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ALUARMI SIAM FASCISTI (n Lrs ARMES, soM FErxrsTES)

Realitzat exclusivament amb material d'arxiu que va de l'inici del

segle XX als fets de Génova de 1960, moment en qué van haver-

hi nombroses mobilrtzacions antifeixistes a diverses ciutats d'ltá-
lra com a protesta per l'obertura de govern democratacristiá de
Fernando Tambroni al moviment neofeixista A partir d'un text de

Franco Fortini, el documental indaga en els orÍgens del feixisme,
des del suport que va rebre del capitalisme agrar\ r industrial fins
a les seves ramificacions a diversos palsos europeus.

Elaborat conjuntament amb Lino Del Fra, marit de la realilzadora,
i amb l'historiador Lino Micciché, aquest documental ens dóna a

conéixer no només el marc ideologic i polític del feixisme com a

fenomen históric, sinó també el rastre que ha deixat en la menta-
litat de la gent i les seves possibles conseqüéncies en el present.

El film, acabat el mes de marq de 1961, va quedar bloquejat per
la censura durant un any. A l'espera dels permisos es va presen

lar fora de competició a la Mostra di Venezia. Va obtenir l'aplau-
diment de la crítlca r del púb ic que va poder assistir a les tres
projeccions que se'n van fer, iva rebre el suport de diversos
intel.lectuals com Alberto Morav a i Pier Paolo Pasolini.

El treball crÍtic del documental, segons afirma Manginr, consis-
teix a transgredir la significació que tenen 1es imatges en un deter-
minat ordre discursiu i transformar els criteris que s'imposen en

instruments d'intervenció i valoració crít ca de la realrtat present.

Les imatges han deixat de ser la prova d una realitat fixada prévia-

ment ies presenten com a preguntes que apunten a la veritat de

les coses. En aquest posar a prova la realitat residelx el carácter
documental de les imatges iel seu valor com a eina polÍtica.

ITOII ALLA CITTA
ÜlililHt r;il I :; A I A CIUTAT)

G.l¡r , ,,,r",, tlt¡,r,'rrr¡iit de la col laboraciÓ amb Pasolini. A mig

rrl.ts',r,, rr ,,lrrrl,rl lcstimonial del reportatge i la visiÓ poétca,

',,,t, ¡,lr', rlc vida, l'ambient iels somnis dels"ragazzt
,l', , ¡,erife'iques de Ro.na
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lltl¡DALi (SUOruANo ANcoRA)
=illtlrAtI (t N(:/\ltA S0NEN)

,, l,r, r'l',ltuals mortuoris a la regió, l'Úlltim testimo
, , ,,, ,t r, r,r lrnc:rária en llengua grega, realifzat a Marta-

, , r' r , t,r,,vrr, iir rle Salerno, al sud d'ltália. Es va filmar a

, r, l, ,, ,,r el text utilitzat per condu r el relat va ser
,r,,rl',r,,rrlllll.

.!i I|,r, r, 'r ¡re1 seu impacte visual i sonor, seguint els

r, t, .,1,'l rinr:rna soviétic, i pel seu valor etnográfic.
. r,r, lL , ri l rrtr:sto de lVartino.
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MARIA E I GIORNI
(MARIA I ELS DIES)

Retrat afectuós de lVlaria, una de les últimes representants de la
mil.lenária cultura camperola, que el progrés económic ha destruit.
El documental ha estat realitzat a Mola di Bari, el Iloc on la realit-
zadora va néixer i va viure fins als sis anys, quan la seva famÍlia es
va traslladar a Floréncia.

LA GANTA DELLE MARANE
(EL CANT DE LES MARANE)

Basat en un tema tractat en la novel.la Ragazzi di vita de Pasoli-
ni, el documental és un nostálgic adéu a les marane, terme que

en el dialecte romá fa referéncia als basaments d'aigua, semblants
a petits torrents, que es troben a la periféria de Roma. Aquests
llocs eren punts mágics de trobada dels joves adolescents que

vivien a la periféria romana, que formaven part de l'exércit de des-
heretats sorgits del miracle económ¡c.
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lhrrr',r,roncessions, Mangini denuncia el mite del con-

I rlr' l,r rrrorl¿-r seguint les mirades encuriosides i expec-

Irrl,rrrl', r¡uo s'acosten a les parades dePiazza Navona,

tl rlt, r rlr' l'l ¡tifania

E DONNE

!0tl sl

6¡l¡¡ rlr,l', /0 rnoltes dones van veure en la fábrica la pos-

tla rrrrll,rr,rr l;l seva existéncia. El documental analilza la

rrrrrllrr lrv,r iriifícil, de les dones en el mÓn del treball, i

tll rrrrrl ,r ',ud les seves condicions de treball, amb la

¡16 ¡rrv.l, rr cls mecanismes del naixent capitalisme italiá i

rilr Il', { lr,lriles socials que s'ocultaven darrera el boom

3S
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BLANK CITY (ctuTAT EN BLANC) Céline Danhier

La Nova York de finals dels anys 70 i principis dels 80 va ser l'es-
cenari d'una gran ebullició creativa que s'estenia a tots els ámbits
artístics: música, art, performance, cinema... En un context de
postcrisi financera, la desolació iel perill formaven partde la ciu-
tat, peró també una energia creativa que va ser la base del tre-
ball d'artistes que vivien sobretot a l'East Village ial Lower East
Side de Manhattan. Tot ique els referents musicals de l'época
són forqa coneguts avui en dia, amb figures com Lydia Lunch o
Sonic Youth, amb el cinema no ha passat el mateix. Veientaixó,
la directora del documental va decidir recuperar aquell moment,
sobretot el seu esperit, i posar de manifest la seva influéncia en el
posterior desenvolupament del cinema independent.

A través d'una fórmula senzilla, intercalant nombroses entrevis-
tes als personatges protagonistes amb una gran quantitat de
material d'arxiu, la directora aconsegueix evocar tot el que repre-
sentava ser una persona creadora en aquell context. Primer va ser
la No Wave, que rebutjava tant el cinema comercial com l'expe-
rimental, amb films rugosos i sofisticats, cÍnics i alhora passio-
nals, i que va fer del súper-8 i del do it yourself la seva peculiar
marca (tot i ser un grup totalment heterogeni). Després va venir
el Cinema of Transgression (cinema de la transgressió), amb films
més curts, més violents i més sexuals.

La tasca de recuperació que va dur a terme Danhier es pot veure
com un primer pas per treure a la llum tota una época, peró, més enllá
d'aixó, representa una reflexió interessant sobre la possibilitat que,
en un lloc determinat, en un moment concret, es produeixi un
moment creatiu únic. En aquest cas va ser Nova York, una ciutat
que avui en dia sembla difícil de reconéixer en les pel.lícules de la
No Wave, amb pobresa i edificis en runes, peró que actualment
podria ser BerlÍn o qualsevol altra ciutat del mon. No es tracta, doncs,
de mitificar el moment, sinó de potenciar la lliberlat creativa arreu.

Nascuda a París, Céline Danhier és llicenciada en Dret. Com a membre d'un grup de
teatre d'avantguarda va comenqar a realilzar curts experinrentals i a introduir se en la
produccró ctnematográf ca. Un cop a Nova York. el seu treball s'h¿ mogut entre el món
de ia moda, com a d rectora d art. re cinema. Blank Cityés la seva prirnera pel.lÍcuia.

4:i

lltlll,rr,l, r rrtrtttltiCaCiÓ

t:!

o
e?
r

ó!f, 6

lEii:

LTTNE TALKS
ti t)r GUERTLL¡nEl vivienne Dink

¡l'l lrr rrl,rrie Vivienne Dick és una série de retrats de
,', r l'r,llr',, cstrelles de l'escena musical i artistica punk de
¡r l,r Nov,r York de finals dels 70. Rodat amb súper-8, el

fl lrrr,r.r r rrna série de documents separats per pel.lÍcula

fSrl'.,'r¡',r,rrruntatge. En cada fragment, Dick permet que
{r,rllr'r,xl)r{ jss¡ les seves ¡nquietudS. pensaments, lreball...

lo ¡r',.,¡ ¡,¡r';tota una declaració d'intencions is'extreu pre-
rh,l lrl¡ rl rI r l,i novel.la feminista de Monique Wittig, Les Gué-

l¡lr,r llrr, lr, l)at Place o Adele Bertei, entre d'altres, tenen

¡r,r .rr rlrrIrlrrrir-se davant l'objectiu de la cámera de Dick

Nascuda a Donegal, lrlanda, l'any
1950, Vivienne Dick es va traslladar a
Nov¿ Yo.h als anys 70. o'.r despres
d'estud ar uinema es va converlir en
una de les representants més actives
del que s ha anomenat No Wave.

Rodades en súper 8, 16 mm i video.
les obres de Dick estan marcades per
la transgressió ndlvidual. la vida urba
na, el kitsch i la cultura pop. Des del
cinema experimental, mescla docu-
mental, ficció t performance, sempre
en peces curtes sobre algun tema en
concret. El seu trebail s'emrnarca en
una perspectiva feminista, amb una
p'eocupac ro centraL pels cond crora-
ments soc als i les polítiques sexuals.
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HAD HER GUN ALL READY TTLLnTENIALAPISTOLAAPUNT)

Irte Dick

',,,r!,r r,r lx'l.lícula, Dick repete¡x amb Lydia Lunch i Pat
l rlr,rlrrclr)n dos personatges atrapats en una relació

rr l,r r rrrc¿lsta estableix un joc de relacions cada cop
rrl r,¡rlrr, l'lace, com a voyeur andrógina, i Lunch, com

l,tl,¡h' Lt r';rnrera captura la creixent frustració de tots dos
r,. r.rr lrt;t relac¡ó amb¡gua que no acabem de saber si

,[ilrrr.r'r rl,r irlentitat o la influéncia d'un carácter fort sobre
rh, rrr¡',. h,lrkt. Alhora, Dick hi introdueix elements de la

lN't 'rl,l, r r)nl les imatges de diferents canals de televisió,
lrl ' v,'l ,.rr olf dels detalls truculents d'un assassí en sér¡e

'r I l,ril¡rrr:i;r una reflexió sobre els estereot¡ps generats



LETTERS TO DAD (CARTES AL PARI)

/tr,,,. rt li ..:i it . i, I :t I ll|it,t rtilr l¡t ti,i I'i;rtit I 1 ttTll,L: ,t

lllr rrlr lli I rit'I, lLr L r r. -ririL ,rr.i]ilr iirrr'li
i.ii, L I L,, l | -,i.ir r-
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DOL!, DOLI, DOLI... COAS CONSERVEIRAS.
REXISTRO DE TRABALLO
(DOLI, DOLI, DOLI. . AMB LES CONSERVERES. REGISTRE DE TREBALL)

hffitrrTcroR 
DE REcuERDos

.l r,ts, r,r',rr.', rlc construcció de la memona familiar s'analit
Jr 6 ¡,,rtrr ,1, 1,¡ revisió de les imatges enregistrades per l'avi
I rt r, rrrt ,rrlrl,r. EIS records es presenten com a resultat de
r,¡ f i.,¡,,,¡'lrl ,ll rlues miradeS, la del recol.lector de reCOrdS,

| ¡le r,rr,rllrx,r rcalitzadora, que les utilitza com a base del
: r rf,, ,,rrrr ¡l,rl (lueda una tercera mirada, a de 1'espectador
,til.,,t r,lrrr,r, {lle elabora els seus records a través de les

fNr' ¡,',,1,', l, rrltls.

ilr¡c . rlr l l('nrostra que la memória, personal, familiar o

f§ r, ¡ ¡ . r¡r lir,rn palimpsesten el qual escrivim oensescnuen
,¡rar . l, I r r rl, ,l ti.l identitat.

: r¡ , , , .,r ,rry1978aAndausra.Lrcencad¡ cnSo( olosr ¡¿É.I,ts
ilr.r. ,,' r , ililcrta.Actu¿lrnenttrcba ar:onrarrLntador¡ 10llr¿r l)Tr)

¡ a, t. / lé " 'd.

Document sobre la situació de les dones que treballen a les fábri-
ques de conserves de la ria d'Arosa. Les imatges filmades per

elles mateixes de la vaga que van fer el 1989 i de la tancada que
van protagonitzar 100 dones de la fábrica d'Odosa es combinen
amb les imatges enregistrades per Uqui Permui per testimoniar les

lluites que encara avui han de fer per obtenrr un reconeixement
dels seus drets laborals que sigui equiparable al dels homes.

En les entrevistes i els comentaris de les protagonrstes constatem
que el passat continua present, no pas com a record del que va

ser, sinó com a present del que encara hi ha, de la situació labo-
ral i familiar que vruen actuaiment.

Uqr Permu va néixer a Bara lobre. Fene. Iany 1964. Compagna el treball gráf c

a estlrd de d sseny i corn!n aac o v sual an]b la creació de pro.lectes e¡ d versos
fornrats Les dues caracterist clues genérques que def neixen e s trebal s on p¿rt
c pa són a nrtlleñ'lertacró d'estrateg es que nc ten a a col aborac ó act vac ó

de I esfera pLrbl ca, entcnent ¿ralLresta aorn 'esl)¿r al c¿rrer. la trollada. e debat, a

confrontacró, l¿.1 ciutadan a critrr:a i l¿r constnrclrio activ¿ dels d ferents aspectes de
a rea rtat.

ti lmografia:
,i:,, , . ,, ,. ..r: 1 i rr.rr..rr ,/r /r

i ,L iiI i,''r i,r'i,,i1.rrll

ti¡mografia:
t)t¡1t- Dolt- !)olt L,

./(, lrrlrrili, (:() 1 trl
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GRANADA 30 AÑOS DESPUÉS, 5OOO FEMINISMOS MAS LA VIE SoMBRE TRoIS ForS, §E RELIVE

SEPT, ET NEUF FOIS FLOTTE A LA DERIVE...Cecili;r ff;l¿'i'iH*

I I rlr,,,crrLrre del 2009 es van celebrar a Granada les Jornades
I lrrinistes Estatals, amb el títol Granada 30 años después, aquí
), ,tltt¡t,t. Cecilia Barriga assumeix l'encárrec de la Coordinadora
| ',l,rt,rl d'Organitzacions Feministes de realtfzar un documental
,ll k:s jornades, per tal d'enregistrar aquesta trobada ifer-ne
r r rlr r loria histórica.

I r,', ¡rrrnades es van celebrar durant tres dies i estaven organitza-
r lr',, ;r l'entorn de quatre eixos: ldentitats com a ficcions; Cossos i

,r ,xl;rlitats; Crisi, globalització iacció feminista; i Noves represen-
l, rr ro¡s. nous contextos.

I I rlrr:Lrnrental reflecteix bona part dels continguts que s'hi van

r I.,1 r, ilrr:, ¡rero sobretot ha sabut captar l'ambient de reflexió, l'en-
Irr',r,r',rrc i la subversió que van acompanyar la trobada. A partir
r I, |r,,, irratges gravades espontániament i cedides voluntáriament,
l,r rr rctrat relacionant els debats teórics i les consignes de la

rrr,rnkrstació on van acudir 5.000 persones, tot fent evident les

rlrvr ,r',cs irlcntitats que sostenen els feminismes d'avui en dia.

r ', rl,r ll,ir t1r va nérxer a Concepción, X e. el 1957. Va deixar el seu paÍs amL)
,l r r.iry, l),,f r:studiar a Nladrid. El 1984 es va licenciar en lrnatge iSo a la Uni
r, r'.rl Ll (lorrtrlLrlr:nse. El 1994 es va instal lar a Nova York per estudiar escriptura

' i, r v rlr,oi rr:ació a la Un versitat de Columbia. Des que ha torn¿t a Espanya,
lr r r . rirl,'rl rrrilrlrrosos documentals i reportatges de televisió, sense de xar el terreny
l, l. l,,t¡

tilmograf¡ar
Er¡re ac¡os ( l9B2): AlcobeDdas púede s.
uu uomÚt o,',¡,ulet Io84t Vatt at¡ -t¡¡
pala(1987)r Cltle. porque no(1988)r I
recor¡rdo (1989): EncLtcnlra entre das te
(199a): Esquizo fornias 11997)t C¿|ar C¡ii

( 1996): Peki¡r no fue un sueño 11995):

Cu¿nda ano. anro... (2000); Anar vela.
(2000): Tinres upl (2000); El cantaa de

Mo¡ses (2003)r Lloro (2OO4): N¡ lú:¿ts ¡tt

ter¡rris1¿s (2005): El da del Euto l2AA7),
MLtlt res ¡tttr Lt¡t niuDda ¡)eJor \2AlA)l
(; t,) t ).1d¿ 30,t nos des p u es. 5.000
/(r/¡,//¡/s/)lo-s rrus (2010)

(LA VIDA S'ESFONDRA TRES VEGADES, SE N'AIXECA CINC, I NOU VEGADES

SURA A LA DERIVA...)

XU;¡f .l-;t, f;i:i¡íti

Tres anys després de la mort de la seva ávia materna, la directo-
ra retorna al seu paÍs natal, el Vietnam, per recuperar els seus
orígens familiars i socials.

La figura de l'ávia és l'element central del film. Ens hi apropa a

partir de la combinació de videogravacions que va fer la mateixa
directora en un viatge al Vietnam quan tenia 28 anys, i les imal
ges que enregistra després de la mort de l'ávia, gairebé deu anys
més tard. Segons la tradició, les despulles de les dones que van
marxar del seu lloc d'origen en casar-se són traslladades de nou
al seu poble natal perqué hi siguin enterrades un cop netes I degu-
dament ornamentades.

Guyot recupera la história de la seva ávia, repudiada pel seu mar¡t
ique es va quedar sola amb la seva filla, de manera que es va

veure obligada a immigrar a FranQa. A través d'aquesta história,
també s'apropa a una part de la história del seu paÍs, com la gue-
rra conlra Franga, els bombardejos del Japó i l'evacuació. I és que,
parafrasejant les paraules que va dir el seu avi i que la seva ávia li

va relatar en un dels records enregistrats: "La vida s'esfondra tres
vegades, se n'aixeca cinc, i nou vegades sura a la deriva... És com
un riu, que a vegades és ple, d'altres és sec. I el materx passa amb
els humans, a vegades un és ric, a vegades pobre, la vida canvia".
I sembla que alguna cosa en la vida de Xuán-Lan Guyot va canviar
quan tenia set anys i va conéixer la seva ávia.

Xuán-Lan Guyot va estudiar Historia i Estetica de Cinema a a Sorbonr¡e Nouve le de

ParÍs. Abans d'aquest f lm ha rea itzat tres curts documentals com a part de diferents
workshopscandutts per noms tan destacats com Babak Payami o Abbas Kiarostam.

t¡lmogral¡a:
Paris Sáo Vtrcnte. 0 

^i) 
\2442\ N?nte d j

llrrlrcoiart,(2005)r f/is,r (2005): l,r vre

sonl¿rre rils /a1s. se kreL€ se,¡ r,¡ /ret// lrs
fbtte ¿ la d¿r¡ve.. \2OO9).
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LETTRE A MN SOEUR (CARTA A LA MEVA GERMANA)

Habiba Diahnine

I I lir:ner de 1994, Nabila Diahnine, arquitecte, militant, sindica-

li.;la i feminista argeliana, va escriure una carta a la seva germa-

rr¿i, Habiba Djahnine, on li parlava de l'escalada de violéncia que

';'c:;t¿lva vivint al paÍs, dels assassinats, de la repressiÓ i de la seva

,rn¡yrixa atesa l'extrema dificultat d'actuar davant d'aquesta situa-

r ro. [Jn any més tard, Nabila va ser assassinada. Lettre á ma soeur

r", l,r rcsposta a aquesta carta, que Habiba Djahnine va trigar 11

, rrry', ;r ¡loder contestar.

I I rIrlL¡rnental, articulat pel viatge de Habiba als llocs on Nabila

v,rrlrr ,rlr:rme la seva lluita, serveix a la directora per buscar una

',rrrlrrl,r ;rl dolor i peracomplir el dol PerÓ també, en l'ámbitde la

r rrrrrrril.rl, ¡rer honorar la memÓria de les persones desaparegu-

( lr ,',, | )( 'r ro oltlidar, per intentar donar sentit a 10 anys de violén-

, r,r r ,r :'(x) (XX) ¡ttorts. Per fer-ho, es retroba amb companyes i

, ,,r ill),rry', rli'llttil;i. ¿lrtlb l'ávia, amb germans igermanes, iamb
l' , , | ,r 

,r',r )r r{ ", ( lr{' v, ttt c'¡:rtltar Nabila en alguna de les seves con-

l.,r'.rr, r,,',1,r,1', ¡r,l)I",, (rtt ¡r;lrlava dels drets de les dones.

l,.llt, .ttn.t',1 |ut lt,'lt, ,tt'l ',iklrrci irlstauraten relaciÓambaques-

I l¡ I rl,.r{l, vrrlr'rr, r,r,rAlliltt,l,,rlllora que serveix alarealitzado-
r r t,, r rr, ¡'rr l'r',r',l.rtr t,rrlr'l lllijtl;rt¿ttl com a concepte global i

1, r lr, l, rr Lr rrrr,rll'r',1, 1r", rlot trr',,tt¡1t:li;trlcs, esCindida entfe la

, r, lr, r,, l, , l¡rr,. 'l, l,rvrr rll¡r l.t ltt,r',r:li'-la ila d'heroines que

¡rl,rlrr llr rrrl ,l ,¡¡ll¡, lr'1rol¡ltr

t,,rlt,lrlrl Lr, 1,r,Lrl,rl,r'.'vtvr,l,r¡rttlli:ssional
r ,t r r , ,il1,,r r ,l,, rr,,v|l lr"; l teXtOS

rll,r I .'t | ¡r I I rlrrrrlrl"rrrl¡ l'r"';tl

|!r! r,, L IIl, 'l ¡ Ll' ' Ilrrr II I rlr ]lll¡"1'

l,lLl¡l,rllrrl"'rl'rrl' t 1,,,, ttlt, 'lt ltlttt'lLt¡l'rl!'1"'rl'

lt\tit¡ttt¡l.rit I |" I ll II lr' l'L

l,l l)l,rl rl ,llr 'r, lr l l' l l r l il

MAMN0U (PRoHrBrT)

Amal Ramsis

Tres mesos abans de la revolució del 25 de gener de 2011 a Egip-

te, Amal Ramsis va caminar pels carrers del Caire amb la seva

c¿mera, esquivant la vigiláncia de la policia ibuscant refugi a

cases d'amics que, com ella, feien tot el que prohibeix la societat
egÍpcia: parlar, filmar, escriure i pensar. Amb tot aquest material,
Ramsis va muntar el seu documental, al mateix temps que escla-
tava la revolució, un 25 de gener.

Mamnou es converteix en un testimoni privilegiat de I'Egipte d'a-
bans de la revolució, en abordar tot alld que implica la paraula

"prohibit", una paraula que s'escenifica en nombrosos aspectes
de la vida quotidiana del seu paÍs.

Davant les notÍcies constants que ens arriben a través dels mit-
jans de comunicació, el documental de Ramsis ens dóna l'opor-
tunitat de conéixer el conflicte de fons que ha portat a la societat
egípcia a sortir al carrer. La realitzadora analilza la complexitat de

l'enfrontament des de les vivéncies d'uns personatges que ens
expliquen com duen a terme la seva lluita diária.

Llicenciada en Dret, Amal Ramsis va exercir com a advocada abans d'estudiar direc-
ció cinematogr¿fica a Espanya. La seva trajectdria professional s'ha desenvolupat
entre Egipte i Espanya. lany 1992 va col.laborar en la fundació del Centre d'Estu-
dis de la Dona l\4a'an, a Egipte, ides del 2003 escriu habitualment en revistes. Des

del 2008, en col.laboracró amb l'ambaixada d'Espanya al Caire, organitza el Festi-
val de Cine Arabe-lberoamericano de l\4ujeres de El Cairo, que forma part del pro-
jecte Entre Cineastas, Caravana de Cine Arabe-lberoamericano de l\4ujeres. També

dins del marc d'aquest projecte, és formadora en els tallers Mujeres en Correspon-
dencia. Lany 2009 va ser la titular de la C¿tedra de les Arts i Cultures de la Funda-
ció Euroárab, a Granada.
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t¡lmograf¡a:
Mamnou 12071)tilmograf¡a:

Les mét¡ers de prax¡mté \2002). M¡granl-

Europe (2OO4): Letlre á ma saeu \2046).

Autrement c¡toyens (2OAg); Les faiseurs i
l'ordinare \2OO9): Avant de franch¡ la 1¡g

d'hor¡zon €Ol1) Retours á la montagne

(2011).
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Alliberar I'experiéncia de la memÓria

Ct.tnt tu. 1o /le //l¡e/l¡.r1 ,rirr1r llrte-s /r'q i.r/i ils cr:.t¡¡l:,'¡lre I oblit (\¡t¡t ltt' he

oblttlat. . Crr//l ¡lr' /1../t':;i1lr1 it'rlr¡ /': tll'-t¡iÓrtl /rltr')rl§o/'ble' L/ll¿l /71Étlltffi¡l

d'o/nbre-s.clt:petlra.Ht'lli¡tt,¡1''ll//lr1'r/t's/esfort'¡r-s'cacia¡lt¿¡'ctntraihotrct
cle rto cortr¡trL;rttlre t:l ¡tL:rr¡Lt t] 'tt¡rtL 

sl rL]t:ord¿tr' Cotn trt lo ht, rtbltdat' Per qtté

,egar la /la'( r--qs/t l ('v/(/('/rl (/tl la tt¡t'tt¡t'trt'¡?

[,,],r. :r'II

ElcicJe,4llrlllliaElogttrefutaciotlt:lanletnoriaquepresentenlalal9al\4ostraInter-
naconal do Filr¡s dc Dones de Barcelona. es compotl cl itt-t cot'llLttrt de pel lícLtles

clue tenen com a der¡ot'llinador cotl-lLl indagar cn les renovades estratt:ges de repre

sentació dc Ia menrÓria iles narralives dc gillrcrel A lhor,l d elaborar t:ls dos progra

lp)q¡tr.,, ,érIól'.r''I llTor.l r' 't'l'"' IL;"'r'l'" ' I l"' ltt Ittt lt.tltO

/)r/a per ltarlar 11e la ¡re|¡Órra de., clrl clLles 1rt'r'.¡let't vtr',. [) Llrr¡.1 b'lrrrl;l rlritlancanl la

rccuperar:io crÍtica de la l¡lstÓria larlriliar i orlr ;l r;otr1r.r¡) lrll ''rltlir I I ttl*lrlor ¿ rf Lc al i

la rnemória onlesa, cr¡n¡ r¡olt bÓ ¡llarrtegerr lcs ¡lropostcs lrarratives clr:l col lectiLl Klub

Zwet tde Ia creadora Maya Sr:hwelzr:r, totcs clLtes cet¡tr.itlrr:. en tcsllnrr¡nis fenrerrins

v nculats als esdeve¡r¡tents clue yan tenir llor: rlurant lLlltlrna guerra eLlropea De la

tra. tncidlnl en relats qLle aconseg,l].^ixen tratrsgreclr les r:onvet¡cittlrs clue la ldeolo

gad,estatinlposaalalllemÓriaeIcos,AlvideoassalgPiis.sülgDrat¡la.AngelaMeli
lopou os traca léxoclet vrscut per la seva familia des de Grér: a f ns a I Europa cetrtral'

lets nten¡ór es fragrnc¡1ades i rernesclades. trar¡sferldes d iltra generacio a la segitent

i:onftguretlelrelatdelrefrlgiati]asevaco¡drciÓMt:nlrestant.clc']rlcumerrtaJde
Gabriela GLrillermo pre. la rietáfora de la bogerla corrr a inclret ¡.'t:r vlsibilitzar l'opo

siciÓer¡tretnei¡Ória'oillitia]lerlacit¡enelcrl¡textde.[-|rLlgLlaC(]l]lcnlpOran

El ciner¡ta produe x Un ta I etl ei I Llx,Je la tllt.trlL-rt l¿ aulll ,l rrlll stl'rl 
'lil 

s estl-'vetlitlletrts

ltistórlcs, recreaciÓ rr.locLtmerrt clel qLle ha rlr:ix;rl d r:xl:,lir L¿ n¡ati:ria clc:l cinelrrra i a

nrenrór a és el qr-re aIoIleIem Lernps. Err r]r:f rlitiva. e .itrCtrla no eltrs cl(rna una in¡at-

ge a la (l!al s afegir a el terl.rps. s rlÓ qri.' cns rlÓtr¿l lrlr¡lcd atan¡e tr1 Lrna matg't-' de la

nten¡oila. Er¡s dÓna l]¡ tal sobre tltra realtat qLie erlclIla(]ra seleccttltra perrrt'5 [ln

lall móbrl sobre el prÉlsent. el fLlttrr el passat. El cicle A¡rorrlia Elctgi i refutacto de la

,ten.tó,as-o aentr¿ en l exploracio de la ¡¡enrória com rn¿l parl acliva del material que

s Ltneix ¿tl sLtbstrat cle r¡l¡lit iel s lerrci. I és,tilLrl on anot¡ria enLlncla ¡li-ocessos htsto-

rics en qLré les doncs l¡an exert: tat a nle ¡lÓr a oral r:ot.ll Lln espai dr-. denL,lnc a, de

conscié¡c a social r etxlreritnentaciÓ sobre 1 Cx¡ler éncia clel que s ha vlsctlt La rrretr tr

rla con¡ a exercici dr: clcsorde¡aclil actlu. ptlro lamb(: colrr tlna rt:nt'tncia a L',obllt'

Les coses sense el seu nom



ex¡ste¡x una cosa semblant a la memória col.lectiva... part de la mateixa família

d'idees espúries, com la culpa col.lectiva. Hi ha, peró, la instrucció col.lectiva.

Susan Sontag: Davant el dolor dels altres,2OO3.

Filmar, anomenar, enreg¡strar, fotografiar la memória afect¡va i la manera com la

história incideix en les relacions personals, la sexualitat, l'amor i l'activisme polític,
és el nexe que enllaga els films que formen aquest cicle. Elogiar la memória per refu-
tar la matéria del temps. La distáncia que el temps dóna a les coses per deixar d'a-
nomenar-les des d'aquella altra memória estat-nació que s'imposa sobre les dones
ique acaba per anul.lar les persones que aquesta memória deixa d'anomenar. El

desplaEament que proposem en el tractament de la memória suposa, doncs, con-
siderar la politica de la memória com una política del desig.

Aquest cicle és deutor d'aquelles narratives cinematográfiques i documentals (autors

com Helke Sander, Margarethe von Trotta, Marguerite Duras, Jean-Marie Straub i

Daniéle Huillet, Jane Cottis, Chantal Akerman, Claudia von Alemann, Yvonne Rai-
ner, Abigail Child, Su Friedrich, Péter ForgácsoYervantGianikian iAngela Ricci Luc-
chi, entre d'altres) que refuten les relacions entre la memória, la ideologia i el poder,

a fi de reconstruir, mitjanqant estratégies experimentals, les veus oblidades, els esde-
veniments de la quotidianitat, les experréncies que romanien en l'oralitat, itot alló
privat del discurs públic de la história que busca apartar-se dels llocs comuns del trau-
ma i la victimització que el relat mediátic reifica en els usos del testimoni. Prácti-
ques de la imatge que uneixen la polÍtica de la memória amb la polÍtica dels afectes,
fonamentades en la reconstrucció de fragments propis i adquirits i en la recerca
d'arxius inédits o privats per desfer les versions oficials de la história. En aquest sen-
fit, Anomia. Elogi i refutació de la memória sorgeix d'un plantejament sobre les mane-
res de representar la memória que posa de manifest els processos de construcció
dels relats, a partir de fets reals o ficticis, que revelen una negociació permanent
entre les imatges i qui representen.

La producció d'imatges que en el passat s'anomenaven amateurs i avui en dia ampli-
ficades per les tecnologies audiovisuals proposa Ia convergéncia de les videograva-
cions, fotografies i sons, la postproducció dels quals remet a un mostreig de l'expe-
riéncia que anul.la definitivament la idealització dels records. Parlem llavors d'una
memória postproduida, a manera d'históries de vida que originen ficcions o relats
de vida compartits. Parlem d'una postmemória d'alló quotidiá, d'una etnografia del
que és mínim en el sentit que lVarianne Hirsch va explorar al llibre Family Frames:
Photography, Narrative and Postmemory(1997). La postmemória és una forma de
memória poderosa imolt particular, precisament perqué la connexió amb el seu
objecte o la seva font está mediada, no pas a través de la recol.lecció, sinó per la

seva instal.lació, investidura i creació (Hirsch:1997). Tot aixó no implica afirmar que
la memória en si mateixa estigui mediatitzada, sinó que reforEa la idea que aques-
ta es connecta al passat més directament a través de les imatges que ha generat
l'experiéncia. El seu ámbit no és el passat, tampoc el present, sinó el futur.

Virginia Villaplana i Montse Romaní
nr¿'l'i: ill 20 ll

HISTORY /LIEBE GESCHICHTE
IA D'AMOR)

b Zwei (Simone Bader i lo Sch meiser)

i;rig estructurat a partir d'un conjunt de converses que

cn Ia memória familiar de les seves protagonistes femeni-
prr rr:lació amb l'impacte que ha tingut a les seves vides el

rtr,rl,,ocialisme a Austria. Com ha afectat les seves relacions

rl';, la seva sexualitat, amor i activisme politic? Emmarca-

ñrr c,;¡rais públics diversos, representats per edificis monu-

1,, r:onstruits entre la década de 1950 i principis del 2000,

Iunvcrses ens recorden, a la vegada que contraresten, el pes

h" l,rlristória oficial (i també les seves omissions) en la cons-

lÍr r h rls imaginaris col lectius.
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f ilmograf ia selecc¡onada:

We tl come to V¡enna (7992)t German

Subtilies (1993): F¡ctnnal Aspects (1993);

Where to with the camera? (1994)l

HatelRoomMav¡e (1995)r Slaie Personnel
(1997)t State arch¡tecture \1997 11998):

Cast¡ng lnaees (1998): Arbeit an der

óffentlichke¡l (1999/2000); Süukturelle

Gewalt dazu falgende Gespráche und

Btlder (2003): Black end White. The Back

al tn. lm¿ges(2A03). fhtnqs. Pl¿ces.

Years. (2OO4): Response Ab¡l¡ty (2046)l

Phaidon. Publishers in Exile QAA6);

Nat¡onal Soc¡at$m and Shoah n the l¡ves ol

the perpetratars descendants \2407)t Love

H¡story \2010).
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PASSING DOWN, FRAME IruBERLIEFERUNG, BILD EINS ASSING DRAMA rsuprRANT DRAMA)

(IRANSMETENT: FOTOGRAMA U)

Maya Schweizer
ngela Melitopoulos

De tornada a Berlín, intentava reconstruir
com un trencaclosques, amb l'ajuda de les
gravacions de la meva ávia a Lió, la seva

história durant la Segona Guerra Mundial.

I r'. ¡r lrrr ',,1, r nranera sintetitza l'artista Maya Schweizer el procés per

r,., ul)r,r,rr I'oxperiéncia de la seva ávia d'origen jueu durant l'o-
, rl),rr rrr,rlr:rnanya aFranqa, els mesos previsa la fi de la guerra.

I rr lrrl ¡rr',1 rleu minuts, Schweizer satura la tensió entre l'oblit
rr,,lrl,rl ,lr,1;¡ família ila seva particularresisténcia, entreel temps
lr'l,,rr, r¡rrr'lt:s enllaqa i l'espai quotidiá que les separa.

és el nom d'una petita ciutat al nord de Grécia habitada
refugiats supervivents de les deportacions d'Asia Menor a Gré-

el 1923. Durant la Segona Guerra Mundial molts descendents
'aquells primers refugiats van escapar de l'ocupació de Bulgária
es van convertir en treballadors oprimits a l'Alemanya de Hitler.

ssing Drama traduelx la imatge acústica de la história de la
igració de la família grega d'Angela Melitopoulos a través de tres

Els relats transgeneracionals es creuen en aquest
eoassaig experimental d'acord amb la lógica oberta-tancada

de la história de les persones refugiades, marcada pel trau-
les fugides dramátiques i la supervivéncia

videof¡lmograf¡a:

Le p¡Eeon (2OO3\ Your dest¡ny depends ot I

yaur lucky chann's mood (tadail. First pat !

China QAA3): YoLlr dest¡ny depends an
yaur lucky charm s tnaod (today). Second
part. Senegal (2003): funnel 12004)t Pas

de P¡que N¡qLre á St. Marc (2OO4); Encon'

la plage \2004): Annaba, Algeile. 2004
12O04)t Une collect¡on Q0A5): Zone

asslgnée (2OO5): La recreation (2OO5):

Aprés le maquis l,2005); Rien du loui
12006): Metropolis. repoft fram Chna
(2006)t Pass¡ng down. frame ane l2OA7)l
Offices QOOT): From the classrcam (2008)

La corsa del vend¡tore l2OO8\ Before the

rehearsal 12009): Untitled: Demonstrat¡ot ¡

(2009): Camera Skelch ar the Caravan
(2010): Sur /a Seyne (2010); Au dos de l,i

carle pastale \2010).

F¡lmogral¡a selecc¡onada:
Le Macch¡e Nere Dl Porta MarEhera (1989):

My best fr¡end (1989)t Voyages aux Pays de
la Peuge (1990); Avez-vous vu la guerre
(1991); Midi á quatorze heures (1993);

Kunst und Compuler 17993); PassinE

Drana (1999).

Més inform¿ció al web

M.videophilosophy.de
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(RE)TALES
María Cabo isilvia Guir!ucci

l)orrcs que escullen no ser mares, mares que desitgen sentir-se

r lolt:s, dones amb mares massa presents, filles de mares absents...

(tic)'tales és un teixit de vivéncies icamins. En el seu cabdell de

rclk:xions s'hi entrelliga alló emocional i allÓ racional, l'instint i la con-

',r:iirrrcia, el sentit ialló sentit, la naturalesa i la societat, allÓ ideal

r,rllo real.

LEVEDAD Lucía del Río

La Sofía vol ser directora de pel lícules de famÍlia. Aviat descobrirá
que la Lola, la seva germana adolescent, vol convertir-se en una
papallona i "que se l'endugui el vent".

CAMAS CALIENTES
Pauia Morelló iLluc Güell

La Mariana i l'Ahmed són dos desconeguts que comparteixen el É''r:,¡tis

mateix llit. A causa dels seus horaris invertits ila seva precária

situació económica, es veuen obligats a utilitzar el sistema dels
"llits calents". A poc a poc descobriran que en una situació tan
extrema també hi pot haver lloc per a l'esperanga.

F¡lmogralia:

I a can)tdi (2AAB| I evedai (2Ala)

filmografia de Paula Morelló

C¿rlls c¿rer¡es (20 I0)

F¡lmografia de Lluc Güell:

C¿ t ¡ ¡ ¿s c:¿¡ he n tes l2O7a).
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filmografia de María Cabo:

Zanonak n¡t (2AA8): (Re)Tales l20lO

Filmograf¡a de Silvia Gu¡ducci:

(Re)Tales \2OlO)

Filmogralia:
L L!ltlna oppotlutl¡tá (2449): ll4adres

el nintto \2AlO) El cañeta \2OlO).
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LEi.iEL G0RTEJO Marina §*rBSeskY

0;r¡ri és l'enterramorts més veterá del cementiri. Acostumat a tre-

lr¿rllar entre el dolor alié i les bromes dels companys, només hi ha

ura sola persona capaq de treure'l de la seva rutina. Des de fa

,rnys viu esperant que cada mes la IVlarta porti flors a la tomba del

',r:lr cspós. Ella és la seva última esperanqa.

61



oo
o
.q

oEo

LEiI

oo
o
b¡
G
E

o.. 6)oa., E O

LEiI

UNIFORMADAS
lrene Zoe Alameda

t,a lVlargaret és una nena solitária perÓ molt observadora Cada dia

rep l'impacte de nombrosos missatges uniformadors que intenten

educar-la per tal que compleixi un determinat paper social' Des

rlel refugi de la seva habitaciÓ ens revelará la forqa i la imaginaciÓ

amb qué superará els clixés establerts.

EL TREN DE LAS MOSCAS
Nieves Prieto Tassier i

Fernando López Castillo

Cada any uns 400.000 immigrants centreamericans intenten arribar
als Estats Units creuant Méxic. Viatgen com mosques, sobre trens
de cárrega: no hi ha vols per a il.legals, ni futur... En un punt de

Yeracruz troben una petita esperanEa: "las patronas", unes dones
valentes que els esperen a la vora de les vies per donar-los menjar
i beguda, tren en marxa, dia rere dia, durant els últims 15 anys.

LOS PLANES DE CEGILIA
Belén Gómez Sanz

Un dia abans del seu trenté aniversari, la Cecilia troba un diari
infantil amb els seus prolectes de futur per quan tingués trenta
anys... el problema és que encara no n'ha aconseguit cap. Peró no

s'ha de perdre la calma, encara queden vint-i-quatre hores per

complir-los tots i aconseguir que la seva vida sigui perfecta.

Filmografia:
Tarde de Homenaje \2OO2): Buen viale

\2OOB); Uniformadas (2010); Úme (201 I

J a is I me r (2Ol l): LJ n ¡f armadas (2017) |

lndia (2All\.

Prenris

Filmogralia de I{¡eves Pr¡eto fass¡er:

El trcn de las moscas (2OlO).

Filmograf¡a de Fernando López Castillo:
El tren de las moscas (2O7O\ Mar de arena
(201 l).
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CAMAS
M;unrela Moreno

t .tttt,, t¡ r''¡rltr,rr¡tt,tltl Ili';lirritlsdequatre parellesdiferents' A

, ¡,r,r, r,,r ¡,r rt , ,rrrvr,, l.rrrl .. 1,r, poc temps... 
;#:rir*r, Qu¡eroesratet restode

m vida contgo \2009), Catnas \2O1o)

Cbe (2411).

Prelils

t¡lmogral¡a:
Vida de taza l2OO7); Castlebrain l2OO7);

Hikikonor¡ QAOS): Bruto en un tnstante

\2OOB)| Los planes de Cec¡l¡a (2010).
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EL VíDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI

lniciativa creada el 1997 per Drac Mágic- Mostra lnternacional de Filmsde Dones

de Barcelona, ique ara es proposa des de TRAMA (Coordinadora de muestras y
festivales de cine, vídeo y muliimedia realizado por mujeres).

Amb aquesta proposta es convida a totes les dones a expressar les seves experién-

cies a través de les imatges, que han de ser realitzades en un pla seqüéncia d'un
minut de durada i s'han de cenyir a un mateix tema.

El Festival lnternational de Films de Femmes de Créteil (París) col.labora des de
l'any 2002 en aquest projecte, que actualment també es duu a terme en paisos

árabs i hispanoamericans com Jordánia, Egipte, Síria, el Salvador, Costa Rica i BolÍ-

via, entre d'altres.

La catorzena edició (convocatória 2010) va ser dedicada al tema "Les altres vides".

A continuació detallem la relació de participants a qui agraim la col.laboració i la
creativitat que han desplegat amb les seves visions particulars.

Mira Bernardes Rusin (Bilbao)

Regly Marchena, Nahxeli Beas i

lrene A. (Barcelona)

Alicia Bergua Villellas (Huesca)

M'José Galvo Salillas (Huesca)

Júlia López (Barcelona)

Encarna Martínez (Barcelona)

lucrecia Rocha (Barcelona)

Anna García Solana (Barcelona)

Tess Renaudo (Barcelona)

Pili Romiret lnglés (Zaragoza)

"Les teves" (Cornellá de Llobregat)
Gemma Sala (Barcelona)

Elisa Berna (Zaragoza)

Elena Pérez Ramón (Huesca)

Amparo Bella (Zar agoza)
Raquel Lobera (Zaragoza)

Norma Pinto i Gristina Puchol
(Barcelona)

Marie-loure Sudreau i Elodie Valle
(Zaragoza)

Anna Petrus (Menorca/Barcelona)
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Projecció:
MAMN0U (Prohibit)
Egipte Espanya, 2011 67. VOSE

d'Amal Rams s

I després, debat:
EGIPTE ABANS I DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ

Amb la preséncia d'Amal Ramsis, directora del documenta ititular de la Cátedra
Euroárab de ies Arts iCultures, Arab Lotfi, directora de crnema iprofessora a la

Universitat Americana del Caire i Sinisa Sikman, del col lect u CANVAS (Center for
Applied Non Violent Actions and Strategies).

CCCB (Centre de Cultur¿ ConteIrl)orán a Ce B¿rcelofa) d ns del c c e 'Fora de proBranra".

fVontale¡1re.5

CONVERSA AMB CECILIA MANGINI

Cecllia lVangini és consderada la primera dona documentalista a ltália. Va obtenir
un reconeixement notable en els anys 50. La seva mirada crítica aborda aquelles
realitats ignorades que contradiuen la visió d'una ltália democrátrca i moderna.

CCCB (Centre Ce CLr tLrra Corlenrl;oranra cle Barce on¡)
l\40nt.l lrllre 5

TAIIEÍ: EL DOCUMENTAL, ENTRE LA MANIPULACIÓ I EL PUNT DE VISTA

lmpartit per Amal Ramsis

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDI B)

Sanl P.rre ¡res Bair 7

Aforanrent m¿xim de 15 persones

lnscripcions al CCDFB, |e|.93 268 42 18
Pre¿:25 €

POLíTISUES OE LA MEMORIA

Taula rodona sobre les formes d'intervenció de les imatges e¡ la construcció del
passat i del present.

Amb la preséncia de, María Ruido. María Zafra. Virginia García del Pino, Harmonía

Carmona, Marta Vergonyós. Montse Romaní i Virginia Villaplana

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCllFB)

Sant Pere nres B¿ix 7



AG RAIM ENTS

Ariadna Pous
Angela l\ilartínez (CCCB)

Anna Fernández
bm:ukk Abt. V/3 lnnovative Film

Carlos R. Rios (Festival de Cinema d'Autor)
Carme Alemany
Cristian Pascual i Rosa Arredondo (Festival lN-EDIT. Beefeater)

Divina Huguet
Joako Ezpeleta (Festival FIREll)

Jonathan Bennett
Laura Sangrá Herrero
Mireia Cebrián (Ajuntament de Barcelona - Districte de Gr¿cia)

Núria Campreciós
Núria Pujol
Pablo Bermúdez (AIulsTER Hotel Barcelona)

Txell Bragulat (Sodepau)

Violeta Kovacsics

En la secc¡ó Cecilia Mangini. Visioni e passioni

Silvia Corti i Simona Marchesi
Paolo Pisanelli i Chiara Spata

Davide Barletti i Lorenzo Conte, pel documental Non c'era nessuna signora a quel tavolo. ll cinema

d i Ceci I ia M a ngi n i. llália, 2O1O.

En I'espot
Alicia G. Freijó
Naftaline Artivistes
Nora Aizpurua
María Zafra
Sonia Trigo
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Biblioteques de Barcelona
CI&VI
lmage Films

TRAIVA. Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y nrultimedia realizado por mujeres

I a tot l,equip i personal de la Filmoteca de catalunya, l'Espai Irancesca Bonnemaison, el cccB i

el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

iN¡Tx DE DIRECToRES

Amal Ramsis...................
Angela l\4elitopoulos ..... ....

Anna Margarita Albelo ......
Ariadna Relea.....
Barbara Hammer .............
Belén Gómez Sanz. .........
Beth B. .

Cecilia Barriga
Cecilia lvlangini
Céline Danhier.
Chantal Akerman.
Fathima Nizaruddin... ..... .

Feo A1adag..........
Fernando Lópe2...... ..... ...

Gabriela Guillermo ............
Gina Carducci
Habiba Djahnine
lrene Colell
lrene Zoe Alameda ...........
lsabel M. Stolcke......... ..

Itsasne Gaubeka..
Jo Schmeiser (Klub Zwei) .

Jordi Cadena
Judith Colell
Kelly Reichardt ..

Kerthy Fix ..

Kim Longinotto
Leonor Sanchis.... ......... ...

Lino Del Fra

Lino Micciché...
LIuc Güell ....
Lucía del Río....... ........... .

Lynn Hershman Leeson .. .

Manuela lVoreno
l\Aaría Cabo
lvlaria Roig
l\Aaría Ruido
Maria Zafra..
Marina Seresesky. ........ .

Marta Vergonyós Cabratosa
lVlaya Schweizer
lvlireia Sallarés.....
l\4ontse Pujantell ... ... ....

Naomi Kawase
Névena Dragosavac.. .... ...

Nieves Prieto Tassier..........
Núr¡a Costa

Nuria Lo2ano........... . ......
Paula Morelló
Renate Costa ..... ..

Sarah Bonavia
Scott B. ....... .

Silvia Guiducci...
Simone Bader (Klub Zwei).
Ulrike Ottinger.....
Uqui Permui.....
Virginia García del Pino. . ..

Vivienne Dick
Xuán-Lan Guyot ..... ...... ...

Yasmin Córdoba
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INDEX DE FILMS

All'armi s¡am fascisti ..... ... .. ....

Aquest conte no s'ha acabat
Black Box.
Blank City
Camas calientes..
Camas . ..

Cinc batalles .. .. . .

Cuchillo de palo/108. .. ........
Die Fremde.
Doli, dol¡, doli... coas conserveiras. Rexistro de traballo
Doria n G ray i m S piegel der Bou I eva rd presse...............
El cortejo.
El recolector de recuerdos ...

El tren de las moscas ......
Elisa K.... .....
Essere donne
Espacio simétrico .

Felice Natale..
Generat¡ons.
Genpin .

Granada 30 años después, 5000 feminismos más ......
Guerillére Talks

Guerriller@s..
Hooters. ........
lgnot¡ alla c¡tlá.
La canta delle marane. . ......
La vie sombre trois fois, se reléve sept, et neuf fois
flotte á la dérive... ......
Las muertes ch¡qu¡tas
Letters to Dad... . .....
Lettre á ma soeur
I evedad ... .

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado ...... ......
Los planes de Cecilia
Love H¡story........
Mamnou
Marat Sade en el Vilardebó
Mar¡a e ¡ g¡orni ....... ....... ..

Maya Deren's Sink ... ...... .

Meek's Cutoff ....

Memorias, norias y fábricas de lejía ...... .

News from Home ...

Passing Down. frame 1..
Passing Drama
Pink Saris..... ..

(Re)Tales . .

She Had Her Gun All Ready
Stendali (Suonano ancora) .

Still Moving
Talking Heads (Muslim Women) .. .

Transmissions..
Un¡lormadas
V&V,,,,,, ,,,,,
Who Took the Bomp? Le Tigre: on Tour ..

lwomen Art Revolut¡on: A Secret History

36
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