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PRESENTACIó

Després de l'acollida de les dues darreres edicions, aquesta lll
Mostra manté actiu el projecte de continuitat oferint una programació basada en les produccions cinematográfiques més
recents provinents de dones de diverses cultures i tendéncies,
alhora que torna a apostar per constituir-se en un espai de tro-

bada i de debat sobre la creació cinematográfica de les dones
i sobre la projecció social del seu treball creatiu. AixÍ, a través
dels actes paral.lels que proposem, volem establir un pont que
uneixi les reflexions d'ordre creat¡u, profess¡onal i industrial
amb els debats especÍfics que el moviment feminista, en el seu
conjunt, este duent a terme.
La Mostra continua sent també una constatació del pols de la
creació cinematográfica, a fi ¡ efecte de contribuir a la creació

d'una memória col.lectiva, donat que aquest mitjá aglutina l'expressió d'un gran nombre de dones i que, per tant, vehiculitza
també part del pensament que elles elaboren des de la seva
independéncia en relació al món de la polÍtica, la cultura, el
conelxement, les relacions socials i personals, la sexualitat i el
desig.

.:

La creació áudio-visual feta per dones pregunta i indaga el món

La creació cinematográfica de les dones ha manifestat en els

en direccions de vegades sorprenents constituint-se en un
suport més de les reflexions que des de ja fa molts anys -¡ malgrat el silenc¡ ¡mposat per la desmemória- estan posant en

darrers anys una notable vital¡tat creativa que no es correspon,
d'altra banda, amb la rigidesa de les tendéncies de la distribució majoritária ni amb el poc entus¡asme de la inversiÓ industrial
envers les operacions d'un suposat risc. Per aixÓ s'está retornant a unes formes de producciÓ independents que s'enriquei-

dubte el garbuix de contundéncies aparents que de manera tan
¡noperant han servit de guia unidireccional de la nostra cultura
patriarcal. Aquest qüestionament cristal.litza en el cinema de

xen amb la complicitat i la implicaciÓ de I'equip tot desll¡urant
de lligams I imposicions constrenyldores el procés creat¡u'
Aquest és el model seguit per Costa Brava (Family Album), de

moltes dones a part¡r de les seves seleccions argumentals i
documentals, tot sumant-se a les aportacions que s'ofereixen
des d'altres ámbits (literaris, científics o artístics) com a
deconstrucció de la prepoténcia de tants discursos imposats.

Marta Balletbó, que aquesta lll Mostra té la satisfaccló de presentar com a primícia en el nostre país i que considerem com
un exemple del bon resultat de la combinació d'imaginaciÓ,

Moltes d'aquestes produccions són també invitacions a rellegir
els mecanismes de representació convencional en la mesura
que ofereixen construccions innovadores narrativament i temáticament. Els materials que hem selecc¡onat no són, doncs, una
simple prova de l-agosarament en matéria d'ordre temátic sinó
també una aventura especÍficament cinematográfica viscuda
per moltes cineastes com un autént¡c treball d'experimentació.
Alxó significa que ens trobem amb unes produccions que no pre-

talent, tenac¡tat i solidaritat.

senten trencaments arbitraris ni una condescendéncia irreflexiva
amb els parámetres establerts. Ben al contrari, reafirmen la convicció d'indagar sobre nous camins des dels quals representar
representar-se en el món.

i

Un cop més, aquesta Mostra agraeix la incondicional¡tat' tan
propera com eficag de Mercé Fernández (CIRD), d'Angets

Grasses (Llibreria PrÓleg) i de Carme Porta i Dolo Pulido (Ca la
Dona). Agraim també la compl¡c¡tat amb qué ha estat rebuda i
recolzada per Dominique Cardona, que des de Toronto ens ha

subminlstrat un doll d'informació precisa i valiosíssima' També
donem les grácies a Jackie Buet i Nicole Fernández del Festival
de Films de Créteil, que cont¡nuen acollint amb entusiasme les
nostres expectatives i demostren una paciéncia Infinita davant
les nostres inesgotables consultes' I també reconeixem les
apoftacions de l'equip de l'Ateneo Feminista de Madrid, Paloma,

Nina, Luz i Zenaida, amb les quals hem compartit indagacions i
mantingut llargues converses sobre cinema i feminisme amb el
bon humor i I'entusiasme imprescindibles per no caure en el
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desánim davant les dificultats de subsisténcia, que són moltes.

i la complicitat manifestada
primer
per
moment
Xavier Daniel i Daniel Peralta, resdes del
ponsables de la que esdevindrá 1e Mostra lnternacional de
Cinema Gai i Lésbic, que es durá a terme a Barcelona del 23 al
I finalment agraim la col.laboració

29 d'octubre d'aquest any.

d¡versa com la que presentem en aquesta lll Mostra, sota el

D'altra banda, el monográfic sobre realitzadores cubanes no
hagués estat possible sense la col.laboració de I'lCAlC, a través
del seu responsable José Manuel González, que ha sabut posar
calma a la nostra habitual impaciéncia ¡ de I'amiga Alejandra
que ha suportat també els nostres requer¡ments, movent-se
entre els bastidors del projecte, localitzant informacions i documentació sobre les pel.lÍcules.
I a totes les amigues i els amics que com sempre han animat
aquest projecte des de la seva incondicionalitat o des de la
seva posició crítica.
A totes i a tots, moltes grácies.

Drac M¿gic
Barcelona, maig1uny 1995

La preeminéncia de la indagació, quant a la forma i el cont¡ngut'
l'aposta pel tractament en profunditat, la valentia davant de
temes difícils, la recerca d'alternat¡ves visuals i argumentals als
models arquetípics, sÓn els trets definitoris d'una selecciÓ tan

tÍtol de Panorama.
Efectivament, cadascun dels films, des del documental a la ficció, s'endinsa en motius argumentals que com a tals no sÓn
excessivament innovadors perÓ si que plantejen novetats en el
seu tractament, en el seu posicionament enunciatiu, en la seva
relació entre la cámera i I'escena.
La selecció té, com indica el tÍtol de la secciÓ, una voluntat de
panorámica, particular i subjectiva, perÓ els títols presents sÓn
obres que s'aproparien més al "travelling" en profunditat que a
una llambregada d¡stant, són creacions disposades a la
implicació i al compromís amb els referents escollits'

El risc assumit d'evitar les vies de la convenció permet que aflorin en molts d'aquests films agosarades visions del món i de la
vida, de les relacions entre les persones, de la vivéncia dels

conflictes i sobretot del cos, que no és ofert com a fetitx sinó
com a conjunt exposat a partir de Ia seva oberta consideració
afectiva, estética o sexual depenent dels diferents desitjos
entorn als quals es mobilitzi.

Nacional¡tat:
Producció: Nuria Olivé-

¡

ALíCIA DEFALLIA

Bellés, 1994
Direcció: Núria OlivéBellés

Guió: Núria Olivé-Bellés
Fotografia: lvloshe Ben-

Aquesta mirada sobre les coses i els cossos, les situacions
els actes esdevé expressió i s'ofereix a ser vista, interpretada i
per tant cinematográficament viscuda des de la seva opció diferenciada.

ALICIA WAS FAINTING

EUA/Espanya

Ya¡sh, Doron Benvenisti,
color

So: LeslieAnn We¡shaar
Música: Nana

Aquest drama semi-autobiográfic relata la histÓria d'una noia de
catorze anys que ha d'afrontar sola l'adolescéncia, després de
la mort de la seva mare. Mentre veu com els am¡cs gaudeixen

de la vida a I'lnstitut, la noia surt endavant treballant en una
carnisseria amb el prop¡etari i una altra empleada, que está
embarassada.

Muntatge: Núria Olivé-

Mitjangant flash-backs i somnis diürns, la directora crea una
atmosfera de "realitat interior" que expressa la transformació de

Bellés

l'adolescéncia en maduresa.

Simopoulos

lnterpretació: lvlaggie
Thom, Maya l\4orales,
Genara López, Raquel
Toral, Núria Olivé-Bellés
Durada: 37 minuts

Versió: orig¡nal anglesa

Núria Olivé-Bellés va estudiar dansa i coreografia amb Mercé
Cunningham abans de matricular-se en una escola de cinema. A
Alicia was Fainting, és ella qui representa I'esperit de la mare
en visitar la seva filla.

Format: 16 mm
Distr¡bució: Forefront
F¡lms

,.l

Premi al millor film, millor

Filmograf¡a

direcció i millor muntatge en

Refr¡gerator (1987); IVedea (1989); Asiaris: Through The Night; ln The Dark; Cave;

el sth AnnualDusty Awards

L'armari (1990); The Fight (1992); Down The Dra¡n; Raphael (1993); Alicia Was

1994.

Fainting (1994)

"
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CARLO
CARLO
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ESTER

Nacional¡tat: Dinamarca

Nacionalitat: Espanya

Producció: ASA Fil¡¡

Producc¡ó: Marta
Balletbó'Coll i Ana
Simón Cerezo, 1995

Production ApS,

ESTER

Mosedalvej, 1994

Carlo és un motociclista veterá ben entrat a la setantena. Un
dia, tot ass¡stint a un funeral, ensopega amb la mirada juganera
de I'octogenária Ester. Ambdós protagonitzen una acalorada
história d'amor en la qué es barregen les gelosies i els desenganys, la diversió i I'aventura. Ester, vídua, gaude¡x de total
independéncia, peró Carlo ha de complir amb les seves obligacions envers la seva dona, Viola, que pateix un mal d'Alzheimer
forqa avanqat. Mentre Carlo s'enfronta a un conflicte de lleialtats, Ester lluita contra les reaccions de la seva filla i d'un veí,

que no veuen amb bons ulls el seu afer. Amb aquesta pel.lícula,
la directora ensorra el mite segons el qual I'edat és contemporánia de I'estancament emocional.

Direcció: Helle Rysl¡nge
Guió: Helle Ryslinge,
Sven Omann

Fotografia: Jacob Banke
Olesen. color

Mús¡ca: IKKA i

Emili Remol¡ns Casas,
Xavier lvlanorell, l\4¡quel
Amor
Muntatge: lgnacio Pérez
de Olaguer Córdoba
lnterpretac¡ó: Desi del
Valle, lvlontserrat
Gausachs. Marel
l\4alaret. lvlafta Balletbó,
Coll, Sergi Schaaff,
Durada: 92 minuts
Versió: original anglesa
Format: 35 mm.
Distr¡bució: (pendent).
Contacte amb la producIora. C/. América, 25'

Rasr.l]ussen, Birgitte
Federsp¡el, Erni Arneson
Durada: 107 m¡nuts
Vers¡ó: orig¡nal danesa

subtitulada en castellA
Distribució: Nordisk Film

ble" de la cinematografia danesa. Va aconseguir un lloc destacat al tea_
tre d'esquerres entre els anys setanta i els vuitanta. També va formar

TVDistribution AB, Sd.
Mlalarstr. 27. s-to27t

Cceurs Flambés (1986); Sirup (1990); Carto
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Fotografia: Teo López

lnterpretac¡ó: Gerda

Nascuda I'any 7944, Helle Ryslinge s'ha convert¡t en una ,,enfant terr!

Filmografia

Coll

Muntatge: Birger fvloller

Format: 35 mm.

part del duo de Brad Thomsen, Lad¡es on the Rocks. Ha ¡nterpretat
papers en diverses pel.lícules per a cinema i televisió.

Balletbó-Coll
Gu¡ó: Ana Simón
Cerezo. Marta Balletbó-

lensen
Gilboe. Aksel

Stockholm.
Tel.: 46 8669 0550.
Fax: 46-884

t312

SEÑA,

Entre notes de comédia romántica, Costa Brava explica I'encontre entre dues dones -una jove israeliana, professora de la facul-

tat d'Enginyeria, i una guia turíst¡ca catalana que defugen el fet
d'acceptar que són lesbianes. Malgrat les reticéncies d'una
d'elles, acabaran vivint una história d'amor tan apass¡onada
com divertida, combinant el seu "affaire" amorÓs amb les respectives amb¡cions professionals.
Formalment, aquest primer llarg metratge de Marta BalletbÓ destaca per la seva especial posada en escena -obertament no

"voyeurística"- sobre el món de les relacions lesbianes.
Marta Balletbó és llicenciada en Químiques i periodista radiofónica. Va estudiar cinema a la Universitat de Columbia.
Abans de Family Album, havia realitzat dos curt metratges, amb
els quals va aconseguir respectius prem¡s nacionals i internacionals.

27,2n. 5,, 08026
Barcelona. Tel.

i

Fax: 34-3-456.10.76

& Ester (1994)

[0STA BRAVA (Album de Famílial

D¡recció: lvlarta

García. color
So: loana González.
Xavier Berruezo

Müsica: Anders Koppel

C0STA BRAVA ( Family Album l

Filmografia

Halequin Exterminator (1991); lntrepidÍssima (1992); Caminos de Sefarad
(1995); Costa Brava (1995)

PANORAI.4A
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EL DIABLO NUNCA DUERME

Nac¡onal¡tat:

Nac¡onalitat: EspanYa

EUA/lvléxic

Producció: Fernando

Producc¡ó: Xochitl F¡lms

Colomo P.C.. S.L.

San Franc¡sco,

Lucas Ediciones S.A.
Con la participación de

Californ¡a,1994

i

Antena 3 Televisión,

Un matí assolellat de jul¡ol, la realitzadora va rebre una trucada comuni-

Direcció: Lourdes

cant-li una terrible notícia: hav¡en trobat mort Oscar Ru¡z Alme¡da, el seu

Portillo

Direcc¡ó: Azucena

estimat oncle, amb una ferida de bala al cap, a Chihuahua, Méxic.
lvlentre la seva vídua assegura que es tracta d'un suicidi, la resta de la
famíl¡a está convenquda que Oscar Almeida ha estat víctima d'un assassinat i n'assenyala els sosp¡tosos: el seu soci, el capataQ de l"'hac¡enda" ¡ la mateixa vídua. En aquest intrigant "docum¡steri", Lourdes

Gu¡ó: Lourdes Portillo

RodrÍguez

Fotografia: Kyle K¡bbe

Guió: Azucena Rodríguez

So: José Araujo

Fotografia: Jav¡er

Portillo torna al seu país de na¡xement per esbrinar les causes de la
mort del seu parent, tot tradu¡nt la seva indagació personal en un document v¡sual de gran contundénc¡a.

S.A.

Balmones

So: Goldstein y

inic¡ática fonamental.

Muntatge: Vivian

Steinberg, S.L.
Müsica: Suburbano

que
Totes les situac¡ons del film i tots els personatges, excepte el
que
reals
i
dones
fets
en
basats
estan
Cruz,
interpreta Penélope
Azucena Rodríguez -que en aquella época militava en el PTE- va
viure i conéixer al llarg dels tres mesos que va passar a la mate¡xa
presÓ. Segons les seves declaracions, A. RodrÍguez reconstrueix
que van
aquell món en record dels lluitadors i llultadores anÓnimes
i també
les
coses
per
canviar
a
vida
perdre la seva llibeftat i la seva
revolucionarl'
esperit
seu
el
recuperar
de
intent
a
com
Azucena Rodríguez, que va seguir un curs de direcció amb Manolo
Matji, va iniciar el seu treball cinematográf¡c com a meritÓr¡a de
rodátge amb Fernando Trueba (a Sat gorda)' Posteriorment va treballar com a guionista amb Oscar Ladoire i Gonzalo Suárez' Entre
rojas és el seu primer llarg metratge ien aquests moments ha acabat el rodatge de Puede ser divertido.

Hillgrove Gill¡am
Durada: 87 minuts

Versió: original castella-

Muntatge: Ivliguel Angel
Santamarla

Va néixer a Méxic peró es cons¡dera ch¡cana. A les seves pel.lícules,

Format: 16 mm.

Lourdes Portillo ha apostat per centrar-se en la identitat dels /atlnos.

María Pujalte, lvliriam de

Distr¡bució: Xoch¡tl

lvlaeztu,...

Després de partic¡par en diverses tasques relacionades amb el cinema
-assistent en documentals i ajudant de cámera- es va graduar al San

Films, 347 Dolores

Durada: 93 m¡nuts

Srteet, San Francisco,

Versió: original castella-

Cal¡fornia 94110, USA.

na

Tel.: (415) 255.73.99.

Format: 35 mm.

14 I
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Fax: (415) 255.77.O4

Distribució: Altafilms, c/
Martín de los Heros, 12,

Después del terremoto (1985); Chola; Las madres de la Plaza de t\4ayo (1986);

Premi al millor documental,

28008

La ofrenda (1989); Vida (1989); The aztec myth of creation; Columbus on Tr¡al

San Antonio Film Festiwal.

Tel.: (91) 54227 02
Fax: (91) 542 a7 77

(1992); N4irrors of the Heart (1993); Declarations/Equal¡yy's Child; lvly Feet go
numb; The Devil never Sleeps/El diablo nunca duerme (1994)

PAN0RAMA

militaÁt d'esquerres.
grans
les penalitats i dureses de la situació es barrejaran amb les
comper
seves
les
aportades
dosis de tendresa, amor i solidaritat
panyes. La militáncia i la coheréncia polít¡ca de les altres detingudes-faran que l'estada a la presó sigui per a Lucía una exper¡éncia

Lola Beltrán

lnterpretació: PenéloPe
Crux, Cristina Marcos,

Filmografia

El setembre de A974 Lucía, una ¡nnocent ballar¡na de dinou anys'
amb
arnba a la presÓ de Yeserías det¡nguda per posseir una maleta
propaganda i documents il.legals, propietat del seu company, un
La noia iniciará la descoberta d'un mÓn en qué

Müsica: Ivlark Adler,

na

Francisco Art lnstitute.

ENTRE ROJAS

7994.

lvladrid.

F¡lmografia
Su primer baile (1989); Entre rojas (1995)

FRIENDS

Nacionalitat: Gran

Nac¡onalitat:

Bretanya-Franqa

AMIGUES

Tres noies viuen juntes al caos urbá de Johannesburg. Thoko és
una professora negra, Sophie una activ¡sta blanca ¡ An¡nka una
arqueóloga afrikaaner. Encara que ¡ntenten conciliar els seus tres
mons, l'activitat política de Sophie acaba per trencar I'harmonia de
la convivéncia. Accidentalment, Sophie mata dues persones. Entre
les tres noies comencen a sorgir fortes animos¡tats. Soph¡e va a la
presó. Aninka i Thoko tornen amb les seves famílies, on ambdues
veuen com el conflicte está esquinqant el món de la seva infantesa.
L'Afr¡ca de la guerra i la revolució, de les rancúnies i I'odi, sembla
aconseguir separar les tres amigues.
Filla de mare afrikaaner, Elaine Proctor va néixer a Johannesburg
(Sud-áfrica) I'any 1960. Després d'una breu carrerc al teatre i a la
televisió, va estud¡ar cinema a la London lnternational Film School.
Poc després torná a Sud-áfrica, on actualment treballa amb un grup

Cine Vídeo. 1994

Chrysal¡de Films

Direcc¡ó: MarÍa Novaro

(Franqa) 1993

Direcció: Elaine Proctor
Guió: Elaine Proctor

Fotografia: Dom¡n¡que
Chapu¡s, color

Música: Rachel Portman
Muntatge: Rodney Glen
Fox,

lvlichele Burgers,
Dambisa Kent, Marius
Wyers

Durada: 112 m¡nuts

Versió: original anglesa
Format: 35 mm.
Distribució: The Sales
Company,

crítica internacional ¡ el premi del Brit¡sh Films lnstitute a la millor

Londres W1V 7AA, Great

pel.licula.

Britain.

62 Shaftesbury Avenue,

Tel.: (71) 434.90.61.

Palesa (1989); On the wire (1990); Friends (1993)

Premi del públic, Dinard
Festival, 1993.

ro I plNonlul

Guió: Beatr¡z Novaro,
Ivlaria Novaro

Fotograf¡a: Eric
Edwards, color
So: Yvon Beno¡t

So: Robin Harris

Fax: (71) 494.32.93

EDEN

Producció: lvlacondo

Production (London)

de directors documentant el conflicte polític i racial. Amb el seu projecte de graduació, On the Wire, aconseguí el reconeixement de la

Filmografia

OTI

Méxic/Canadá

Producció: Friends

lnterpretació: Kerry

EL JARDÍU

Música: Pepe StePhens
Muntatge: Sifrido
Baúau, María Novaro

lnterpretació: Renée
Coler]ran, Bruno C¡chir,
Gabriela Roel, Rosario
Sagrav, Alan
C¡angherott¡, Ana Ofelia
lvlurguia, Joseph CulP
Durada: 104 minuts
Vers¡ó: or¡ginal
castel lana

Format: 35 mm.

A I'estat fronterer de Tijuana s'entrecreuen els destins de tres
personatges. Serena és una jove vÍdua que arriba a la c¡utat
ar.nb els seus tres fills per comenqar-hi una nova vida' L'objectiu

de Jane és trobrar el seu germá -que viu aillat tot estud¡ant el
llenguatge de les balenes- ¡ una amiga, Elizabeth, una mexicanoanrericana que havia decidit tornar a Méxic amb la seva filla de
cinc anys per a retrobar-hi les seves arrels.
Maria Novaro va né¡xcr a Méxic l'any 1951. Després d'estudiar
Sociologia a la Univcrsitat AutÓnoma Nacional de Méxic, s'especialitzá en cinema al Centre d'Estudis Cinematográfics' El seu
primer curt metratge, Surrounded by Water (1985) guanyá a
Méxic el prem¡ Ariel. Amb Lota (1989) obtingué els guardons del
Festlval de I'Havana idel New York's Latino Festival a la millor
opera prima. El seu següent llarg metratge, DanzÓn, s'estrená a
Espanya amb gran éxit.

Distribució: Golem
Distribuciorr Avda.
Bayona. I)2

t

l)amPlona
310Of
().18 26.02.43'

Tcl.:

fir¡

Filmografia

Unaislarodeadadeagua(1985);Azulceleste(1987);Lola(1989);DanzÓn
(1991); Otoñal (1993);

El

jardÍn del Edén (1994)'

')4f3 24.2A.94.

1i
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JE T'AIME GROS, GROS, GROS
M'AGRADES GRAS. GRAS. GRASSA

Nac¡onalitat: CanadA

Nac¡onalitat:

Producció: Eliane Doré,

Producc¡ó: Canobie

Cino Gestion inc.. 1993

Films, 1993

Direcció: Helen Doyle

D¡recció: Jyll Johnstone

Guió: Helen Doyle

Fotograf¡a: Joseph

La directora aplega testimonis de persones grasse s r¡r.re han

Fotografia: Ann

Fr¡edman. color

aprés a est¡mar-se amb les seves rodoneses i a gtrLrrlir de llur
vida social i amorosa. L'anror recorre aquest docullrontal farcit
d'imatges llamineres, suculenta banda sonora, entrev¡stes suco
ses, i una or¡ginal posada en escena: des de I'amor dc la mare
que alleta el fill fins la própia autoestima rlc r¡Lri irrtcnta agradar

f\4ircKean, color

So: Mary Ellen Porto,

So: Dominique

..lohn D. lvlccormick

Chanrand

Muntatge: Toby Shimin

Música: Sylvie Tremblay

Durada: 80 minuts

Muntatge: Dominique

vers¡ó: original anglesa

Sicotte

Format: 35 mm.

als altres i rebre amor a qualsevol preu.

lDurada: 53 rninuts

Distribuc¡ó: Canobie

Versió: original francesa

Films. 475 Belvedere

Format: 16 nrnr.

Av., Belvedere, CA

Helen Doyle treballa com a guionista i directora indepenclent
des de 1981. És cofundadora de Vidéo Femmes. una organització que produeix i promociona pel.lícules realitzacles per dones.
Els seus films han participat en festivals francesos, austríacs,

Boulevard Saint-Laurent.

Fax: (415) 435.50.O2

Bureau 650. Montréal.

(Drets disponibles per a

japonesos, nord-americans, anglesos, belgues, canadencs i als

Québec H2X 2T7.

tot el món)

Paisos Baixos.

Tel.: (514) a44.45.55

Distribució: l\4alofil¡¡

94920.

lnternational. 3575,

Tel.: (415) 435.76.7t.

Fax: (514) 444.74.77

F¡lmografia
Clraperons rouges (1979): Juste pour nre cahler (1981): C est pas le pays des
nrcrveilles (1981); Les mots/maux du silence (1982): Tirtouagcs de la n]énroire

(1985); Le reve de voler (1986); Les dan]es au canrer¿rs (1988):
Danse-panout/Thulee (1988); La perdit¡on de Mar¡a (1989 9O): Je t ainre gros,
gros, gros (1993)

Le

EUA

I PrNoRlva

Prenli al nrillor docu[rental.
East Hanrpton lnt. Filnl

Fest..1994.
Prenri del lurat. San
t

rancisco Filnr Fest.. 1994

MARTHA AND ETHEL
MARTHA

I

ETHEL

Martha Kneifel i Ethel Edwards sÓn institutrius. Lluny de les perverses figures castradores que ens hem cansat de veure a les
pel.lícules de Hollywood, les seves h¡stÓries parlen de dues
dones reals que, durant trenta anys, han educat, disc¡plinat,

estimat i influenciat profundament unes criatures que no eren
les seves. En certa manera, atnbdues sÓn refug¡ades (Martha
fu¡g de I'Alemanya nazi i Ethel del rnón rural del Sud dels EUA) i
acaben per esdevenir un component més de la família de la prÓpia Jyll Johnstone, productora ¡ realitzadora, i de la també productora Barbara Ettinger. Aquest documental és el retrat d'un
llarg context históric encarnat en dues individualitats gairebé
oposades.
Jyll Johnstone va néixer i créixer a Nova York. Després de gra'

duar-se a la Un¡vers¡tat, treballá per a Harper's Weekly i cot.¡l a
per¡od¡sta free lance a d'altres revistes. L'any 1978 va
comenQar a estud¡ar interpretació a I'institut Lee Strasberg de
Nova York. Martha and Ethel és la seva pr¡mera pel.lÍcula.
F¡lmografia
lvlartha and Ethel (1993)
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-:ONLY THE BRAVE
NOI.IES LES VATENTES

Nacionalitat: Austrália
Producció: Fiona

3éme Etage, MO Films,

Productions,

AB Films i la participac¡ó

l'adolescéncia enmig d'una quotidianitat en la qual les drogues,
els robatoris ila violéncia són a I'ordre del dia. Un somni les
uneix: Alex vol ser escriptora i Vicki, cantant. Ambdues volen
deixar I'escola i marxar lluny de la ciutat, cap al Nord, per a
veure si la mare d'Alex encara canta en un club nocturn. peró
els fets es precipiten i la seva amistat haurá de superar una
dura prova.

Direccló: Anastasia
Kokkinos
Guió: Ana Kokkinos,
lvlira Robertson

Antamos¡, que va ser guardonat amb diferents premis crnematográf¡cs a Austrália.

Antamosi (1992).; Only the Brave (1994)

Fotografia: Dom¡nique
So: Alix Comte

Manda¡is, Dora

Kaskanis, l\4aude Davey,
Durada: 59 minuts

Muntatge: Jacques
Comets

lnterpretació: Anémone,
Roland Bertin, l\4arieChristine Boisson,
Grégor¡e Colin
Durada: 100 minuts

POC IATOLICA

Maxime és un dona de quaranta anys, lliure, detect¡u i moderna.
Lliure perqué des de fa molt temps va abandonar un món de confort, marlt ric ifill, per a crear-ne un de prop¡ on desenvolupar-se. La
seva fe¡na, el seu tabac, la seva amant, els seus actes quotldians
la seva independéncia comencen a confrontar-se amb altres realitats que semblaven excloses del seu projecte vital. Els sent¡ments,
els records ¡ les trobades atzaroses compliquen l'existénc¡a de
Maxime, descrita per Tonie Marshall amb tendresa i humor. Maxime
reuneix en un sol personatge moltes caracterÍstiques de dones que
tothom coneix. En el film, I'aparent autosufic¡éncia de Max¡me és
qüest¡onada de dalt a baix mitjanQant una ¡nterpretac¡ó elaborada
magistralment per I'act¡u francesa Anémone, que dota a la protago
n¡sta d'una gran varietat de registres que van des del gag v¡sual a
¡

Versió: oraginal anglesa
subtatulada en ¡taliá

Vers¡ó: orig¡nal francesa

Format: 16 mm.

Format: 35 mm.

D¡str¡bució: Jane Balfour
F¡lms L¡m¡ted, Burgheley

Distribució: C¡by Sales,

House, 25 Fortess
Road. London NWS 1AD

London W1P 1PP.

la més sensible emoció.
Tonie Marshall és filla de I'actriu Micheline Presley idel d¡rector
William Marshall. Tant I'una com I'altre van exercir una gran influéncia en la seva poster¡or carrera com a intérpret que es va consolidar

Tel.: (171) 333.88.77

a finals dels anys 70 tant en el teatre com en la televis¡ó

Prerniat a: l\¡elbourne Fil¡n
Fest.. Sydney Film Fest..
Australian Fiim lnst..
Wonren s Suffragette Cent.
Award. San Francisco cay &

PANORAMA

Gu¡ó: T. l\4arshall

Fotografia: Jaems

Tel.: (171) 267.53.92.
Fax: (1771 267.42.47
Fllmografia

Direcció: Tonie Marshall

Grant. color

Helen Athanasiadis

L'any 1.982, Anastas¡a Kokkinos exercia com a advocada. Nou
anys més tard, l'any 1991, assistí als cursos de cinema del
Victoria College of the Arts. Hi realitzá un curt metratge,

de Canal +. 1993

Chapu¡s

So: Craig Carter
Mús¡ca: Phil¡o Brophy
Muntatge: lvlark Atkin
lnterpretac¡ó: Elena

PAS TRES CATHOLIQUE

Producció: Les Films du

Eagger, Pickpocket
Austrá1ia,1994

Alex i Vicki són dues noies australianes d'or¡gen grec que creixen dins la marginal¡tat d'un barri suburbial de Melbourne. Viuen

Nacional¡tat: Franqa

Ir

Lcsllran Filnr Fest.. 1994

subtitulada en anglés

l-O Stephen lvlews.

Fax: (777], 333.88.78
Prenri Rosa d'Or al Festival
(le Bcrgano i Espiga de Oro

F¡lmografia

irl Festival de Valladolid.

Pent¡mento (1989); Pas trés cathol¡que (1993)
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LE PETIT PRINCE A DIT

Nac¡onalitat: Franca

Nacionalitat: Franca

Producció: Roben

Producció: lvla¡nstream,

Boner. Ciné Manufacture

ParÍs, 1994

SA Lausane. 1992

Direcció: Pascale Ferran

D¡recc¡ó: Chr¡stine

Guió: Piere Trividic,

Un pare divorciat s'assabenta que la seva filla pateix d'un tumor
cerebral i decideix de portar-la a fer un viatge per carretera, des

Pascal

Pascale Ferran

Gu¡ó: Christine Pascal.

Fotografia: lean-Claude

de Lausanne a Milá, de Milá a Génova i de Génova a Provenqa.
Finalment aniran a reunir-se amb la mare, que encara no sap
res de la malaltia de la seva filla. El treball de la realitzadora,
que ha anat sempre associat al risc i al desafiament, es presenta, en aquest cas, enfrontat al clixé del melodrama, tot oferintnos un tractament exemplar que refusa la mirada pietosa i es
concreta en I'essencial, que no és la malaltia sinó Violeta, la

Robeft Boner

Larrieu, color

Fotografia: Pascal lvlarti

So: Jean Jacques Ferran

Música: Bruno Coulais

Música: Béatrice Thiriet

Muntatge: Jacques

Muntatge: GuY Lecorne

Comets

lnterpretac¡ó: Didier

lnterpretació: Richard

Sandre. Catherine

Berry. Anémone, lv]arie

Ferran. Charles Berling,

Kleiber. Lucien Phan

Sabrina Leurquin

Durada: 105 minuts

Durada: 108 minuts

Vers¡ó: original francesa

Versió: original francesa

subt¡tulada en anglés

subtitulada en castellá

Format: 35 mm.

Format: 35

D¡stribuc¡ó: Pyramide

Distr¡buc¡ó: lvlusidora,

lnternational.6 rue

C/. Princesa, 17.

catulle l\4endés,
75017. Paris-

280O8 lVladrid.
Tel.: (91) 542.68.69

Tel.: (331) 42.96.O2.2O

Fax: (91) 541.54.42

I

EL PETIT PRÍNIEP VA DIR ...

nena..
El

títol del film fa referéncia a una canQó popular infantil que

enumera els dies de la setmana.

mrl.l.

PETITS ABRANGET{ENTS AVEC LES
t'l0RTS
PETITS TRACTES AMB ELS MORTS

tres
En una assolellada platia de la Bretanya, una tarda d'agost'
persones observen com un home fa un castell de sorra molt a
prop de la vora de la mar. De mica en mica es fa palés el lligam
que els uneix: tots tres varen haver d'enfrontar-se, durant la
infantesa o I'adolescéncia, a la mort d'una persona est¡mada'
Malgrat el sentiment de culpabilitat que els tres sent¡ren' cadascun d'ells ha trobat el seu camí per a superar la pérdua'
per
Nascuda a París I'any 1960, Pascale Ferran, diplomada
producciolrs'
I'lDHEC, ha treballat com a coguionista en diverses
Ha
dirigit c¡Ltit
Desplechin.
entre elles a La sentinet/e, d'Arnaud
Ós cl seu
mofts
les
tre curt metratges. Petits arrangements avec

primer llarg.

Fax: (331) 40.20.05.51

,.,1

Filmograf¡a

Filmografia

Félicité; La Garce; Zanz¡bar; Le petit prince a dit (1992)

(
Le baiser (1990): Petits arrangements avec les nlods l1X)4)

r3

PANoRA'{A
PAN0RAMA
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PORTRAIT D'UNE JEUNE.FILLE DE LA
FIN DES ANNEES 60, A BRUXELLES

Nac¡onal¡tat: Franca
Producció: lma
Productions, París,

1993

REIRAT D'UNA JOVE DE FINAL DELS 60 A BRUSSEL.LES

Direcc¡ó: Chantal
Akerman

Aquest film forma part d'una série titulada "Tots els nois i les noies de
la seva edat" que recull els punts de vista de nou cineastes sobre l'adolescéncia i la música al llarg de trenta anys.
Chantal Akerman explica la histÓria d'una noia de 15 anys que, un d¡mecres d'abr¡l de 1968, decide¡x no tornar a posar els peus a I'lnstitut. Per
matar el temps, va al cinema i es deixa acaronar el genoll pel seu veí de
butaca, Paul, un jove que acaba de desertar del servei m¡litar. En sortir,
busquen un lloc on fer I'amor, per a ella és el primer cop. A la tarda,
Michéle es trolla en una festa amb la seva m¡llor amiga, Danielle, i li
explica la seva experiéncia. Quan marxen, Michéle mostra de lluny a
Danielle la silueta de Paul ili xiuxiueja a cau d'orella: "Ves-hi de part
meva, és per a tu, és l'horne de la teva vida. Me n'he adonat de

Guió: Chantal Akernran

segu¡da ".

Rodberg

Chantal Akerman va néixer a Brussel.les l'any 1950. Va estudiar a l'Acadérnia
Cinematográfica de Brusel.les. El seu prinrer curt metratge, Saute ma vll/e (1968).
es conveftí rápidament en un fenomen aclan]at per la crÍtica. Més tard, a América

Durada: 59 minuts
Vers¡ó: original francesa

va conéixer el món creatiu de l" Underground anlericA'. Chantal Akerman este con'
siderada una de les realitzadores experimentals més importants d Europa.

Format: 35 mm.

Fotografia: Raymond
Fromont, color

So: Pierre l\¡ertens
Música: Leonard Cohen.
James Brown a.o.

Muntatge: lvlad¡ne
Lebon

lnterpretació: Circé,

lulien Rassar¡. Joelle
IVlarlier, Cyinthia

subtitulada en anglés
Distr¡buc¡ó: ELMA

Filmografia
saute nra ville (1968): L enfant ainré (1971): HÓtel Montetrey 179721 la chambrel Le 1518:
Hanging o(t Yonkers (1973); le. tu. il. e le (1974); leanne Dielman. . (1975): News frcm Honle(fgzz)Ires Rendezvous d'Anna (1978): Dis moi (1980); Toute une nuit (1982); Les Années 80

Productions, 3, Rue de

ans aprés); Fanrily Business; New York, New-York Bis: Lettre d'un cinéaste (1984); Golden
Eighties (1985)i Lcttcrs Homc: Le Martcau: Mallct Stcvens (1986); Histoires d Arrrerique
(1é88): Nuit et lour (1991): D Est: Amnesty: Le Dénrénagement (1992): Ponrait d une leune fille
de la fin des années 60 á Bruxelles (1993)

Fax: (331-) 408.297.24

(1983):L honrmeAlavalise;llnjour,Pnaadenrandé;Jalfainl,jaifroid(Paris,vupar...20

Liége 75009 París.
Tel.: (331) 4O2.348.OO

Nacionalitat: Canadá

}i:!1t

LES SEINS DANS LA TETE

Producció: Office
N¿rtional du Film du

ELS PITS AL CAP

(lirnada. 1994
D¡recció: l\4ireille
Da

n

sereau

cu¡ó: l\4ireille Dansereau
Fotografia: André Luc
Dullorlt. color
So: Serge Beauclremin,
Yves Gendron

Mús¡ca: Gaétan Gravel
Serge Laforest

Muntatge: Dorllinique
Foñin
Durada: 52 rl'linuts

vers¡ó: original francesa
Format: 35 lrll'1.
D¡stribució: Office
National du Filnl du
Canada. 3155. CÓte de

"Per qué serve¡xen els pits, mare?", les respostes s'entrecreuen sobre la sorra de la platja, enmlg de I'atmosfera de les
corpreVacanoes, tot creant un retrat espontani, impressionista i
pits'
seus
els
amb
nedor de la relaciÓ de les dones
Apéndixs pesats, maternals i alhora erÓtics, tan familiars com
mister¡osos, sÓn objecte de plaers i causa de maldecaps' Des
psicolÓgide les expectatives de les nenes fins a la repercuss¡Ó
pels
compassant
l'ávia,
que
p¡t
explica
ca de l'amputaciÓ del
revela
ens
/a
téte
dans
seins
Les
plexos de les adolescents,
quelcom més sobre el grau d'acceptaciÓ de les dones cap a un
dels seus signes d'¡dentitat.
la
Tant en el terreny del documental com pel que fa a la ficciÓ'
la
cinematografia
a
única
és
trajectór¡a de Mireille Dansereau
del Quebec. La seva f¡lmograf¡a compta amb més d'una clotzottit
de títols tant per al cinema com per al mitjá televisiu'

liesse. Ville Saint'
L¿rurent. Québec H4N

Filmografia

2N4. Canadá.

Ivloi unjour: Colrlpromise(1968); Forum:

Tol.: (514) 283.98.05.

f¡trtrrllo:' trl
rnarie pas (1973); Le pére ldéal (1974); Rappelletoi (1-976):
1I1)8o): Un pays
GLrévr{'rll(}rrl
Variations (1977); L Arrache-cceur (1979); Germaine
( 1987): Entfe
(l,rrrs
l'r
vrll(r
(1982);
Sotlf(l
Le
á conrprendre (1981): Le Fr¿re André
(1994)'
la
téte
dans
(1992):
seins
Les
elle et r.tloi

I rrx:

(514) 496.18.95

LaVierévée\1972):)t't rrr'rrr("Itrru
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M O N OG

RAFIA: REALTIZADORES

CUBANES
Dediquem el monográfic d'aquest any a les realitzadores cubanes, petita perla descoberta per lsabel Segura en les seves
incursions caribenques.
Remenant filmografies i visionant materials a I'lCAlC várem trobar-nos amb un bon plantell de produccions fetes per dones

com Rebeca Chávez, Miriam Talavera, Sara Gómez, Mayra
Vilasis,..., dones que han treballat en tots els camps de la
creació áudio-visual, tot desplegant un ventall creatiu
impressionant.
Amb les pel.lícules que presentem -selecció realitzada a partir
del material disponible en format cinematográfic- podem posar
de relleu unes creac¡ons habitualment eclipsades per altres
mites de la cinematografia cubana, produccions que, curiosament, comparteixen una característica: la preséncia implícita

d'un diáleg entre el món privat iel món professional, la ins¡sténcia en els aspectes que conformen globalment la vida de les
dones i la seva dinámica integradora dels dos móns.

I

lgualment, es tracta de films que no presenten les dones com a
heroines llunyanes, exemplars o excepcionals. Són dones vistes
a peu pla -independentment que en alguns casos es tracti de

Nac¡onal¡tat: Cuba

Direcció: Rebeca

personatges célebres per la seva importáncia artÍstica i profes-

Cháuez

sional-, amb unes vides inscrites en una realitat concreta, de

Guió: Rebeca Chávez

vegades difícil peró sempre apassionant. Ens trobem doncs
davant de materials (des del documental a la ficció) que conver-

Fotografia: Pablo

teixen en visibles unes formes d'existéncia, fins fa foc opaques,
plenament compromeses tant en I'ordre personal com en I'artís-

tic o científic, que promouen unes reflexions gens convencionals
sobre la realitat cubana més recent.

CUANDO UNA ft{UJER NO DUERTYE

Producc¡ó: lCAlC. 1985

lvlartinez, color

So: Carlos Domínguez
Música: Daniel Longres
Muntatge: Gladys
Cambre
Durada: 17 minuts

Versió: or¡ginal
castellana

Format: 35 mm.
Distribució:

Amb aquest tÍtol, que evoca una poesia de Reina MarÍa Rodríguez,

la real¡tzadora ret homenatge a una dona excepcional, Panchita
Rivero. Nascuda a Manzanlllo (Cuba) a finals del segle passat.
Rivero va aconseguir, malgrat la seva condició triplement marg¡nal
(era pobra, negra i dona) llicenciar-se en Medicina I'any 1920.
Aquest documental aborda les diferents etapes de la vida d'una
dona que s'enfrontá a la discriminació racial i posá la seva profes-

sió al servei dels menys afavorits. La seva lluita ¡ncansable contra
uns obstacles que semblaven insalvables ha esdevingut un exemple
per a diverses generacions de cubanes.

ICAIC

Després de la seva llicenciatura en H¡stÓria, Rebeca Chávez va tre
ballar com a crÍtica cinematográfica a Granma i Cine Cubano. Des

de 1973 treballa a I'lnstitut Cinematográf¡c Cubá lCAlC. Des de
1976 fins al 82va treballar com a ajudant de Sant¡ago Alvarez i des
de 1981 realitza els seus propis curt metratges documentals.
Actualment, prepara la seva primera pel.lícula de ficció, una tr¡log¡a.
Filmograf¡a
Pequeño homenaje (1981); lmágenes en la memoria (1984): Cuando una mujer
no duerme (1985); R¡goberta (1985); Castillos en el aire (1986): Esa invenc¡ble
esperanza (1986); Buscando a Chano Pozo (1987); Una nrás entre ellos (1988);
Octubre de 67 (1989).

MoNoGRAFTA

"

DE CIERIA MANERA

Nacionalitat: Cuba

Nacionalitat: Cuba

Producció: lCAlC. 1974

Producció: lCAlC. 1992

Direcció: Sara Gómez

D¡recc¡ó: tMiriam

La creació del barri cubá de Miraflores, constrult I'any 7962 amb els

Guió: Sara Gómez

Talavera

esforQos dels que I'havien d'habitar-lo, fou una de les primeres mesures

Tomás González

Guió: t\4¡riam lalaverc

Fotografia: Lu¡s GarcÍa

So: Germinal Hernández

Música: Sergio Vitier

Música: Ulises

Muntatge: lván Arocha

Hernández

lnterpretac¡ó: lvlario

Muntatge: Rolando

Balmaseda. Yolanda

MartÍnez

Cuéllar, tvlario Limonta.

Durada: 15 minuts

que es posaren en práctica després del tr¡omf de la revoluc¡ó. Aquest és

I'escenari que Sara Gómez ha escollit per parlar del procés de transfor
mació de la societat cubana. La pel.lícula mostra que I'enderrocament
dels "bohíos" no és suficient per enrunar les mentalitats i les actituds
dels habitants dels barris marg¡nals. Yolanda, una professora d'escola
primária, no troba els métodes pedagógics necessaris per a controlar el
comportament d'uns nens rebels que no poden sobstreure's a la realitat
de la qual procede¡xen.

Durada: 79 minuts

Versió: original

Versió: original

castel lana

castel lana

Format: 35 mm.

Format: 35 mm.

Sara Gómez va néixer en el si d'una famÍlra negra de classe mitjana a
l'Havana ¡ morí prematurament I'any 1974. Estudiá literatura, p¡ano ¡,
més endavant, etnograf¡a afrocubana. Abans d'¡ngressar a I'lnstitut
Cinematográfic Cubá, I'lCAlC, havia treballat com a periodista. Va ser
ajudant de direcció dels real¡tzadors cubans Jorge Fraga i de Tomás
Gutiérrez Alea. De cierta manera és el seu ún¡c llarg metratge i há estat
presentat a diversos paisos occidentals com a model de cinema feminista llatinoamericá.

i

D¡stribució:

ICAIC

Distribució:

ICAIC

ESPIRAL
Aquest documental proposa un apropament a una figura mítica
de la dansa cless¡ca universal: la ballarina cubana Alicia Alonso'
Des de la perspectiva de la seva personalitat, la realitzadora
traQa un retrat en qué sÓn paleses la tenac¡tat, la passiÓ i la
dedicació amb qué Alicia Alonso s'ha ll¡urat al món de I'art, sor-

tejant I'obstacle de la seva manca de visió.
Miriam Talavera és escriptora i realitzadora. Llicenciada en
Llengua ¡ L¡teratura Francesa a la Un¡vers¡tat de I'Havana, ha
editat curtmetratges per a la televisiÓ des de 1-962' Des que
comenqe a treballar a l'lCAlC com a muntadora de documentals

i llargmetratges de f¡cció, ha signat més de 50 títols'

F¡lmografia

lré a Santiago (1964); Excursión a Vueltabalo (1965); Y tenemos sabor (1967);
En la otra isla (1968); lsla del tesoro (1969); Poder local, poder popular (1970);
En documental a propósito del tránsito; Atención pre-natal año uno (1972); Sobre
horas extras y trabajo voluntar¡o (1973); De cierta manera (1974).
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Filmografia
Es quererte decir (1985); Uno, dos, eso es (1986): Cotlro tttl¿l sola

voz; Yo soy

Juana Bacallao (1989): El MalecÓn (1990); Espiral (1992)'
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MOMENTOS DE TINA
Un collage fet a partir de fotografies, imatges d'arxiu, fragments

de caftes i poemes, ens dóna a conéixer quelcom més al voltant de la identitat de Tina Modotti, una de les dones més relle

vants, controvertides i alhora desconegudes d'aquest segle.
IVlodotti va participar activament als esdeveniments revolucionaris i socials més importants de la seva época.
Nascuda I'any 1944, Mayra Vilasis és Llicenciada en Llengua i
Literatura angleses per la Universitat de L'Havana. És realitzadora, escriptora i poeta. L'any L974 comenQa a escriure crítiques
guions cinematográfics. Comenqá a dirigir documentals a partir
de 1985. Ha rebut diversos guardons en festivals nacionals i

Nacional¡tat: Cuba

Nacionalitat: Cuba

Producció: lCAlC, 1988

Producció: lCAlC. 1983

D¡recció: l\4ayra VilasÍs

Direcc¡ó: lvlarisol Trujillo

Guió: I\4ayra Vilasís

Gu¡ó: lr4arisol Trujillo

Fotografia: Edward

Fotograf¡a: Julio Valdés,

Weston, Tina Modotti

color

So: Leonardo Sorrell

Muntatge: Rolando

Mús¡ca: Lizette Vila

Bauté

Muntatge: Mirita Lores

Durada: 17 minuts

lnterpretació: lvlabel

Versió: original

Roch

castel lana

Durada: 20 minuts

Format: 35 mm.

versió: original

Distribució:

MUJER ANTE EL ESPEJO
Les d¡f¡cultats amb les quals les dones treballadores s'enfronten des de l'embarás i a partir del naixement del primer fill són
alguns dels problemes que aborda aquest documental. La realitzadora ha triat I'experiéncia part¡cular de Rosario Suárez, ballarina del Ballet Nacional de Cuba, per a exernplificar els entrebancs professionals de la maternitat.

ICAIC

castellana
i

Format: 35 mm.
Distribució:

ICAIC

internacionals.

Filmografia
I 1il,¡ t)areja de oro; Patinando; Yo soy la. canc¡ón que canto; Cuerpos que yacen
r[,rrrrrkrs (1985); N4áximo; Visión de Amelia (1986); Esa mujer de tantas estrellas

(

l'lli/):

Con luz propia; lvlomentos de Tina (1988); En casa de Haydee (1989); He

vu,,ll() t),¡ri¡ itnclar (1990); Julia (Sketch de lvlujer transparente, (1990)

I rL tlo lr¡l ¡¡
I

I
I
I
I
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IIUJER TRANSPARENTE

Nacionalitat: Cuba
Producció: 1.990
Distr¡bució: ICAIC
Durada: 82 n]inuts

lsabel, Adriana, Julia, Zoe i Laura configuren els cinc sketchs
que donen cos a Mujer Transparente. Tres realitzadores i dos
realitzadors exposen diverses situacions crucials en la vida de
cinc dones. lsabel té 45 anys quan s'atura a fer balang de la
seva relació matrimonial is'adona que no era així com s'havia
inraginat la vida, encara que se'n sap responsable. Adriana, una
dona al llindar de la vellesa, té la possibilitat de transgredir I'enclaustrarnent en qué I'ha sumida la seva educació grácies a una
conversa casual. Julia ha viscut molt de temps amagant-se la
veritat de la relació amb la seva parella; davant l'evidéncia de
I'autoengany. revisa el que ha estat la seva vida. Entre Zoe i la
seva parella, els prejudicis són la causa de molts conflictes.
Laura retroba el tenrps perdut mitjanqant la retrobada d'una
amiga que no veia des de feia 15 anys.

Vers¡ó: castellana

Format: 35 nr[r

Nac¡onal¡tat: Cuba

Gu¡ó: l\¡iriam Talavera
Fotograf¡a: Adr¡ano

Direcció: Héctor VeitÍa
lnterpretac¡ó: lsabel
l\¡oreno. lvlanuel Porto

Música: Ulises

Carlos Fernández
Hernández

Direcció:

tl

ES

D¡recc¡ó: tMiriam
Talavera

So: Juan Demósthene,

ADRIANA

rS

Producc¡ó: lCAlC.1986

[v]oreno. Luis GarcÍa

ISABEL

UNO, DOS, ESO

&'

A més de constituir un punt de vista diferent sobre la boxa, la
realitzadora proposa en aquest documental una ponderada v¡sió
del triomf, que mai no és un mérit individual. A més d'observar

des de la distáncia els rites de la masculinitat, Miriam Talavera
acosta la cámera als personatges anÓnims que concentren els
seus esforqos a proporcionar als boxadors la clau de l'éxit.

Muntatge: Félix de la
lvlayra Segura

lnterpretació: Verónica
Lynn

IULIA
D¡recc¡ó: l\4ayra VilasÍs

Nuez

Durada: 12 minuts

Versió: castellana
Format: 35 mm.
Distribució:

ICAIC

lnterpretació: l\4ifta
llr;rrrrr. Rolando Núñez

zoE

Per a Héctor Veitía, Mayra segura, Mario crespo, Ana

Rodríguez
"

i Mayra Vilasís, Mujer Transparente és la primera incursió en
r;inema de

ficció.

el

Direcc¡ó: lvlario crespo
lnterpretac¡ó: Leonor
Ar(x:tra r Leonardo

Arrr,rs
LAURA

D¡recc¡ó: Ana RodrígL¡ez

lnterpretac¡ó: Selma
Sereghi

'1""'n"n
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YO SOY JUANA BACALI.AO

MEITIORIA

Nacional¡tat: Cuba
Producció: lCAlC, 1989
Direcció: lvliriam

Aquest curt metratge és un pet¡t homenatge a una gran artista,
considerada com una cantant excéntrica perÓ a la qual ningú no
pogué discutir la seva enorme capacitat per connectar amb el
públic. Juana Bacallao és l'última representant d'un génere
musical cubá en vies d'extinció.

Talavera
Guió: Miriam Talavera
Fotograf¡a: Luis GarcÍa,
Roberto Fernández

históries, com quas¡ tot, estava despoblat de dones' Com si res
no haguessin aportat fora de les tasques reproductives o de
I'assisténcia i satisfacciÓ dels desitjos dels altres'

So: Germinal
Hernández, Hector
Cabrera, José Soto

Muntatge: Oswaldo
Donatien
Durada: 10 minuts

Versió: castellana
Format: 35 mm.
Distribució:

ICAIC

Ara fa cent anys les dones també feien cinemal! Malgrat que les
históries del cinema que ens han explicat, com quasi totes les

lV.

Una dona fa coses per si mateixa pensant en els seus desitjos
artÍstics, creatius o professionals. Alice Guy, secretária a la
casa Gaumont els darrers anys del segle XlX, ho va fer, i el

resultat va ser La fada cte les cols (La fée aux choux, 1896)
film del qual exhibirn una segona versió realitzada el 1902'
Llevadora de printera (Sage-fémme de premiére c/asse), prilner
graó d'una trajectÓria ámplia i diversa que darrera d'ella van
continuar altres dones. Els estudis i les recerques fenrinistes
s'han encarregat de rescatar-la de l'oblit, per oferir una versió

diferent d'aquesta HistÓria del Cinema, reescribint-la i reconstruint el fil d'una genealogia de cineastes, guion¡stes, productores, actr¡us, etc., que al llarg d'aquests cent anys han fet aportacions del tot sign¡ficatives.

,,,
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Una vegada més creiem que cal insistir en la necessitat de

recuperar aquesta memória, de subratllar la importáncia de
conéixer i revalorar les creacions cinematográfiques fetes per
dones com a pont ¡mprescindible entre les diverses generacions
de creadores, que si bé -com totes ¡ tots en aquesta professió-

tenen un futur incert, varen tenir, en la seva majoria, un passat
ric i actiu que ara podem comenQar a conéixer i entendre.
La nostra celebració particular del Centenari es concreta en la

invitació a apropar-nos a la vida d'Alice Guy a través del programa especial rescatat de la Gaumont per les dones dels
Festivals de Créteil i de Nantes, que está recorrent un llarg itinerari per les pantalles internac¡onals.

ALICE GUY (

I87J-1968}

Va néixer a Saint-Mandé, Franga, I'any 1873. Després de la
mort del pare i el germá, Alice Guy va haver de sort¡r endevant
per ella mateixa per tal d'ajudar la seva mare. La necessitat la
va portar, amb una carta de recomanació sota el braq, a les por-

tes de la Factoria general de Fotografia. Als vint anys, Léon
Gaumont la contractá com a secretária. Fascinada pel tráfec de

científics que presentaven les seves patents a l'oficlna I mentre
veia desfilar el progrés davant els seus ulls, Guy va captar
abans que ningú I'aptitud del cinematógraf per explicar histÓrles

el nostre cas, el programa será acompanyat per la música de
les compositores Mónica Pons i Mariona Vila, interpretada en
En

directe per Mónica Pons.

de ficció. El 1895, convldada per Gustave Eiffel, Alice acompanyá Gaumont a la primera presentaciÓ del CinematÓgraf
Lumiére. L'any següent, realitzá La fada de les cols (La Fée aux
Choux), que seria considerada com la primera pel.lícula de ficciÓ

de la História.
Per a Gaumont, en aquell moment, el cronofotÓgraf o el cinematógraf no passaven de ser extraordinaris éxits tecnolÓgics,

els veia com a costoses joguines. Al¡ce intentava fer-li veure que

'***

l*

_

la reproducció del moviment obria les portes d'un món completament inexplorat i arribá a convéncer-lo per incrementar la
inversió en la seva própia productora, la Factoria General de
Fotografia que s'ampliaria amb la incorporació dels terrenys de
Bellville, on Alice Guy tindria autor¡tzació per rodar les seves

de la professió i la guerra estruncaren l'energia creativa d'Alice.
L'any L922, després de més de tres decennis d'investigacions

i

descobrlments, Guy torná a París, on I'esperava el més absolut
dels oblits, del qual ella mateixa intentá rescatar-se tot escrivint
la seva autobiografia.

pel.lÍcules amb la condició que la seva feina com a secretária
no se'n ressentÍs.
La fada de les

cols havia obtingut un éxit formidable. Quan al

cap de deu anys, deixá la feina amb Gaumont per casar-se amb

Filmografia

I'operador Herbert Blaché, Guy s'havia convertit en la máx¡ma

Centenars de films, d'una durada de se¡xanta a cent segons realitzats sobretot

responsable artística dels estudis i havia realitzat prop de 3O0
pel.lícules.

durant els pr¡mers anys, des de 1897 fins el 1910. Els f¡lms, en gran part desapareguts, poden class¡f¡car-se en tres grups:
1 - Producció Gaumont (1897-1907): ga¡rebé tres-cents f¡lms generalment cóm¡cs

o melodramát¡cs. Alguns documentals, com la sé(ie Voyage en Espagne. El t9O6

L'any 1910 fundá á Nova York, juntament amb el seu marit, la

un conjunt molt més ambic¡ós: La v¡e du Chr¡st en 25 quadres (el conjunt no
sobrepassa la mitja hora de projecció).

Solax Company, on ocupá el cárrec de presidenta. El seu ritme

2 - Les "phonoscénes" Gaumont (1900-1907): films parlats amb la banda sonora

de producció era vertiginós: una pel.lícula per setmana, després

enreg¡strada sobre rotlles de cera. Série d:óperes (de pocs minuts de durada).

dos; acabá realitzant 32 títols en dos mesos. L'any 1911 el

Sér¡es sobre intérprets populars de "mus¡c-hall": Polin, Mayol, Dranem. Una série
sobre la mús¡ca enregistrada a Espanya.

volum de producció ascendia a més d'un centenar de cintes. Els

3 - La producc¡ó americana (191G1920): 76 f¡lms catalogats per Franc¡s

oxits se succediren fins que les desavinences matrimonials,

Lacassin. Són mig metratges (tres bobines) que narren tota una história, generalment molt dramática. A partir del 7914, realilzació de "quatre bob¡nes". Alguns

rrlgunes ¡ntervencions desafortunades a la producció, l'evolució

tÍtols d'aquest darrer perÍode són: L'étoile des lndes,
dans le harem.
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Les aventur¡ers, Pr¡sonn¡er

L'ún¡ca dona de I'equip Gaumont

Nacionalitat: Franqa
Producció: 1976

QUI EST ALICE GUY?

Direcció: N¡cole-Lise

QUI

Bernheim

ÉS

ALICE GUY?

Fotografia: color
Dufada: 14 minuts
Versió: francesa

Format: 16 mm
Distr¡buc¡ó: Festival
lnternacional de Films

de Femmes de Créteil

Malgrat la seva prolif¡ca carrera com a ¡nvestigadora, actr¡u i
real¡tzadora, la figura d'Alice Guy ha restat oblidada durant
molts anys per la historia del cinema. Autora de més de 750

pel.lÍcules, pionera en la concepció del cinema com a veh¡cle
d'históries de ficció, la seva tasca és encara molt poc coneguda. Amb aquest documental, la realitzadora Nicole-Lise
Bernheim es proposá I'any 7976 despertar Alice Guy de la injusta letarg¡a de I'oblit.
La periodista, dramaturga i realitzadora, Nicole-Lise Bernheim va
néixer al Périgueux, Franga. Estudiá sociologia i filologia. Activa
participant del moviment feminista dels anys 70, comenqa llavors a escrlure I'activitat de les dones al cinema. El 1976 va
presentar I'edició de I'autobiografia d'Alice Guy, publicada per
Denoél/Gonthier el 1976.
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les cols (1896)

SAGE_FEIYME DE PREIYIERE CLASSE
LLEVADORA DE PRIMERA

Nacionalitat: Franca.

Nac¡onalitat: Franca,

L902

1906

D¡recció: Alice Guy

Direcció: Alice cuy

Fotograf¡a: B/N

Fotografia: B/N

5o: rnuda

So: muda

Alice Guy interpreta un dels papers d'aquesta versió reelaborada
de la seva primera pel.lícula La fada de les cols, real¡tzada el

Durada: 4 n.rinuts

Durada: 30 n.rinuts

Format: 35 rnm. (18

Format: 35 mm. (18

1896, que segons moltes fonts és considerada com la primera
ficció cinematográfica. Sage-femme de premiére c/asse explica
la história d'una parella jove que vol comprar un nadó.

ir.r.ratges per segon)

imatges per segon)

LA VIE DU CHRIST
LA VIDA DE CRIST

Cimera de la trajectória d'Alice Guy a Franqa com a real¡tzadora
cap de producció als estud¡s Gaumont, La Vie du Chrlst és un

i

fresc históric construit a partir de 25 quadres. Per a les escenes d'exteriors, les tasques de rodatge comenQaren el desembre de 1906 -un hivern extraordináriament fred- als boscos de
Fontaineblau. Per als ¡nteriors, Guy va recórrer als estud¡s
Gaumont.

MEMoR'A
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Alice Guy dirigint Bessie Love a La gran aventura 1L9L8)

L'ENFANT DE LA BARRICADE
EL FILL DE LES BARRIIADES

Nac¡onalitat:

Franca

Alice Guy i la seva amiga I actriu Yvonne Sérand (1905)

Nacionalitat:

Franca

1906

1906

Direcció: Alice Guy

Di¡ecció: Alice Guy

Fotograf¡a: B/N

Fotografia: B/N

So: nruda

So: muda

Durant la Comuna de Paris, un jove és confós amb un comunard
i condemnat a ser afusellat immediatament. L'oportuna interven-

Durada: 4 minuts

Dufada: 5 minuts

Format: 35 mm. (18

Format: 35 mm. (18

ció de la seva mare li salva la vida.

in.ratges per segon)

imatges per segon)

MADAME A DES ENVIES
LA SENYORA TE DESITJOS

L'actitud d'una dona embarassada que necessita satisfer immediatament els seus desitjos, dóna lloc a un seguit de situacions
tan cómiques com estranyes. Sense que ho pugui evitar, el seu
marit veu que roba caramels als nens, fruites als botiguers, que
es beu la consumació d'un home assegut tranquil.lament en un
café i que fuma amb la pipa d'un obrer.

MEMORlA

47
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Alice Guy i el seu marit Herbed

ALICE GUY TOURNANT UNA PHO

Nacional¡tat:

FranQa,

1906

NOSCENE

D¡recció: Alice Guy

Fotografia: B/N

ALICE GUY RODANT UNA -FONO ES(ENA"

Format: 35

n.r.t.r.

Escenes de cafb

teatre

(programa sonor)

1913
Direcció: Alice Guy
Fotografia: B/N acolorit
Durada: 4 minuts per

So: muda

Recull d'escenes realitzades amb el procediment
del "Chronophone"

escena

Durada: 5 minuts

Breu documental en qué es pot veure la realitzadora en plena

Nacionalitat: Franqa,

(24

imatges per segon)

Format: 35 mm. (24
imatges per segon)

MAY0L canta "Questions indiscrbtes"

activitat darrera la cámera.
Des de 1900, Alice Guy va exper¡mentar amb el "chronophone",
invent francés per a enregistrar el so. El procediment consistia a
enregistrar prirner la veu de I'artista a I'estudi; després ell repetia la interpretació fins aconseguir una sincronia perfecta amb la
gravació del fonógraf. Els dos aparells (fonÓgraf i cámera) estaven units per un dispositiu eléctric que assegurava el sincronis-

ELVAL canfa "Chemineau, Chemine!"

MERCADIER canta "L'Amant de la Lune"

DRANEN canta "Le Yraie Gugitsu"

me.
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CURT ÍIIEIRATGES

Aquest espai, inaugurat l'any passat, está dedicat a unes obres
consíderades normalment de carácter iniciátic, peró que presenten una adequació equilibrada entre pretensions i possibilitats.
Els curt metratges escollits demostren un principi de maduresa
que, malgrat que en alguns casos es tracta d'obres primerenques, els converteix en productes d'un interés indiscutible que
mereix una atenció particular.
L'existéncia de diverses escoles de cinema i áudio-visuals permet parlar també d'un romanent de creadores que ofereixen un
perfil creatiu molt més depurat i també més desimboltura prec¡sa als seus treballs, des de diverses intencions temát¡ques
¡

narratives.
En uns moments en qué la creació de llarg metratges catalans
és tan escassa, aquestes produccions esdevenen sÍmptomes
d'una v¡tal¡tat que s'anuncia com a preludi d'un futur optimista
per a la creació cinematográfica. Per aquest motiu, la lll Mostra
ofereix un espai exclusiu per a la seva exhibició en una sessió
especial que permetrá que cada realitzadora sigu¡ present en el
debat posterior a l'exhibició de la seva obra.

Nacional¡tat:

Espanya

A TRAVES DE LA VENTANA

Producció: Grup Cinema
Art ¡ lvlón¡ca Rumeu

Direcció: Mónica Rumeu
Gu¡ó: Mónica Rumeu

Fotografia: Pere Pueyo
So: Serg¡o Merino, S¡to
Ri

us

Muntatge: Luis de la
N4adr¡d

lnterpretac¡ó: lvlariana
Giust¡na

Mónica Rumeu Mila és llicenciada en História, coreógrafa ¡ professora de dansa contemporenia. El seu curt metratge Através
de laventana guanyá el premi a la millor interpretació ial millor
muntatge en l'última edició del Festival de Cinema de Girona.
L'any 94 també obt¡ngué el prem¡ al millor curt metratge en
35 mm. al festival "FrilzLang" a la Univers¡tat Autónoma de
Bellaterra.

Durada: 12 mlnuts
Vers¡ó: orig¡nal

Format: 35 mm.

Filmografia
La boda (1992); A través de la ventana (1994)
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BIORXA
Mentre en el Museu de Zoologia la dona de la neteja está per la
seva feina, una altra dona somia que s'ha convertit en una
crisálide. La dona de la neteja trencará el pot de la crisálide i
naixerá la papallona. L'altra dona despertará envoltada de papallones.
Nascuda a Barcelona el 1966 ha estudiat cinema al centre
d'Estudis Cinematográfics de Catalunya. Ha treballat en diversos
curts i llarg metratges com a actriu i com a técnica. Actualment

está realitzant un Máster de Direcció Cinematográfica a la
Universitat de Melbourne.

Nac¡onal¡tat: Espanya,

Nacional¡tat: Espanya

1995

Direcció: Teresa

Producció: Josep

Granados

Amorós, Jordi Cadena,

Guió: Teresa Granados

Jud¡th Colell, Teresa

Fotografia: Pere Pueyo

PelegrÍ

So: Kiku Vidal, J. Carlos

Direcció: Lydia

Fraile, Juan Sánchez

Zimmermann

"Cuti "

Muntatge: Manuel

Música: Quim Gesa,

Alm¡ñana

Joan Garriga

lnterpretac¡ó: Cristina

Muntatge: David Vericat

Lügstenmann, Kuki

lnterpretac¡ó: Núr¡a

Udaeta, lvlartÍn lvlur

lnglada, Joan Garriga,

Durada: 6 minuts

Estefania Ferrer, LucÍa

BONA NIT
A finals d'estiu, una noia torna a casa sola, després de deixar

els amics. En comenqar a ploure, decideix de refugiar-se en un
bar, on coneixerá en Joan, qui s'ofereix per acompanyar la noia
a casa.

Leiva

Vers¡ó: orig¡nal catalana

Format: 35 mm.

I lhn(,llraf¡a

F¡lmografia

ll,,r.,r (l(){)5)

Bona nit (1995)

BREU ENCONTRE
l,rtrrnc, un pens¡onista amb ¡ncip¡ents problemes de sordesa,
.,url a fer el seu passeig diari. Els moviments mancats d'agilitat

ila

lentitud de les seves passes, contrasten amb la
v|krCitat vertiginosa d'un tren que fa el seu recorregut hab¡tual.
rlo l'¿rvi

Vr,rorrica Font iAlfaro va néixer a Barcelona I'any 1968. A més

r[,lir

seva formació en técnica d'¡matge

iso, estudiá c¡nema al

(lr,nlrt: d'Estudis Cinematográf¡cs de Catalunya. Ha col.laborat
crr rlrvcrses produccions. Breu encontre és el seu primer curt
n)()lrillgc.

Nacionalitat:

Espanya

Jornet, 1994

4ft,1995

Direcc¡ó: Verón¡ca Font

Direcció: Paula Canals

Gu¡ó: Verónica Font

Gu¡ó: Guillermo

Fotografia: lvlontse

Escalona. Paula Canals

Casas

Fotograf¡a: Alex

So: Joan Palomares

Gaultier, B/N

Música: Raúl González

So: Guillem Tapies,

Muntatge:

Antonio Castro

N4anel Gil,

Urs Taeger

Muntatge: Guillem

lnterpretació: Enric

Tapies, Antonio Castro

Casamitjana, Jordi

Durada: 9,13 minuts

Boixaderas, Dolors

Format: 35 mm.

Pluvinet, Daniel Pluv¡net,
Durada: 11 m¡nuts

Versió: orig¡nal catalana
Format: 16 mm.

llrrrtlrirl¡¡t
ir,, |, r,,,rt¡.1 li)()4): Encantalrent (1995)

Espanya

Producció: Grup Cinema

l\4anolo Piñeyro

I

Nacional¡tat:

Producció: Eduard

CAMI DE TANGO
María V¡ves, una ballarina de tangos nascuda a I'Argentina, arria Reus amb el seu company de ball per fer una actuació. El
viatge esdevé el retorn de la noia sobre les petjades del seu
pare, nascut en aquesta ciutat. Julián, el seu company, grava en
k¡a

video les passejades de la ballarina, per tal d'enviar als familiars de la noia una carta visual.
Paula Canals és ballarina, actriu irealilzadora. Va néixer l'any
1965 a Buenos Aires, on estud¡¿ dansa i interpretació. Una de
les pel.lícules que ha interpretat és La historia oficial de Luis
Puenzo. guardonada amb un Oscar. La seva formac¡ó com a rea-

litzadora comenQá a Barcelona -on viu des de fa cinc anys- a
l'lnstitut d'Estudis Cinematográfics. Camí de tango és el seu
primer filrn.

Filmografia
Camí de tango (1995)
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METRATGES
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ISOTONIA
El silenci, la necessitat. Aquest curt metratge personifica el
des¡g en la insinuació d'un ocell que no es veu peró l'existéncia

del qual es comparte¡x.lsotonía també és l'equilibri molecular
de dues solucions separades per una membrana orgánica que
tenen el mateix poder osmótic.
IVlarcela Hernando Boisen va néixer a Buenos Aires I'any 1962.
Ha estud¡at música, dansa, pintura, antropologia, teatre i realit-

zació cinematográfica. Després d'haver col.laborat com a ajudant de muntatge i producció en diverses pel.lícules, ha dirigit
cinc curt metratges.

Nacionalitat: Espanya

Nac¡onal¡tat: Espanya

Direcció: lvlarcela

Producció: C.E.C.C.,

Hernando

1995

Gu¡ó: f\4arcela Hernando

Direcció: Diana

Fotograf¡a: Pere Pueyo,

l\4achado

B/N

Guió: Diana lvlachado

Muntatge: Ricard Ridao

Fotografia: David

l\4arcela Hernando

Cifuentes, color

lnterpretac¡ó:

So: Daniel Fontrodona

N4arie

Bihan, José López

Muntatge: lvliguel Angel

Castillo

Alp¡ste, tvliquel Bonet

Durada: 8 r'r.rinuts

lnterpretació: Malena

Format: 16 mm.

MALENA
Una mare i la seva filla de set anys, Malena, han decidit deixar
Suissa per passar a Espanya les seves vacances d'estiu. A I'hotel, la nena fa una gran amistat amb un jove anomenat Diego,
els plans del qual escapen a I'enteniment de Malena. La nena
haurá de respondre als ¡nterrogatoris de la policia per tal de
facilitar alguna pista sobre les actuacions del jove.

l\4achado, Andrés
Cavallín, Alejandra

Trincavelli,...
Durada: 15 minuts

Versió: or¡ginal castella
no francexa

Format: 16 mm.

f llrr()Éraf¡a

Filmografia
N4alena (1995)
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MEÍYORIA
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ESPAI/TEMPS

Documental sobre els canv¡s vertiginosos que s'estan produint a

la nostra ciutat.
Dos

nois passejen per la Vila Olímpica i mostren les seves

impressions i curiositats per aquest lloc i els seus habitants.
final arriben a la conclusió que els agradaria escriure un guió
documental sobre aquest lloc.

Al

Nacional¡tat:

Espanya

Nacional¡tat:

Espanya

Producció: Albert lvlarÍ.

D¡recc¡ó: Teresa Marcos

Felix t\4iret. 1995

Gu¡ó: Teresa l\4arcos

Direcc¡ó: Glória Blanes.

Fotograf¡a: Nuria Rol(los

Alexandar lllic
Fotograf¡a: Xavier Bach,

So: Q.T. Letler
Música: Aureliarro Pt:rru

SE PAGA AL ACTO

Emn]a Stumpler

lnterpretació: Serg

Un bar de mala moft situat a la zona poftuária és el punt de trobada entre dos ex-amants: ell és un gangster en decadéncia i
ella, una dona fatal amb desitjos de venjanqa per una traiciÓ

So: Pepe Cáceres.

lvlateu. Llu'isa Adanr.

nral curada.

lgnac¡o Durán, Jordi

Llatzer. Tres. Joan Ollr:

Thomen

Muntatge: Xavier
Carrasco

lnterpretac¡ó: Jordi

Glória Blanes Kirchner neix a Barcelona el L974. Ha cursat el
MP lll d'lmatge i So i el curs Superior de Técniques

Cadellans. Fernando
Catalan

Cinematográfiques (especialitat de Direcció) al Centre
Calassanq. Ha treballat com a scrlpt en els següents curt

metratges La conversió, Dorm la iguana i Juanito va agafar el
seu fusell.
Aleksandrar lllic va néixer a Banja Luha (Bosnia). El 1991 va
estudiar a Djuro Salaj. Al Centre Calassang de Barcelona realitza
els estudis Superiors de Técniques Cinematográfiques.

Filn¡ografia

F¡lmograf¡a:

[\]r'rrr0il,r I .;lxri,uTer¡ps (1995)

Se paga
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AGRAIIYENTS

INDEX DELS FILI.,IS
PáÉina

Rosa Bagaria
Madeleine BernstorFf, Films 100, Berlín
Lourdes Bigorra
Jackie Buet, Festival de Films de Femmes de Créteil
Marisa Cabeza
Dominique Cardona
Chatherine Cavelier, del Festival de Films de Femmes de Nantes
Col.legi de directors i directores de Catalunya
Mercé Fernández, CIRD
Nicole Fernández, Festival de Films de Femmes de Créteil
Angels Grasses, Llibreria Próleg
Chatherine de Grissac, del Festival de Films de Femmes de
Nantes
Paloma González, Ateneo Feminista de Madrid
Martine Guillon, Festival de Films de Femmes de Créteil
Luz i Nina, Ateneo Feminista de Madrid
M y A, Servicios Multimedia
Alba Molas
José Enrique Monterde
Enric Pérez
Carme Porta, Ca la Dona
Dolores Pulido, Ca la Dona
Angel Quintana
Esteve Riambau
Miquel Ribalta
Gemma Sorribas
Mirito Torreiro
Viatges ATB
Vir;toria Vila

rir lotes ¡tots les directores, distribuidores iproductores que
lr,rl r:onfiat en nosaltres cedint-nos les seves produccions.
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29
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Portrait d'une jeune fille de la fin des années
60, á Bruxelles
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