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PRESENTACIO

Ar¡uesta tretzena edició de La Mostra prolonga i amplia la proposta inicial de donar a
r:orréixer les produccions realitzades per dones i de facilitar un espai de debat sobre

l';rrnplitud teórica de les seves propostes. Les variades produccions que presentem
(,nguany reafirmen un any més I'interés del cinema realitzat per dones per la seva
,r¡rortació crítica a les certeses més acceptades icom a espai creatiu de noves pro-

lx)stes estétiques.
Por tercer any consecutiu, en la secció Clássiques de !a Mostra s'inclouen les darrercs realitzacions de directores ja habituals des de les primeres edicions, com Agnés
V¡rrda, o incorporades més recentment, com Naomi Kawase, i presentem dues prorlrrccions s¡gn¡f¡catives de la trajectória d'Ulrike Ottinger i de Chantal Akerman, que
r:0rrrplementen les programacions de les mostres anteriors. Per segona vegada en
r¡nir edició de La Mostra, t¡ndrem la oportunitat de veure Jeanne Dielman de Chantal
Ak<-'rman en motiu del 30é aniversarl de la seva realització. Les seves propostes conlrrruen plenamentvigents com a crítica radical de la representació de les dones en el
r:ulema, peró sobretot comprovarem la seva novetat com a model alternatiu a la narrar;ro convencional.

I rr la programació recuperem, com és habitual, part de la memória oblidada sobre
krs realitzadores que formen part indiscutible del nostre llegat cultural, per la seva
r:ontribució al desenvolupament de la cultura cinematográfica en general, ¡, molt espe-

r:rirlment, per la seva especial aportació al cinema realltzat per dones.

lir revisió d'aquesta memória histórica está desglossada en diversos apartats, el de
los pioneres, centrat en dues producions de Dorothy Azner i Frances Marion, que
r¡tiestionen els models de la gran indústria de Hollywood, i en la primera obra de Leni
llicfensthal, innovadora indiscutible del documental i de la retórica cinematográfica.
I n un segon apartat presentem part del treball de dues realitzadores espanyoles,
Helena Lumbreras i Cecília Bartolomé, que van lluitar contra la repressió franquista
,¡rrrb la llibeftat de les seves imatges.
irralment en I'apartat dedicat com a Homenatge a Susan Sonta§, tindrem ocasió de
de la seva obra fllmica, fins ara prácticament desconeguda al nostre
¡riris. Malauradament hem aconseguit presentar la seva obra coincidint amb I'any de
lirseva mort, peró lluny de ser un homenatge en motiu de la seva desaparició volem
rkrixar constáncia de les seves aportacions a la cultura de la imatge i sobretot de la
I

v¿rlorar bona part

'l

seva actitud crítica com a intel.lectua¡ radicalment implicada, ética ipolíticament, en
el present.
En aquesta línia de recuperació histórica com a forma de compromís amb el present,
hem dedicat un apartat al Black Power, i concretament a la figura d'Angela Davis, a
través d'un documental que recull alguns dels moments més significatius de la seva
lluita contra la repressió de qualsevol forma de diferéncia, racial, política, sexual, etc.

La revisió de totes aquestes propostes no és un homenatge nostálgic ni I'elaboració
del dol d'una pérdua, sinó la recuperació d'una problemát¡ca totalment present en el
debat actual sobre el destí de les imatges i de la seva incidéncia en la realitat que
representen. El malestar que actualment genera la cultura de la imatge formulada
des dels mitjans de comunicació demostra la necessitat de replantejar aquest compromís amb la realitat que des de diverses posicions ideológiques i polítiques han
adoptat aquestes directores a través de les seves obres.
Les produccions actuals, agrupades com a ficcions i documentals en la secció
Panorama, responen també a les possibilitats per incidir en la realitat a través del
cinema. Com en les produccions presentades en altres edicions, les realitzadores
afirmen la seva identitat a través de I'acte creatiu, desmarcant-se de les imposicions
estétiques i polítiques de la cultura patriarcal i assumint plenament el risc que sempre suposa pensar el present.
Tant en les ficcions com en els documentals, la realitat s'afirma com a construcció
des d'una experiéncia, la de la realitzadora, en contacte amb la dels personatges o
dels testimonis que hi intervenen, ila que és el resultat d'una confrontació amb el
mateix mitjá d'expressió. Aquest domini de la subjectivitat no suposa un d¡scurs tancat sobre sí mateix, sinó una forma d'obertura al món, múltiple i variada, i per tant
contraria a qualsevol determinació social imposada pel sexe, la raqa, la cultura, etc.
En I'apartat Feminisme presentem quatre documentals sobre diversos moviments

LA MOSTRA

Chantal Akerman
Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 7O8O Bruxelles
Nuit et jour

Naomi Kawase
Kage

Ulrike 0ttinger
Countdown

i

col.lectius fem¡nistes que en el passat recent i en la actualitat lluiten per aconseguir
la igualtat efectiva de les dones.
Amb el tÍtol de Prospectiva agrupem dos documentals recents que intervenen en dos
aspectes conflictius de la nostra ciutat, la immigració i el procés urbanístic del barri

del Poblenou.
La programació inclou, també, I'apartat habitual dedicat a les realitzadores de curtmetratges de I'Estat espanyol i la sessió dedicada a Un espai propi, un film col.lectiu, projecte convocat des de la plataforma de Trama i dir¡g¡t a totes les dones que
vulguin expressar la seva particular visió de "Les Alegries" a través de la filmació
d'un pla seqüéncia d'un minut de durada.
Agraim la contribució de totes aquelles persones ¡ ¡nst¡tuc¡ons que han fet possible
aquesta nova edició de la Mostra, i molt especialment I'apoftació de totes les espectadores i espectadors que amb la seva preséncia i amb la seva crítica ens han ajudal
a desenvolupar el nostre treball.

'l

CI.^ASSIQUES DE

Agnbs Varda
Cinévardaphoto:
(Part l: Ydessa, les ours et etc...; Part ll: Ulyse; Part lll: Salut les Cubains)
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Naclonal¡tat: Bélgica,
I rirnQa

Producció: Cor¡nne
lrrrirrt, Evelyne Paul,

JEANE DIELMAN, 23 QUAI DU
COT.IMERCE,

I 08() BRUXELLES

1)76

I

Dhecc¡ó: Chantal
Ak()rman

Per celebrar el trenté aniversari de la seva realització, la

Ouló: Chantal Akerman

Mostra torna a incloure a la seva programació Jeanne
Dielman..., una de les pel.lícules més explícitament reivindicatives o polémiques pel que fa a la representació de les dones
en el cinema. Amb una durada de més de tres hores, el film
conjuga d'una manera minimalista, sense moviments de cámera, poc so i plans fixos, els gestos mecánics i obsessius d'una
mestressa de casa, en un mag¡stral exercici de representació
de l'alienació del treball doméstic i de descripció de I'ocupació
del temps i de I'espai en un context quotidiá.

Fotograf¡a: Babette
lvlirngolte

So: Bénie Deswarte,
lr¡rn Paul Loublier,
Alirin l\4archall,
I

rirnQo¡se Van Thienen

Muntatge: Patr¡c¡a
(:iütino

lnterpretació: Delphine
:icyrig, Chantal
Akcrman, Jan Decorte,
I
I

lonr¡ Storck, -racques
)oniol-Valcroze, Yves

Itr(ial

Ourada: 2OO minuts
Vorcló: original franceFormat: 35 mm

Nascuda a Brussel.les el 1950, Chantal Akerman es va convert¡r en un dels puntals indiscutibles del cinema modern des de
la seva primera pel.lícula, Saute ma vil/e (1968). Al llarg de la
seva prolífica carrera, el seu prestlgi s'ha anat revalidant amb

cada nou treball, ja sigui en el terreny del documental o de la
ficció.

Dlstrlbució: Parad¡se
Irlil)s
I r¡

'l

rradisefi lms@skynet.be

c,-lslou¡s or

r

rosrro
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Ntrclonal¡tat: Franqa,
ll'.lt1r(:;1, SuiSSa

l'Toducció: P¡erre
W,rlIrrr. Marylin

NUIT ET JOUR
NIT

I

DIA

W.rlr.k:1. 1991

l)lrocció: Chantal
Al.r'rllliln
(¡trlo: Ohantal

Al,'.II;ln.

Pascal

Ii{il|/or
I otograf¡a: Jean,

r l,r¡(l(i Neckelbrouck,
l'r¡.rrc Cordower,
I l,.r r,¡rri Delville. Olivier
I k.,.,,, ¡llcs
$o: Alrx Comte, Pierre

l((,tl
Muntatge: Francine
',.rrrrllrcrg. Camille

li'rilCs
Filmograf¡a:
Saute ma v¡lle (7968): L'enfant a¡mé ou je ioue á étre una femme mar¡ée (7977)i
La chambre 7; La chambre 2i Hotel Monterrey(1972); Le 75 du 8i Haunting Out
Yonkers(L973)i Je, tu, il, elle(7974);.Jeanne D¡elman, 23 qua¡ du Commerce,
7O8O Bruxelles (1975); News from Home G977li Les rendez-vous d'Anna 17978)i
Dls-moi (1980); Toute une nuit (7982\i lJn iour Pina m'a demandéi L'Home á la
valisei Les années 80 (7983\i Paris vu par... vingf ans apréq Family Business:
Chantal Akerman Speaks About F¡lmi New York, New York B¡s \7984\l Golden
Eghties (1985); W¡ndow Shopping; Leüers from Home', Rue Mallet'Stevens', Le
ma¡7eaui La paresse (1986); Irois strophes sur le nom de Sachen Les tro¡s derniéres sonates de Franz Schuberti Histo¡res d'Amer¡que (1988); Nu¡t etlou,:
Contre l'oubli lL997li Le déménagement (7992)i D'Est (1993); Poftrait d'une
jeune f¡lle de la fin des années 60 á Bruxelles (7994\', Un d¡van á New Yorki
Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996); Le iour oú (1997); Sud (1999); ta
capt¡ve (2OOO)| De l'autre cóté (2OO2)i Demain on déménage \2OO4t.
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CLASSIOUES DE LA MOSTRA

ReSnaiS

Nuit et jour ofereix una visió audaQ sobre la llibertat sexual a
través de la relació d'una noia amb dos nois. Durant un xafogós estiu parisenc, Julie i Jack v¡uen una apassionada história.
Completament aillats del món exterior, sense relac¡onar-se
amb ningú, la parella passa el dia prácticament reclosa a la
seva habitac¡ó. Per a ells la felicitat consisteix en aixó. Peró un
dia I'atzar fa que Julie es trobi amb Joseph. La noia estimare
els dos nois, convenQUda que una relac¡ó no ha d'interferir en
l'altra.

hrt0rpretació: Guilaine
lr)r{l(i/. Ihomas
I .rr r¡1rr;rnn, Franqois
¡.1'.t!

01

. N¡cole Colchat,

l'r¡.r¡r Laroche,
(lIr,,lri¡t'] Crahay
l)urilda: 90 minuts
VorBlo: orig¡nal france
.,. l

I ormat: 35 mm

¡)litrlbució: Paradise

lrlIl.,
¡r, rr,

rr

Irst:f ilms@skynet.be
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KAGE

Nacionalitat: Japó
Producc¡ó: Naito Yuko.
Kyota Mitsuh¡ro, 2004

OMBRA

Kawase

La realitzadora japonesa reprén el tema de la recerca del seu
pare, iniciat amb Ni Tsutsumarete el L992. En aquesta ocasió,

Guió: Naomi Kawase

Ouló: Ulr¡ke Ottinger

Fotograf¡a: Yamakaki

Kawase recrea un encontre inesperat i profundament emotiu
amb ell. D'aquesta manera la figura paterna, una abséncia dolorosa en els anteriors films de Naomi Kawase, apareix en aquest
darrer carregada de posslbles significats, com les ombres dels
dos personatges que la directora enregistra amb la seva cáme-

Yutaka, Nakano Hideyo

Fotograf¡a: Ulrike
Ottinger

ra.

Naomi Kawase va néixer el 1969 a la població de Nara. Va estudiar fotografia a l'Escola d'Osaka (l'actual Escola d'Arts Visuals).
El 1988 comenqa un període d'experimentació amb les afts
audiovisuals que li aporta una nova experiéncia de la realitat.
L'obra d'aquesta cineasta ha estat reconeguda i premiada en
espais internacionals reconeguts, com els festivals internac¡onals de cinema documental Visions du Réel, lmage Forum
Festival, Amagata, New Asia Currents, així com als festivals de
Rotterdam, Singapur, Locarno i Cannes, on va ser premiat el seu
primer llargmelralge, Moe no suzaku (1997) i on va ser seleccionat el seu darrer film, Sharasojyu (2003).
Filmografia:
Watash¡ ga tsuyoku kyom¡ wo motta mono wo o-kiku f¡x de k¡ritoru
¡k¡-¡k¡to kakawatte ¡ko to suru j¡batsu no gata¡-ka $g8e): My lW-F

(!988)i

Watash¡ ga

(\988): Papa's

lcecream \t988): Tatta h¡tor¡ no kazoku (7989\i /ma (1989); Ch¡¡sana ook¡sa \1989):
G¡rl's Bread 17990)', L¡ke Happ¡ness (1991); Ni tsutsumarete (t992)t Shho¡ tsuk¡
(7993)i Katatsumor¡ 1t994)i Ten, m¡take 1t995), Kaze no k¡oku \t995)i Utsush¡yo
(7996): H¡ wa katabuk¡ (79961i Moe no suzaku (1997¡i Somaudo monogatari 17997)i
Mange-kyo 17999\; Hotaru I2OOO\; Kya ka ra ba a (2OO7li Tsu¡oku no dansu (2OO2)i
Sharasojyu l2OO3)i t<age (2OO4¡.

I

rz I cússroues o¡ r¡ vosrRr

So: Mor¡

Eüi

Muntatge: Anraku
Shotaro
Durada: 26 minuts

Versió: original .japonc
sa amb subtíto¡s en
anglés

Fofmat: Betacam
D¡str¡bució: Yuko

COUNTDOWN

Oltinger

lilrnproduktion, 1990
Dlroccló: Ulrike
oltinger

Direcc¡ó: Naomi

I

Naclonalitat: Alemanya
Producció: UIrike

8o: lvlarg¡t Eschenbach
Muntatge: Eva
Schlensag

Duiada: 189 m¡nuts
Vorsló: or¡g¡nal sense
(lii)legs. Anotac¡ons en
r;¡¡stellá

Fofmat: 16 mm
Dletrlbucló: Freunde
(klr Deutschen

Naito, Sent Inc.

Kinemathek

noirmam@sepia.ocn.n( lt,

kw@fdk-berlin.de

COMPTE ENRERE

Countdown és una crón¡ca cinematográfica del final de
I'Alemanya dividida. Ulr¡ke Ottinger segueix una seqüéncia cronológica de deu dies fins a l'1 de juliol de 199O, data en qué
es va unificar la moneda, per mostrar amb agudesa les transformacions que es van produir al país en aquells moments
histórics, peró també tot alló que no es va alterar amb la reunificació.
Ulrike Ottinger, nascuda a Konstanz el t942, comenQa la seva
obra cinematográfica el t972, després d'haver experimentat en
el terreny de la fotografia i les instal.lacions. És una de les realitzadores alemanyes formalment més innovadores i el seu
cinema, considerat d'avantguarda o underground, és un veritable espai de creació interdisciplinari, en qué la pintura, la fotografia, I'etnologia, I'escenografia i la lingüística es combinen
amb diferents estratég¡es narratives.
Filmografia:
Laokoon & Sóhne (7972-73)i Berlinf¡eber i'7973],; D¡e Betórung der Blauen Matrosen (tg7'li
Madame X - E¡ne absolute Herrscher¡n (7977)i B¡ldn¡s e¡ner Tr¡nker¡n 11979)i Freak Ortando
Dor¡an Gray ¡m Sp¡egel der Boulevardpresse lTgA3.Aqi Ch¡na. D¡e Kiinste - Der Atttag
(L985); Superbia - Der Sto/z (1986); Un¡s¡mage 11987)i Johanna d'Arc of Mongol¡a (19891;
Countdown (199O)i Ta¡ga o997-92)i Ex¡l Shangha¡ (7997); Südostpassage. E¡ne re¡se zu den
neuen we¡ssen flecken auf der landkafte Europas l2oo2li The Spec¡men (2OO2li Ester. A
Pur¡mplay ¡n Berl¡n (2OO2)i Zwólf Stühle (2OO4).

(!98L)i
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PIONERES

Dorothy Arzner
Working Girls

CINEVARDAPHOTO

ñaclonal¡tat: Franqa
Direcció: Agnés Varda
Guió: Agnés Varda

Veisló: original francesa amb
subtítols en anglés
Fomat: 35 mm
Dlstrlbuc¡ó: Ciné Tamaris
cine-tamaris@wanadoo.fr

La trilogia Cinévardaphoto és un assaig en qué Agnés Varda explo-

ra la capacitat de la fotografia per preservar els instants i alhora
per suggerir diferents interpretacions amb el pas del temps.
Defugint el monóleg, la realitzadora estableix un diáleg amb I'espectador ¡ la seva percepció en un anar i venir entre les informacions i els records.
Agnés Varda neix el 1928 a Brussel'les. A ParÍs estudia pintura i
entra en contacte amb la gent del Théátre National Populaire tot
iniciant el seu treball com a fotógrafa del grup. El 1954 dirigeix el
seu primer film, La po¡nte curte, quan Ia nouvelle vague encaÍa era
llunyana. Després del rodatge de Sa/ut les cubains, abandona definitivament la fotografia per dedicar-se del tot al cinema i funda
Ciné Tamaris, la seva própia productora.
Filmografia:
La po¡nte courte (1956); O sa¡sons, ó chebaux (7957\i l'Opéra mouffe; Du cóte
de la cóte (1958); Cléo de 5 e 7 0961\i Sa/ut /es cuba¡ns (L963)',Le bonheur
(1965); E/sa la rose - Les créatures (1966); Loin du Vietnam; Oncle Yanco
(7967)i Black Panthers (1968); t¡or's Loye (1969); Naus¡caa (797O\i
Daguerreotypes (7974\i Réponses des femmes (7975)i Plais¡r d'amour en lran
(7976)i Una canta la otra no (L977); Mur murs (798O)t Documenteur (7987)i
Ulysse; Les dites "Cariat¡des" (7982)iune m¡nute pour una ¡mage {1-9a3\; 7P.,
cius., s. de b., ...á sa¡s¡r (7984\i S¡n techo n¡ ley (7985)i T'as de beaux escal¡r,
tu sais..- |1946\i Kung Fu Master; .Jane B. par AÉnés y. (1987); Jacquot de
Nantes (1991); Les demoiselles ont eu 25 ans (1993); Las 7OO y una noches ;
The universe of.Jacques Demy (7995); Les glaneurs et la glaneuse (2OOO)i Deux
ans aprés (2OO2\ Le l¡on volat¡le (2003); ydessa, les ours et etc... (2OO4).

Frances Marion
The Love Light

Cinévardaphoto/1: Ydessa,
leg ours et etc..,
Producció: Ciné-Tamaris,

2004
Fotografia: Agnés Varda
An¡mació: J. N4arques, C. S.
Olaf
N4untatge: Agnés Varda, Jean

Baptiste

Leni Riefenstahl
Das Blaue Licht

N4orin

Bórner, Rob Fletcher
So: Jens-Christian Bórner,
Rob Fletcher, lason Milligan
Durada:44 minuts

C¡névadaphoto/2: U¡ysse
Producc¡ó: Garance. 1982
Fotografia: Jean'Yves
Escoffier, Pascal Rabaud
l\4untatge: l\4arie-Jo Aud¡ard,
Héléne De Luze
So: Jean-Paul l\4ugel
Durada:22 minuts
Premi Cesar al millor curt
documental (1983)

C¡névardaphoto/3: Salut les
cubains
Producció: Ste. Nouvelle
Pathé Cinéma, 1963
Fotografia: Agnés Varda
Animació: J. Marques, C. S.
Olaf
Muntatge: lanine Verneau
Durada: 30 minuts
t\4edalla de bronze en
I'Exposició ¡nternac¡onal de
Film Documental (1964)

l,u
I

.a-

l{rol(}nolltat:

EUA

|.il¡rluccló: Paramount
l'rr tr¡rlr;. 1931
Itlroccló: Dorothy

l¡lllo: /(n Ak¡ns,

irlolTofla:
I r,,r

I

rl x

Vera

Harry

r)k

¡trxrlntge: .rane Lor¡ng

Illlo4rotació: Judith
w,,,,'1. l)orothy Hall,
I tr¡[[,,i'Buddy'

lt"!"r',,

'¡l!¡Il
I

Paul Lukas,

Irw¡n,

FranCeS

r'¡'

lhrrdtr: 77 m¡nuts
V.r¡l0: original anglesa
lDrmnt: 35 mm

lllrlrlbuc¡ó:

,rrl
I

UCLA Film

lrlov¡s¡on Archive

WORKING GIRLS
TREBALLADORES

Working Girls descriu la vida de dues germanes d'lnd¡ana que
marxen a Nova York en busca de feina en plena depressió
económica. El film, potser el més arriscat i innovador d'Arzner,
va ten¡r molts problemes amb la censura per la seva mirada
subversiva i feminista sobre el matrimon¡, les relacions
sexuals, el treball i les diferéncies entre classes socials.
Dorothy Arzner (1906-7979) és l'única dona a qui podem atribuir un conjunt d'obra cinematográfica com a realiüadora d¡ns
del sistema de Hollywood, entre els anys 30 i 40. Va comenQar
la seva carrera cinematográfica com a muntadora. Entre els
films en quá va treballar, remarquem Blood and Sand, de Fred
Niblo, de l'any 7922. El !927,|a Paramount li va oferir el seu
primer treball com a directora en el 'tilm Fashions for Women.
L'any L932 va deixar aquesta productora per treballar pel seu
compte. A partir d'aleshores col.laborá amb RKO, Columbia i
MGM. Després del rodatge de Flrst Comes Courage, el 1943,
Arzner es va retirar. Fins a la seva mort va viure a Califórnia,
treballant, de tant en tant, en petits projectes de direcció,
escriv¡nt i ensenyant.

wlIr ¡'l (,)Ucla.edU

Filmograr¡a:
Fash¡ons for Women; Ten Modern Commandmentsi Get Your Man (7927\i
Manhattan Cockta¡l (792a): The W¡ld Pa¡ty (]-929)i Sarah and Son', Anybody's
Woman', Paramount on Parade (793O\i Honor AmonÉ, Lovers; Work¡ng G¡rls
(Lg3lli Marr¡ly We Go To Hell 17932)i Chr¡stopher Strong, (1933); Nana (1934);
Cra¡g's W¡fe (1936); Ihe Bride Wore Red (L937li Dance, c¡rl Dance (194O)i F¡rst
Comes Courage (t943).
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THE LOVE LIGHT
TA LLUM DE L'AMOR

Nac¡onal¡tat:
Producció:

Nnclonalitat: Alemanya

EUA

Producc¡ó: Len¡

I\4ary

lr0lonstahl Stud¡o1932
Olrecció: Leni
l{r0fcnstahl, Béla
l

Pickford Company,

7927

les aventures d'Angela, I'encarregada d'un far que salva la vida
a un náufrag. Entre els dos personatges sorgire l'amor perÓ, un
cop casats, Angela descobrirá que I'home que estima és en
realitat un espia alemany, responsable de la mort del seu
germá.
Franc¡s Marion (1888-1973) fou una de les figures més destacades de la indústria cinematográfica nordamericana. Després
de fer de reportera durant la Primera Guerra Mundial va
comenQar a treballar com a ajudant de direcció de la realitzadora Lois Weber, alhora que s'iniciava com a guionista, terreny en
qué va destacar per la seva versatilitat. També es va dedicar a
la producció, creant la seva própia companyia l'any 1925. El
seu nom és indissociable d'alguns dels films emblemátics del
Hollywood dels anys vint i trenta, com Ihe Wind (7928),
Camille (1936), Stella Dallas (1937) o Anna Christie (1936),

entre molts d'altres.

Marion
Guió: Frances lvlar¡on
Fotograf¡a: Henry
Cronjager, Charles
Rosher

Muntatge: Stuart
He¡sler

lnterpretació: Mary
Pickford, Evelyn Dumo.
Raymond Bloomer,
Fred Thomson, Albert
Pr¡sco

Durada: 89 minuts
Versió: original angles,

Format: DVD

I

PIONERES

rl¿lrs

Milntatge:

Len¡

llr( )f cnstahl

lntorpretació: Leni
llr(:fenstahl, Beni
I uhrer, lvlax Holzboer,
Mi¡lth¡as Wiemann,
I rirnz Maldacea;
Mirrtha Meir
Ourada: 86 minuts
Vorsió: original aleman-

y,r i ¡tal¡ana

Pickford Foundation
Hughl\4N@aol.com

I

l(

:ur.Buckle)@bf¡.org.uk

Mrllirlla de plata al Vienna
I

Filmografia:
Just Around the Corner (7927)i The Love L¡ght (L927\i The Song of Love (7923).

l,

Ouló: Leni Riefenstahl,
ll.rlit Balázs, HanS
';Cllteeberger
Fotograf¡a: Hans
:il;lrneeberger
8o: Hans B¡ttmann

Format: 35 mm
DlBtr¡buc¡ó: Brit¡sh Film
lilsl itute

D¡stribuc¡ó: lvlary

LA LLUM BLAVA

I rhn,

D¡recc¡ó: Frances

The Love Light és un dels films menys coneguts tant de la
popular actriu Mary Pickford, la protagonista, com de Frances
Marion, més coneguda com a Suionista. El melodrama narra

DAS BLAUE LICHT

illr

Das Blaue Licht suposa l'inici de la carrera de Leni Riefenstahl
com a realitzadora. El guió, escr¡t per ella i Béla Balázs, está basat
en una antiga llegenda italiana dels Dolomites que relata I'estranya atracció que provoca la resplendor que surt d'un pic, conegut
com lvlonte Cristallo, les n¡ts de lluna plena. Una noia, Junta, aconsegueix véncer la forqa de la llum i arriba al cim sense morir despenyada com la resta d'hab¡tants que van intentar-ho. Per aquesta
proesa, Junta és apartada de la comunitat perqué la cons¡deren
una bruixa, fins que un pintor vienés, acabat d'arribar, I'ajudará a
descobrir el misteri de la llum. El grandiós paisatge és similar al
dels anomenats "films de muntanya", un génere valorat com un
clar antecedent dels films de propaganda nazi, peró poc té a veure
amb I'exaltació heroica d'aquest tipus de films. La llum blava substitueix la grandiloqüénc¡a per la bellesa i el gest poét¡c.
Leni Riefenstahf (1902-2003) está considerada una de les pioneres del documental. Amb un ús precís del muntatge aconsegueix
crear una retórica de les emocions de gran eficácia propagandística, com demostra en les seves dues obres més reconegudes, E/
tr¡unfo de la voluntad (1935), filmació del congrés de Nuremberg
que va ser organitzat com a consagració definitiva del nazisme i
del seu führer, i Olympia (1938), exaltació de la raga ária a través
dels cossos dels atletes alemanys que van participar a l'olimpíada

de BerlÍn.

Biennale {1932)
Filmograf¡a:
Das blaue l¡cht (7932)', S¡eg des claubens (t933)i Tr¡umph des wirens (1935); Tag der fre¡he¡t
(7935); Olymp¡a- Paft I - Fest der Volker (7938)i Olymp¡a-Parf tl - Fest der Schonheit (1938);
f¡efland 17954); D¡e nuba (7970); lmpressionen unter wasser (2OO2\.

norr*r,
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RECUPERACIONS

Cecilia Barfolomé
Margar¡ta y el lobo

Nn0lonal¡tat: Espanya

kxlucc¡ó: Escuela
I rll¡

MARGARITA Y EL LOBO

t,tl de

I rr,[)ittografÍa, 1969
l)lroccló: Cecil¡a
Í l{,lotné

Il¡

l¡ülo: Oecil¡a
ll¡Ílr)lopné, basat en la
rr,,vr,l.la L€S stances a
',,

'tr¡x), de Chr¡stiane

ll,,r lr0lort

llrtograf¡a: Ricardo
I

rr¡rllr)

M0rlca: Carlos V¡lla
liltorpretació: Jul¡a

l\,r,1. ,osé Antonio
Arrx)r, Lola Lemos,
I

rr,r,lo ¡/artín, Paloma

I

rll/llliln

lrurtrda: 44 m¡nuts

Vorrló: original castell¡

lll,

I

ioimat: Betacam

Presentat com a treball de final de carrera de l'Escuela Oficial
de Cinematografra, Margar¡ta y el lobo és una tragicomédia
musical feminista, un cant a favor de la llibertat de les dones
enfront de les ¡nstitucions repressives del franquisme. A través
del progressiu all¡berament de Margarita d'un matrimoni opressor, de les limitacions professionals, de la manca de llibertat
d'expressió, Cecilia Bartolomé construeix un retrat satíric sobre
I'Espanya de finals dels anys se¡xanta.
Nascuda a Alacant, Cecilia Bartolomé va passar la infantesa i
adolescéncia a Afr¡ca. Allá comenEa a treballar com a actriu i
realitzadora a la rádio ¡ el teatre locals i continua després a
Madrid en grups universitaris mentre estudia econdmiques.
Estudia i es titula en direcció a I'Escuela Oficial de
CinematografÍa de Madrid I'any 1970. Els problemes amb la
censura de l'época interrompen durant anys la seva carrera
cinematográfica.

lrl¡trlbuc¡ó: Filmoteca
|

,rl

,,1 r,

lnola

Filmografia:
La s¡esta (L962)i La noche del Dr. Valdés (1964); Carmen de Carabanchel
(1965); ta bruj¡ta 11966\i Plan Jac Cero Ires (1968); Margarita y el /obo (1969);
Anem-nos-en Bárbara/Vámonos Bárbara (t977)', Después de...Pr¡mera parle: no
se os puede dejar solos 0947\i Después de... Segunda pafte: atado y b¡en atado
(L98!)i Lejos de África (1996); E/ s¡lenc¡o de las sirenas (en producció).

**urrro,,or,
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HOI{ENATGE A SUSAN SONTAG

Agnés Varda and Susan Sontag;: Lions and Cannibals

Bróder Carl
Duett fór kannibaler

Promised Lands

,,1

,tl

Nascuda a Nova York, Susan Sontag va estudiar filosofia a les universitats de Haryar,r
i la Sorbona. Des de molt jove va comensar a col.laborar amb les revistes Part¡san

i

The New York Review of Books, on es va anar consolidant com una comentir
rista de I'actualitat d'una gran audácia, amb una curiositat inesgotable. Amb la publi
Review
I

cació d'E/ benefactor (1963), la seva primera novel.la, es va poder dedicar completa
ment a I'escriptura, que va cultivar des de gairebé tots els géneres, en forma de
relats, assaigs, novel.les, periodisme, crítiques d'art i cinema i teatre. Es converteix
en escriptora de culte I'any 1964 amb la publicació de Notas sobre lo camp, a la qu;'
segu¡ran altres obres decisives com Contra la interpretación (1966), Estl/os radicales
(1969) o Sobre la fotografia (1973), La enfermedad y sus metáforas (1978), Bajo el
signo de Saturno (1980), ¡ l'últim, Ante el dolor de los demás (2OO4).
La seva obra cal entendre-la des del compromís moral, que lluny de minvar amb els
anys s'ha anat radicalitzant, com posá de manifest amb la crítica feroq a I'administr¿r
ció nord-americana que va protagon¡tzar, gairebé a soles al seu paÍs, fins al flnal.
La consisténcia de la seva obra rau en la capacitat d'explorar i de posicionar-se des

d'una visió totalment original davant els problemes de la societat, arriscant-se a opi
nar sobre els temes més controveftits. La seva incursió en el cinema, amb quatre
films experimentals, no es pot entendre aillada de la resta de la seva obra i és un cl,
exemple de la forma amb qué s'¡ntegren les seves idees polítiques a les preocupacions estétiques per abordartemes com les relacions entre homes idones, la creaci,,
de I'estat d'lsrael, el paper dels intel.lectuals i la construcció dels discursos de marg
nació.

t{rclonal¡tat:

EUA

Producc¡ó: Merr¡ll

llrrckway,1969

AGNES VARDA AND SUSAN
SONTAG: LIONS AND CANNIBALS

Dlroccló: Merrill

llr([kway

AGNES VARDA

I

sUsAN SONTAG: LLEONS

I

CANÍBALS

Durada: 27 m¡nuts
VorBló: orig¡nal anglesa

Format: Betacam

Ol¡trlbució: Creat¡ve
Arls Telev¡s¡on
r :A I

ARCHIVE@aol.com

Aquest film recull la conversa que mantenen Agnés Varda i
Susan Sontag amb Jack Kroll, crític de cinema de la revista
Newsweek durant la 7a edició del Festival de Cinema de Nova
York, I'any 1969. Ambdues realiüadores havien acud¡t al certamen per presentar-hi els seus films; Agnés Yarda, Lion's Love,
i Susan Sontag, Duett fór kannibaler, la seva primera pel.lícula.
La conversa, que g¡ra entorn dels seus gustos cinematográfics,
es combina amb fragments dels seus films i és un document
excepcional per entendre I'obra i el pensament d'aquestes
autores.

Filmografla:
Agnés Varda and Susan Sontag: L¡ons and Cannibals (7969).

,u ,orr*orn,
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H.MENATGE A susAN

s**.

l,

.'ñl
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I llh
en0orn

cARL

ernuA clRrEl matrimoni de Karen ha fracassat a causa de la seva filla
Anna, que no vol parlar. Karen marxa a la costa, on viu la seva
amiga Lena, també enfrontada a Martin, que la refusa una

vegada i una altra. Karen entra en el joc erótic d'ells dos, perÓ
Lena la descobreix. Allá a prop també hi viu un amic de la
infantesa de Karen, Carl, amb un ordre de valors diferent. Entre
els dos sorgirá una relació que será decisiva per al futur de
Karen.

k

,.}

Nac¡onal¡tat: Suécia

Nnclonal¡tat: Suéc¡a

Producc¡ó: Sandrews

Producció: Góran
I rr(lgren,

ABlSvenska

Dlrecció: Susan

F¡lminstitutet, 1970

'

Direcció: Susan

Ouló: Susan Sontag

Sontag

Fotograf¡a: Lars

,(

DUET PER A CANIBALS

)ntag

,wirnberg

Guió: Susan Sontag

'

Fotograf¡a: Rune

So: Ulf Dar¡n, Sven

Er¡cson

l,rlrlcn. Ulf Darin

So: Ulf Dar¡n

Muntatge: Carl-Olov

Muntatge: Lars

',Icppstedt

Hogstrom

lntorpretac¡ó: Adriana

lnterpretació: Laurenl

A,,lr, Lars Ekborg,

Terz¡eff, Keve Hjelm,

( i(

Gunnel Lindblom,

Atlrr0ta Ekmanner,

¡sta Ekman Jr.,

Genev¡eve Page,

Itrlla Brunius

Pern¡lla Ahlfeldt,

Durada: 106 minuts

Tornsten Wahlund

Vorsió: original sueca

Durada: 98 minuts

.

ililI) subtítols en

Vers¡ó: or¡g¡nal suec¿r

.

illlles

Format: 35 mm

Format: 35 mm

Distribució: Svenska

Dlst¡lbució: Svenska

Film¡nstitutet

I rhrrinStitutet

jowe@sfi.se

DUET FOR KANNIBALER

1969

film/Teater

,

Bauer, un líder revolucionari retirat que viu a Suécia amb la
seva dona Francesca, agafa com a secretari Tomas, un expert
en política que decideix instal.lar-se amb ells per tal d'accelerar la seva feina a l'arxiu de documents. Bauer li demana que
faci companyia a la seva dona, peró per Tomas és cada cop
més difícil defugir I'atracció erÓtica que sent per ella alhora
que intueix que darrere la petició de Bauer hi ha un motiu
ocu lt.

¡owr:@sfi.se

Filmograf¡a:
Duett fór kannibaler (1969); Bróder Carl 1797 7)i Prom¡sed Lands (797 4)i Ungu¡ded
Tour,/Letter From Ven¡ce e9a3\.

," Lorrrorn,
I
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o ,rsAN soNrAG

HOMENATGE A SI]SAN SONTAC

t,,

lq

BLACK POWER

Christel Priemer i Ingeborg lrVeber
Angela Daviscine legende lebt

PROI{ISED LANDS
TERBES PROIIIESES

Nacionalltat: Poldn¡a,
FranQa

Julie Dash

Ploduccló: Nicole
Stephane, Nad¡ne

lllusions

Hain, Alex Massis,

Sense voluntat de fer un discurs ideológ¡c o polftic, Susan
Sontag indaga sobre la violéncia durant la guerra de I'octubre
de 1973 a lsrael, violéncia que acabá per apoderar-se del film
quan els grups en conflicte van voler intervenir-hi i apropiar-se'n

Dlrcccló: Susan

del missatge. Promised Lands es va convertir així en un film
molest per a tothom, sionistes i ant¡sionistes, pacifistes i
bel.ligerants, obsessionats pel compromís i conservadors.
Boicotejat, criticat i estrenat a molt pocs pai'sos, el film ha

Guló: Susan Sontag

esdevingut una obra de culte.

Sontag, Dav¡d R¡eff,

!974
Dlrccc¡ó: Susan
Sontag

FotoÉFlar

Jer¡

Sopanen
Muntart8lo: Annie
Chevalley ¡ Florence
Bocquet
Du?ada: 87 minuts
V€rs¡ó: original angles,

r

amb subtltols en

catalá
Format: 16 mm
Dlstr¡bucló: lsraeli

Fihr¡

Arch¡lre

rusom@je14in.org.il

,o
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N¡rc¡onalitat: Alemanya

l,roducció: Cee-Pee
l'rr)(htctions F¡lm & TV,

ANGELA DAVIS_EINE LEGENDE
LEBT

1,,()li

ANGELA DAVIS UNA LLEGENDA VIVA

l)lrocc¡ó: Chr¡stel
l'rr.urer, lngeborg
(¡trlo: Christel Pr¡emer

i

Irr¡ir.lrorg Weber
I otograf¡a: Vicente
I r,rttr;o

so: li¡ume

Kibben

Montatge: Dorothea
A¡

'.r

r(i

l)urada: 79 minuts

Documental que recull alguns dels moments més sign¡ficatius
de la vida d'Angela Davis, política i activista nord-americana,
militant del paftit comunista, que va ser la icona de tota una
generaciÓ pel seu combat contra totes les formes d'opressiÓ
racial, social, política isexual. L'any 1970 va ser acusada de
conspirac¡Ó d'assassinat en el cas dels germans Soledad, fet
pels quals va ser empresonada.

Vorsló: or¡ginal alema'
I ormat: Betacam

l)lstr¡buc¡ó: lnge
|'k.lI(inberg
r

rtt

Nascuda el 7943, Christel Pr¡emer ha treballat com a guionista
i realitzadora de documentals a la televisió alemanya, principal-

ment als canals WDR i ZDF. Des del 1992 també es dedica
la producció.

a

trcttenberg@T-Online.de

Filmografia de Christel Priemer:
Unsere Heimat leigt heute vor Madr¡d (1986)i D¡e h¡nterbl¡ebenen-borken e¡n jahr
Danach 17989)i Chancelos-Unterwegs mit Oskar Lafonta¡ne wahlkampfmanaqer
17990); Mus¡k zum Leben, mus¡k zum Sterben (79921i Tisa von der Schulenburg
17993): Angela Dav¡s e¡ne legende lebt \799q: Mord ¡n der schule-e¡n amer¡kan¡scher Albatrum 1].999).
Filmografia de lngeborg Weber:
Die Za¡res und die Voigts. E¡ne schwarz-we¡sse Fam¡l¡engesch¡chte in Nam¡bia
(1994): Angela Davís-eine leÉende lebt 11998).

,,1

ESPECIAL

HELENA LUMBRERAS
.ti

,..\
A la vuelta del grito

ILLUSIONS

Nac¡onalitat:

El campo para el hombre
EUA

Producció: Julie Dasl

IL.LUSIONS

1983
Direcció: Jul¡e Dash
Guió: Julie Dash

Situada a Hollywood durant els anys quaranta, la história narra
les lluites de dues dones afroamericanes per definir la seva
identitat en una soc¡etat que es fonamenta en falses imatges.
Mentre Mignon Dupré es fa passar per blanca per poder satisfer les seves ambicions laborals com a executiva d'uns estudis
cinematográfics, la cantant Ester Jeeter haurá de llu¡tar contra
la discriminació i els estereotipus racials imperants a la societat nord-americana de l'época.
Nascuda a Nova York el 1952, Julie Dash va cursar estudis de
cinema a la Universitat de Califórnia durant els anys setanta.
Ha centrat el seu treball -iniciat I'any !974 amb el documental
Working Models of Success- en l'entorn de les dones afroamericanes i la seva autodefinició, amb especial incidéncia amb el
retrat que des de Hollywood s'ha fet de les dones negres.

Filmografia:
Work¡ng Models of Success (79741; Four Women (7975)i D¡ary of an Afr¡can Nun
\L977)i lllus¡ons (7983)i Breaking the S¡lence (7988)i Preventing Cancer (\989)i
Relatives (1990); Praise House 17992)i Daugthers of the Dust (7992)', Funny
Valent¡nes (L998li lncogn¡to (1999); Love Song (2QQO\', The Rosa Parks Story
(televis¡ó) (20O2)i Brothers of the Borderland (2O04)i Mak¡ng, Angels (2OO5]|.

Fotografia: Ahmed
Muntatge: Charles
Burnett

Música: Eugéne
Bolthmann

lnterpretació: Lonett,
Mac Kee, Rosanne
Katon, Jack Radar,
Ned Bellamy
Durada: 34 minuts
Vers¡ó: orig¡nal anglc,,

Distribució: Women
Make lvlov¡es
cgeorge@wMM.conr

Espagna 68 (El hoy es malo pero el mañana es mío)
O todos o ninguno

El

Maanouni

Format: 16 mm

El cuarfo poder

tltt dels seus desitjos més estimats: iniciar-se en la realització de documentals políItt:s, militants. Amics comuns -crec que fou Romá Gubern que ens facilitá el contacl. van pensar que jo podria aplanar-li el camí en la seva tasca per Barcelona. I així
v,lser com em vaig integrar al reduidíssim equip de filmació d'aquell documental que
r':; titularia Espagna 68 i que es va rodar en la clandestinitat més rigorosa.

EL CINEMA PROLETARI D'HELENA LUMBRERAS

Vaig conéixer Helena Lumbreras l'estiu de 1968. Ella acabava d'arribar a Espanya pc

rodar-hi un film documental sobre la nostra malaurada situació política, finangat per 1,,
productora Unitelefilm, nascuda a I'ombra del Partit Comunista ltaliá. Cal dir que ell¿r
feia uns quants anys que era fora del seu país i que residia a Roma.

I I c¡rcumstancial retorn a la seva terra -pobra, tr¡sta, patr¡a seva- fou una experiéncia
rilirssa colpidora perqué no fes efecte en la seva sensibilitat. una vegada acabat
l'cncárrec, va decidir tornar a Espanya, establir-se a Barcelona i comenqar, des de llavors i a paftir de la seva experiéncia italiana, la seva lluita per un cinema al servei de
lcs classes populars, del proletariat. Les seves armes foren la mobilització, la protes-

L'aire de la seva Cuenca natal se li havia fet irrespirable, i aquella maestra de prinx,t
enseñanza, com se'n deia aleshores, el futur de la qual hauria estat un discórrer
monóton dels dies saltant d'una aula provinciana a una altra, va prendre una decisi<r
que havia de canviar el curs de la seva vida.
El seu interés de sempre per la pintura, per la literatura, per l'art en general, la va pr,
tar a interessar-se pel cinema, mitjá en qué podia concitar tots aquests llenguatges

express¡us. Abandoná decldidament la seva carrera i, després d'un breu pas per
I'Escuela Oficial de CinematografÍa de Madrid, orientá els seus passos cap a Roma,
atreta per la fama del seu Centro Sperimentale de Cinematografia.
Per a Helena ltália fou un paradís. La seva presa de contacte amb Roma degué gent'
rar descárregues eléctriques d'alt voltatge que trasbalsaren tot el seu ésser, la seva
ánima, el seu pensament i, f¡ns ¡ tot, el seu cos. A Roma va reconéixer un paisatge
com a propi, un escenari que aviat li resultá familiar, una societat viva, inquieta i serr
sual, tan oposada al radical ascet¡sme penitencial de la seva Castella. Allá va conéi
xer, per primera vegada, I'efervescéncia d'unes lluites obreres il'existéncia de partit:

polítics i d'organitzacions de masses amb una forta implantació social. I Helena va
participar d'aquell remolí.
Peró ella, fonamentalment, hav¡a anat a Roma per estudiar cinema. Va petjar les auk,
del Centro Sperimentale. Conegué Pasolini, Cesare Zavatini; s'enrolá en pel.lícules d(,
diversos autors italians; treballá a la RAI com a guionista de documentals, etc. Pero.
sobretot, va viure apass¡onadament el fet quotidiá. I va poder donar sortida als seus
dos grans sent¡ments i passions: el cinema i I'home. A tots dos s'hi va lliurar sense

lir, el compromís, el debat i I'acció. I el seu vehicle, el cinema.

lir nostra cada vegada més ferma amistat ens portá a plantejar plegats el f¡lm
',rrgüent, El cuarto poder, el qual constituí la llavor que donaria origen, temps a venir,
,rl que ella havia batejat com el Colectivo de Cine de Clase.
I ll¿l va concebre aquest col.lectiu com un grup obert, multidisciplinari, antiautoritari,

jerarquies, que prenia de cadascun dels seus membres "segons les seves pos',rlrilitats". El col.lectiu va mancar, en general, d'equip fix. Helena era la referéncia
"onse

r;cntral, el punt de cohesió. Al tercerfilm va aparéixer Mariano Lisa, que més tard
',cria el seu mar¡t, el pare de les seves dues filles iel suport més estable del Col.lecIrtr al llarg dels anys venidors. Excepte ells dos, la resta hi havíem entrat i n,havÍem

';ortit lliurement. Pel grup havien passat cineastes, grafistes, cantautors, etc., i fins,
(!ll alguns casos, s'havia ensenyat succ¡ntament el maneig de la cámera als mateixos
.lrrers per poder filmar una vaga a I'interior d'una fábrica en conflicte.
I

cs pel'lícules del Col'lectiu pregonaven el seu convenciment que ética i estética eren

tttseparables. Un cinema al servei del proletariat no devia gaudir del refinament estébursés. Eren films guerrlllers, de lluita, de combat. Que cap espectador
rro esperi veure en aquestes pel.lícules exquisideses artístiques, ¡matges precíosislrr; del cinema

reseryes.

It:s, ni molt menys un so depurat. Eren films rodats en circumstáncies difícils, de gueItilla urbana, clandestinament, jugant-s'hi la pell en cada pla. Peró eren extraordinária-

Quan Unitelefilm va pensar que ningú millor que ella, per la seva condició d'espanyol,,
podia realitzar un documental sobre l'Espanya oculta sota el régim franquista, culmirr,r

rn«:nt eficaces com a instrument d'intervenció a favor del moviment obrer, com a eina
rlc lluita contra la dictadura durant els últims temps del franquisme, i més endavant,

E'PE(IAL

HELENA

LUM""O' .,,

llt

durant els primers anys de la democrácia, encara molt empeltats de pensament tot¿rij
tari.
A diferéncia d'alguns de nosaltres, companys de viatge, a Helena, a Espanya, no se

lr

coneix cap activitat dins del cinema del sistema, dins de la indústria. En feu temptalr
ves, peró crec que es va estavellar contra una muralla d'incomprensió i, sobretot, dr¡
desconfianga. Helena no era un personatge fácil d'engolir per la indústria del cinem¿r
els seus plantejaments de rendibilitat económica. El fet cert és que, a la década dels
80, la veiem com a professora de dibuix a diversos ¡nstituts de Barcelona. Al mateix
temps es dedicá, amb la mate¡xa passió que posava en totes les seves coses i en li¡
vida, a la p¡ntura de cavallet. Aconsegueix fer algunes exposicions i afermar-se com i¡
professora del pinzell. Enrere havia quedat una obra cinematográfica insólita al nostr('
país, avui de gran valortestimonial, sobre les lluites obreres icamperoles a Espanya.
forjada al llarg de més de quinze anys d'activitat vert¡ginosa, anys en els quals Helen,

I
i

¡.
l{nclonalitat: Espanya
Producció: Colect¡vo

lltnc de Clase,1977Iu

Dhecció: Helena

I[il]breras, Mariano

i Mariano visqueren perillosament.

I r'.,

r

Ouló: Helena

Lloreng Soler
Cineasta

I

ililrbreras, Mariano

I l,,ir

Fotografia: Helena

mort de Franco, on els dirigents obrers fan un dur al'legat contra el
govern d'UCD.

ll,I)a

Helena Lumbreras va combinar els estudis de belles arts, histór¡a i filosofia a Barcelona, i de cinema, a Roma. Durant els anys se¡xanta inic¡a
la seva carrera cinematogref¡ca, primer a ltália com a realitzadora i
guion¡sta de telev¡sió i ajudant de direcció i després a Espanya, dins el
Colect¡vo Cine de Clase. Es tractava d'un grup de creació, i producc¡ó
de cine militant contra el régim de Franco, que va recollir alguns dels
episodis més significatius del moviment obrer durant la década dels

Format: Betacam

setanta.

l(

| Rozas

Múslca: Bernardo
lr¡ster, Luis Mendo,
krsé l\4ario Branco
Ourada: 45 minuts
Vors¡ó: orig¡na¡ caste-

I

rs

I rseecmr

relru

LUMBRERAS

marxes, talls de circulació i peticions de solidaritat se succeeixen a tot
el país, i a Euskadi s'organitza la primera vaga general després de la

I l:,ir

Muntatge: Rosi Saenz

Espagna6S(El hoyesmaloperoel mañana esmío)(1968); El cuañopoderl797O-72);El campoparael hotr
bre (79731i O todos o n¡nguno l\975-761i Pr¡mer aniversario de la muerte de Tx¡k¡ en Cerdanyola (7976)i
Manifestac¡ó D¡ada a Sant Bo¡ de Llobregat(t976)i Osuna(7976); ¿El Prat? Un río a desv¡ar(7976-771; A l,t
vuelta del grito 17977-7qi D¡ada, 77 de Sept¡embre de 7977 1t977)i Escuela de San lldefonso (7983).
F¡lmografia de Mar¡ano L¡sa:
El campo para el hombre (1973); O todos o n¡nguno (1976); A la vuelta del gr¡to (t977).

La crisi económica provoca regulació de l'ocupació, tancament de fábriques, acomiadaments. Els sindicats sunen a la llum, peró els pactes a
qué arr¡ben amb la Moncloa no satisfan els obrers. Les assemblees,

Iurrbreras, Mar¡ano

r

F¡lmografia d'Helena Lumbreras:

A LA VUELTA DEL GRITO

DlBtr¡bució: F¡lmoteca
rkr Catalunya
¡

r xiuf ilmo@gencat.net

Mariano L¡sa Escaned va néixer a Albalate de Cinca, Huesca, el 1945.
Va conéixer Helena Lumbreras el 1970 a Barcelona, en el curs de les
primeres lluites reiv¡nd¡catives en el sector de I'ensenyament. Junts
van realitzar El campo para el hombre (1973), O todos o n¡nguno

(1975-76) i A la vuelta del grito (1977\.
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EL CAf.IPO PARA EL HOf.IBRE

Nacionalitat: Espanyi

Noclonal¡tat: Espanya

r

Producció: Colectivo

En una escola rural un mestre explica als seus alumnes la

visió triomfalista del régim sobre el paÍs. D'aquesta manera
comenqa un viatge per I'Espanya rural en qué la realitzadora
combina el to de conte edulcorat, en una clara crítica dels noticiaris franquistes, amb el testimon¡ de pagesos i experts que
expliquen les causes de la situació de miséria que es vivia al
camp andalús i gallec i que va provocar-ne l'éxode massiu de
població.

C¡ne de Clase, 1973

Producció: Colect¡vo
(ltno de Clase, 797O-72

Direcció: Helena

Dlrecció: Helena

Lumbreras i Mariano

I llrnbreras

L¡sa

I I:ia

Guió: Helena

Ouló: Helena

Lumbreras, lvlariano

I

L¡sa

';olor
Muntatge: Helena

i

EL CUARTO PODER

l\4ariano

Lumbreras

ll¡rna

Música: Jul¡a León

Format: 16 mm

Escr¡t conjuntament amb Llorenq Soler, E/ cuarto poderfa una
análisi de la premsa feixista, "blava", i de la clandestina,
"roja". A través d'una notícia local, una altra de nacional i una
d'internacional -la vaga d'AEG a Terrassa, el 1r de Maig i la
guerra del Vietnam-, es mostren les diferéncies entre les versions oficials i les del moviment obrer, així com el procés d,utilització de la impremta "vietnamita", la confecció de propaganda i posterior distribució clandestina pels militants de

Durada: 49 minuts

Dlstribució: Filmoteca

l'oposició.

Vers¡ó: or¡ginal caste

r

l0 Catalunya

,

r xiufilmo@gencat. net

Fotografia: Helena

ullbreras, Lloreng

Lumbreras, Mar¡ano

I

Lisa

Ourada: 45 m¡nuts

Muntatge: Helena

Versló: or¡ginal caste-

r

il))breras

llana

Fofmat: 16 mm
D¡stribuc¡ó: Filmotec;r
de Catalunya
arx¡ufilmo@gencat.nc
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ESPAGNA

68 ( El hoy es malo

pero el mañana es mío

)

Nacional¡tat: ltália

Naclonalitat: Espanya

Producció: Uniteletrlr,

Producció: Colectivo

Roma, 1968

(:rne de Clase,

Direcc¡ó: Helena

olrecc¡ó: Helena

197576

rrnbreras, l\4ar¡ano

Lumbreras

I

Gu¡ó: Helena

lrsa

Rodat a Madrid i a Barcelona en completa clandestinitat, el
documental és una reflexió sobre la situació política i econÓmica al país l'any 1968, contraposant I'Espanya del desarrollismo

Lumbreras

Ouló: Helena

Muntatge: Helena

I

Lumbreras

lrsa

Durada: 37 minuts

Fotograf¡a: Helena

amb la de la miséria. La realiüadora dóna la paraula als estudiants, als obrers del téxtil, del metall ¡ la construcciÓ, que parlen sobre les seves lluites, les seves dificultats i els seus

Versió: or¡ginal casl,

I umbreras, Mar¡ano

somnis.

O TODOS O NINGUNO

rnrbreras, l\4ariano

llan a

llsa

Format: Betacam

Muntatge: Helena

Distribució: Filmote(,

lurnbreras

de Catalunya

Mús¡ca: Julia León

O todos o n¡nguno és la história de la vaga més llarga que va
tenir lloc a Espanya després de la Guerra Civil, protagonitzada

pels obrers de Laforsa, una siderúrgica de Cornellá. Durant els
tres mesos que va durar, I'equip de rodatge va seguir els treballadors, mobilitzats contra les pressions de I'empresa i les forces de I'ordre. Les seves accions van culminar en una vaga
massiva dels obrers de tota la comarca que va durar quinze
dies.

Durada: 45 minuts
arxiufilmo@gencat.

n,

Versió: or¡ginal castelli rna

Format: 16 mm
Dlstribució: Filmoteca
(10 Catalunya
,

o, ,rrr,,o. ,r.rro
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rrxiuf¡lmo@gencat.net
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