
Corcjo ba

Cordoba
Ba rce o¡a
Ba rce o¡a
Cordoba
r.,Ol(lOl)ri

Ba rcelo ¡a
Sant Bo

Córdoba
Ba rcelor¿r

Malaro
H uesca
Zar;:gctr;t

Zar;:got;:
Zar ag,r:r,,

Patricia Lamborena

Tess Renaudo

lsabela Barba

Rosa M" Solano

Cristina Puchol
Norma Pinto
Faith Christopher
María Rodríguez

Antonia González
Leticia Galeano
Bridget lgiedor
Beatriz Cisneros

Valentina Pasanato
Birgitte Lie

Ana Castellón
Beatriz Sánchez
Lola Rey

Z;trag¡¡7¿,

B¡tt'ce , rtt,r

B¿tl'4,'L,l:,,

B¡ TLtt '1, t r' r

B,rli, I .'
C,tr ,'t''
U('rI ir,/, rt
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Projecc ió:
War Don Don (La guerra ha acabat)
Sierra Leone - EUA, 2010, 85',
v.o. sub. ang. / cast., de Rebecca Richman Cohen

JUSTíCIA DE TRANSICIÓ:

EL JUDICI DEL RUF AL TRIBUNAL ESPECIAL PER A SIERRA LEONE

Amb la preséncia de la directora del documental Rebecca Richman Cohen,
iSolomon Moriba, portaveu del Tribunal Especial per a Sierra Leone.

Modera: Óscar Mateos, professor de la Universitat Ramon Llull i expert en conflictes
afri ca ns.

CCCB (Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona) dins del clcle Fora de programa'.
lr4ontalegre,5

Feminismes: circuits de difusió
Taula rodona sobre les polÍtiques de comunicació dels feminismes.

Amb la preséncia de: Marian Torres de Parole de Queer, Eva Cruells de Donestech.net,
Mercé Nebot de Mujeres preokupando 08 i Elisa Varela de Duoda.

Modera: Meri Torras de la revista Lectora.

Gentre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)

Sant Pere lVés Baix.7

Exposició sobre la ¡evisla Vindicacion Feminista

Visita comentada a cárrec de Carmen Alcalde (cofundadora de Vtndtcación Femtnista)
iSusana Koska (directora del documental Vindicación, que es projectará a les 19 h)
entre d'altres.

lJExposició es pot visitar del I 0 al 30 de juny.

Centre de Cultura de 0ones Francesca Bonnemaison (CCDFB)

Sant Pere lVés Ba x, 7

Taller: Escriure amb llum. Una introducció a I'animació

lmpartit per Lourdes Villagómez

Aforament máxim de 15 persones
lnscripcions al CCDFB, tf :932684218, preu: 20 €
+ info a www.mostrafilmsdones.cat

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB)

Sant Pere I\4-ós Ba x 7



AG RAI M TNTS

Agnés Gallifa

Angela l\Aartínez (CCCB)

Anna Fernández

Carlos R. Rios i Amaia Torrecilla (100.000 retinas)

Enric Juste

Francesc Madorell

Gemma Escala i Magda GarcÍa (Museu d'H¡stória de Catalunya)

lsabel Herguera i Alfred Sesma (ANIMAC)

Joan Braderman

Jonathan Bennett

Lourdes Villagómez

l\/lireia Cebr¡án (Ajuntament de Barcelona - Districte de Grácia)

Núria Pujol

Pablo Bermúdez (ÁMISTER Hotel Barcelona)

Pep Mas

Pere Vila

Xavier Massó

Xeixa Rosa i Rut Rovira

Biblioteques de Barcelona

CI&VI

Escac

Escándalo Films

lmage Films

Videodata Bank

TRAMA. Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por muieres

Des de 2006, la Mostra Internacional de Films de Dones i I'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals r i, '

Catalunya) I Escándalo Films col.laboren per tal que una alumna pugui dirigir l'espot del festival.

A tot l'equip que ha treballat a l'espot. Guió i direcció: Natália Durán; ajudant de direcció: Gerard lVlisael López.

fotografia: Laura Fernández i lván Rubio; direcció artÍstica i producció: Rosa Subirá; direcció artística i vestuari: Ar I r L I

so: José Miguel Durán; muntatge: Jorge Yúdice; maquillatge: Míriam Tio; actriu: l\ilar del Hoyo.

I a tot l'equip i personal de Filmoteca de Catalunya; Espai Francesca Bonnemaison; CCCB i Centre de Cultura r l, L ,

Francesca Bonnemaison.

Bravo
Collante
a Márquez

Siegel
ra Gautier

Robles
Levi

Morejón
Sanmartí
Aghlon

Amengual
Gordon

Aguerre
Kuster
Coronado

Roussopou los
Esparragoza

Akerman
Clemente

Flores
Fabiánová
Gaye

Ahtila
Pardo
Trapé

Saval
Burgaleta
lazar

Schiller
Sánchez Sosa

DEX DE DIRECTORES INDTX DI FILMS

5 recuerdos
70-80-90, Masum, Küstah, Fettan
I
A t'est avec Sonia Wieder-Atherton
Absent Present
Againts a Trans Narrat¡ve
Anatomía de una mariposa
Bad head day
Before Stonewall
DDR/DDR
Débout! Une histoire du movement de tibération des

femmes 1970-1980
El general
El secreto de educar
El v¡aje del cometa

llcine. A usual story from a nameless country
Han bombardejat una escola
Handsome Harry
Hospital de nines .

lnstantes
Jacinta
J uquilita
Koolhaas Housel¡fe
La historia de todos
La pelota de fútbol
La terra hab¡tada
Las piernas chiquitas
Les gard¡ens
Lo siento te quiero
Los muertitos
Louise Michel, la rebette
Luciérnaga
Mañana
Mi hermana y yo
Missá on missá?
My Neighbor, My Kitter
Niño de mis ojos
No s'accepten propines
Ostatn¡ etap
Our City Dreams
Paris is Burning
Pljamas
Ragazze- La Vta Trema
Rage
S. Je suis, je lis á haute voix Ipassing for]
Sa¡nt Lou¡s Blues. Un transport en commun
Sexo en la cabeza
Sndrome de linea blanca
Supergolfa: capítulo I s
The Fall of Womenland
The Heret¡cs
The Marina Experiment
The Moon lns¡de You
Un hombre de verdad
Variety
V¡ndicac¡ón
Vis¡on
War Don Don
X-Miss¡on

¿Y tú qué tan golfa eres?
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28
53
30
18
50
16
29
23
66
27
52

a/
67
64
18
67
51
67
i1
31
13
t7
74
65
42
65
59
25
10
17
9

15
43
48
46
36
59

Xlaodan
Béka

tl Herguera
te Fuentes l\4endoza

Livingston
Braderman
Gautier
Rosskam
Weiss

Castañeda
María Téllez Gu¡er
González Ferná ndez
Dolera
Lemoine

Mir
Villagómez
Abranches

Von Trotta
Lutz

ózman
Corbera
Almada
Alcaine

Sangiova nni
Sánchez

Rónicke
Richman Cohen

Potter
Olsina
Anspach

Tercero
Koska

Biemann
García del Pino
Jakubowska
Abidin Kizilyaprak

t3



I festivol for every oudiencerñUl
FESTIVALS dE CATALUNYA

h
c

h
Coodi¡odo¡o de hstiv¡ls i llost¡es de Cinerno i lídeo de Cotolunyo

Coordinodoro de festivoles y l{uestros de Cine y Iídeo de Cotolunyo

Coodinntor fo¡ Cinemo ond lido [estivols of Catolonio

b
b

ffil]ttc
llotm lntrmocionol & Cinemo dlnirmció de hulunyo
r¡lww.onimoc.info

TRITUruNI
w*w.ortfuluro.org

Bttf
hsrivol de Cimno lsiiitic de Eorcelono
www.boff-bcn.org

cl,flr flcct0lts
www.cunliccions.org

DiBo
0¡gitol Sorcclooo f¡lm hsr¡vol
wwudibofestivol.com

DocsBARCfl.oltA
ulww.docsborcelono.com

nscl,II
hstiml& Cunmamges del llosnur
wwu.ioscurt-com

tt0 Combrils
hstivol [urupeu de [urtmarmges de [omhih
ulwfecfestivol.com

IIC fieus
bsirol Iumpar de [urtnrarotges rh fleus
l¡,l¡i t{.leclesttvol.com

ftciltl{t
Estivol lme¡nocionol de [inemo llegn dc llomeso
rxw'{.ctnem0nres0.c0m

festivol de Cinemo de lerror de l,lo]ins de Bei
wwwterrormolins,com

[estivol de Cinemo de Ghono
ww*gironof ilmf estivol.com

festivol de Cinemo Jueu de Borcelono
www.fcjborcelono.org

festivol lnternocionol de Cinemo
de lluntonyo i lyenruru de lo¡elló
wt{lll.torellomountoinf ilm.cot

flRt!!
llostm lntemocbnol de [inemo 0¡i i Lesbii
uwxcinemolombdo.com

flcl{A
htivol ldemlcioool de [inemo del lledi lnbienr
www.ficmo.com

fltlttls
futivol lntemociorol & [ilrmrs de Xodolono
wwy.f estivolf ilmets.cot

il-t0tl BtttilItB
festivol lmemocionol de Cine 0ocumertol llusicol de Borcelono
www.in-edit.beef eoter.es

[AUtlltATtYl
ftstivol dc [¡nemo hdependent de Borcelono
http,//olternotivo.cccb.org

iltcil.
hstivol lntemocionol dc Cunmctlotqes de Eorcelont
www.mecolbcn oro

l,lostro de C¡nemo Afr¡c¿ de Borcelono
www.ullononim.org

llostro de Cinemo Uotinoomerici de Corolunyo
www.mostrodelleido.com

l'lostro de Curtmetrotqes de Iilofronco
wwwcineclubvilo.cot

llostro lnternocionol de films de Dones
de 8¡rcelono
http'//mostro.drocmogic.cot

strcts
hstivol lntemocionol de [inemo funtistic de 0utolunyo
www.sitgeslilmf estivol.com

200il tGl,AtA0A
fustivol [uropeu de Telelilms

wwuzoomiguolodo.org

lln festivol per o codo esPectodor

lln festivol poro codo espectodor

amb el suporl de

tl t¡nsell de Cent 119, 1¡t-10, 08009 Borcelon'r

Icl.:.31 95 270 0l 99 I ciYiofestivolscilolunvo r or

uwf estivolscotolunF.com

Generalitat de Catalunya
lnst¡tut Catalá
de les lndústr¡es Culturats




