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Després de dos anys convulsos toca parlar d’una tornada esperada. Tornem
a la presencialitat total, amb aforaments normalitzats i unes immenses ganes
de compartir, de tornar a viure el cinema com una experiència plenament
col·lectiva. Com la imatge del festival d’enguany, que ens remet a les abraçades que hem hagut de contenir tot aquest temps, és moment de llençar-nos
de nou als braços del cinema, i fer-ho des de tots els seus vessants, intentant reservar un espai per a tot tipus de públics i també cineastes. Confiem
a aconseguir-ho: són 127 pel·lícules programades, entre les quals hi ha 47
curtmetratges, i una cinquantena d’equips que les presentaran i dialogaran
amb el públic del festival. D’entre la selecció despunten molts dels títols més
esperats de l’any, encapçalats pel fenomen Alcarràs, de Carla Simón, i seguit
per les noves obres de Terence Davies, Joanna Hogg, Hong Sang-soo, Miguel Gomes, Mia Hansen-Løve o Apichatpong Weerasethakul. També compartirem les creacions de nous talents, reforçant més que mai les seccions
competitives Talents i Un Impulso Colectivo i recuperant i incrementant el
programa D’A Film Lab Barcelona, un espai professional que es vol convertir
en un dels grans pilars del festival i una cita rellevant per a cineastes del
país en procés d’aixecar una pel·lícula. No ens oblidem tampoc del format
domèstic. Tornem amb força i il·lusió a les sales de cinema, però mantenim
presència online perquè el públic pugui acompanyar-nos com s’ho estimi
més. És per això que estrenem secció competitiva, Filmin Emergents, amb
vuit títols que només es podran veure a la plataforma VOD; de la mateixa
manera, la programació a sales només es podrà veure presencialment. I finalment, cal destacar també la secció Focus, retrospectiva que enguany no
se centra en cap cineasta, sinó en un esdeveniment, la Setmana de la Crítica
de Canes, que celebra 60 anys i que el D’A en serà l’ambaixador en exclusiva
al país, amb onze films, en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya. En
definitiva, un D’A per gaudir i compartir.

Equip D’A
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Carla Simón | Espanya, Itàlia | 2022 |
120 min. | Català | VOSE
28 d’abril 20:00 h. Aribau Cinema

Recentment coronada amb l’Os d’Or a la
Berlinale, Carla Simón es confirma com
una de les autores més brillants del panorama internacional. Després del fenomen
Estiu 1993, el seu cinema amplia el focus,
perquè el retrat intimista marca de la casa
capti el dia a dia de tres generacions d’una
família agricultora. Amb la pròxima collita de préssecs com a punt de referència
i secundant-se en el treball naturalista
que brinda el repartiment no professional,
Alcarràs s’arrela en una terra carregada
d’històries, i en la qual el pes del passat
va cedint davant de la pressió d’un futur
incert. Amb tot, captem l’emocionant llum
crepuscular d’un món que, davant de les
incerteses del present, sempre es pot refugiar en la calor humana de la seva gent.

Carla
Simón
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Alauda Ruiz de Azúa | Espanya | 2022 |
104 min. | Espanyol
7 de maig, 20:00 h. Teatre CCCB

Aquesta pel·lícula lúcida i emotiva, una de
les grans sorpreses del cinema espanyol
d’enguany, aclamada al Festival de Berlín
i al de Màlaga, és el debut en el llargmetratge d’Alauda Ruiz de Azúa, jove directora basca que caldrà seguir de ben a prop.
El film, crònica íntima en forma de drama
domèstic, entre el cinema de Yasujiro Ozu
i el d’Ira Sachs, retrata una família més o
menys típica i se centra sobretot en dos
personatges femenins, mare i filla, atrapats
entre la tradició i l’ànsia de llibertat. Ruiz de
Azúa mai cedeix a la temptació del melodrama, ni tampoc a la moralitat simplista o
el maniqueisme. Al contrari, la seva mirada
és sempre comprensiva, es nega a jutjar
o pontificar, i deixa que un parell d’actrius
prodigioses —Laia Costa i Susi Sánchez—
marquin el to d’un relat que flueix com la
vida mateixa.

Alauda
Ruiz de Azúa
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Nadav Lapid | França, Alemanya, Israel | 2021 | 109 min. | Hebreu | VOSA, VOSE
5 de maig, 19:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 6 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 2

Escrit en només quinze dies, el film explica l’aventura d’un
director de cinema que és convidat a presentar la seva nova
pel·lícula en un remot poblet del desert. Allà estableix una curiosa relació amb la seva amfitriona, una jove funcionària, que
li provoca una tempesta interior d’amor-odi cap a la pàtria.
Una de les experiències més intenses de la temporada de
la mà del director de Sinónimos i La professora de parvulari.

Terence Davies | Regne Unit | 2021 | 137 min. | Anglès | VOSE
30 d’abril, 20:00 h. Renoir Floridablanca 2 | 8 de maig, 20:30 h. Renoir Floridablanca 2

L’inesgotable i exquisit cineasta britànic retrata una època
i un país a través del poeta Siegfried Sassoon, autor d’una
obra marcada per la I Guerra Mundial que ens arriba com un
al·legat humanista. El pas per la guerra, per un hospital psiquiàtric o pel sofisticat Londres de postguerra, son plasmats
amb mestria en el primer film obertament gai d’un Davies
que sembla fondre’s líricament amb el protagonista.

Hong Sang-soo | Corea del Sud | 2021 | 85 min. | Coreà | VOSE
29 d’abril, 20:00 h. Teatre CCCB | 3 de maig, 22:30 h. Teatre CCCB

La llegendària actriu coreana Lee Hye-young interpreta
una antiga estrella de cinema que retorna a Corea i s’instal·la a viure amb la seva germana mentre rumia possibles
nous projectes. Sota una superfície transparent i lleugera
amarada d’alcohol, s’amaga un pòsit de profund calat emocional i confirma el gir de Hong Sang-soo cap a una etapa
dedicada als retrats femenins complexos, subtils i diversos.

Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes | Portugal, França | 2021 | 102 min. | Portuguès | VOSE
4 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 8 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7

En ple rodatge d’una pel·lícula arriba la pandèmia, i Gomes
i Fazendeiro decideixen girar la seva càmera cap als intèrprets i l’equip. El que havia de ser un diari de l’experiència es
converteix en una pel·lícula singular i lluminosa que desplega una mirada sobre els espais oberts i la natura mentre els
tres protagonistes es rendeixen a la sensualitat, al no fer res
i a veure com passen els dies en aquest estiu a la inversa.
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Rodrigo Plá, Laura Santullo | Mèxic, EUA | 2021 | 111 min. | Espanyol, Anglès | VOSE

Semih Kaplanoglu | Turquia | 2021 | 147 min. | Turc | VOSE

2 de maig, 22:00 h. Teatre CCCB | 6 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 7

1 de maig, 20:30 h. Zumzeig | 8 de maig, 17:00 h. Renoir Floridablanca 7

A partir d’un treball actoral que recorda el naturalisme del
cinema de Dan Sallitt, la pel·lícula segueix el precari dia a dia
d’una mare soltera, una situació asfixiant que es torna encara més insuportable quan al seu fill li diagnostiquen TDAH.
Un retrat psicològic i emocional on la foscor de les circumstàncies combat amb la llum interior, amb la ferma voluntat
de fer créixer els personatges a força d’empatia.

Bruno Dumont | França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia | 2021 | 133 min. | Francès | VOSA, VOSC
29 d’abril, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 5 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 2

La carismàtica presentadora France de Meurs sempre està
a punt per retransmetre sucoses exclusives sense perdre el
somriure. Bruno Dumont signa una àcida sàtira sobre la televisió porqueria i la seva histèria sensacionalista mentre ens
regala el retrat d’una dona —interpretada per una magnètica
Léa Seydoux— plena de contradiccions, vulnerable i terrible,
que conté en el rostre el malestar de tota una societat.

Quan una parella de grangers s’assabenta que volen instal·lar una
torre d’alta tensió enmig del seu tros, el món els comença a tremolar. El director de Miel torna a invocar les relacions entre humanitat i naturalesa en una obra evocadora i misteriosa, que sembla
el revers turc de l’Alcarràs de Carla Simón. Com un Quixot modern, el protagonista s’enfronta a un gegant amb forma de torre
elèctrica mentre brega contra els seus malsons i remordiments.

Apichatpong Weerasethakul | Colòmbia, Tailàndia, Regne Unit, Mèxic, França,
Alemanya, Qatar | 2021 | 139 min. | Espanyol, Anglès | VOSE
6 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 2 | 7 de maig, 18:00 h. Zumzeig

Un cop sec, la procedència i naturalesa del qual no són identificables, trenca el silenci de la nit. Apichatpong Weerasethakul torna a demostrar per què no hi ha cap cineasta que
se li pugui comparar, associant-se amb Tilda Swinton i proposant un recorregut per Colòmbia i les seves grans ciutats i
insondables paratges selvàtics… En un viatge que destrueix i
reconstrueix els límits de l’espai i del temps.

Christophe Honoré | França | 2021 | 139 min. | Francès | VOSC

Kirill Serebrennikov | Rússia, França | 2021 | 145 min. | Rus | VOSE

1 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 2 | 7 de maig, 19:30 h. Renoir Floridablanca 2

2 de maig, 20:00 h. Zumzeig | 3 de maig, 19:30 h. Renoir Floridablanca 2

París 2020, estiu pandèmic. Christophe Honoré assaja amb
els actors de la Comédie Française El cantó de Guermantes
de Proust. A causa de la crisi sanitària, l’obra es cancel·la,
però l’espectacle continua. Així neix una ficció juganera en
la qual som testimonis del procés de creació artística i les
relacions i confidències d’una troupe de teatre: els assajos,
les bromes entre bastidors, les festes, els secrets...

Mia Hansen-Løve | França, Bèlgica, Suècia, Alemanya, Mèxic, Brasil | 2021 | 112 min.
| Anglès | VOSE. 3 de maig, 20:00. Teatre CCCB | 8 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 2
Una parella de cineastes a la recerca d’inspiració arriba a
l’illa de Fårö. Un brillant joc de miralls, realitat i ficció, present i passat, es barregen en el nou film de Hansen-Løve,
reflex de les seves lluites i debats, com a dona i cineasta.
Una deliciosa comèdia sentimental que passa per l’homenatge cinèfil i l’estudi d’una parella i que és el triomf d’un
llenguatge tant personal com delicat.
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El director de les extraordinàries The Student i Leto plasma
l’experiència de viure a la Rússia contemporània com una
al·lucinació tan propera al malson cruel com a la fantasia
lúcida. De la mà de la família Petrov i dels efectes que els
produeix una misteriosa grip, el film ens transporta pel passat i el present de la mentalitat russa, tot condensat en un
viatge nihilista fins al col·lapse o la redempció final.

Michel Franco | Mèxic, França, Suècia | 2021 | 83 min. | Anglès, Espanyol | VOSE
2 de maig, 20:00 h. Teatre CCCB | 8 de maig, 22:00 h. Teatre CCCB

Sempre fidel a la seva crueltat gèlida, Michel Franco centra
la mirada en Tim Roth —i Charlotte Gainsbourg—, en la que
és una de les interpretacions més memorables de la temporada. Un home, de vacances amb la seva adinerada família,
rep una colpidora notícia... I comença un irreprimible viatge
d’autodestrucció i descomposició familiar que despulla la
condició humana apropant-la al seu vessant més animal.
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Direccions
Joanna Hogg | Regne Unit | 2019 | 120 min. | Anglès | VOSC
30 d’abril, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2

Confirmació definitiva d’una de les grans cineastes del nostre temps que s’inspira en la seva pròpia experiència per
elaborar aquesta obra bellíssima i delicada, dolorosa i plenament moderna, al voltant d’un primer amor que es desvela tràgicament tòxic. El desengany romàntic s’entrecreua amb l’aprenentatge artístic, traçant el dificultós procés
d’una dona creadora per trobar una mirada pròpia.

Joanna Hogg | Regne Unit | 2021 | 107 min. | Anglès | VOSC
1 de maig, 19:30 h. Renoir Floridablanca 2

MORITZ.
LA PRIMERA
CERVESA
DE BARCELONA.
DES DE 1856.

La segona entrega del díptic autobiogràfic de Joanna Hogg
retroba la Julie en el moment delicat en què la deixem en la
primera part. Però, lluny de recrear-se en la melancolia per la
pèrdua amorosa, aquest és un cant de reconnexió a la vida i
el cinema que presenta un to més lleuger, lluminós i divertit
que la seva predecessora.

THE SKYWALK IS GONE Taiwan, França | 2002 | 25 min. | Mandarí | VOSA
AUTUMN DAYS Taiwan | 2015 | 24 min. | Japonès | VOSA
THE MOON AND THE TREE Taiwan | 2021 | 34 min. | Mandarí | VOSA
THE NIGHT Taiwan | 2021 | 19 min. | Mandarí | VOSA
29 d’abril, 18:00 h. Teatre CCCB | 30 d’abril, 19:00 h. Zumzeig

Tsai Ming-liang és sens dubte un dels cineastes més rellevants de l’actualitat. El seu cinema és un referent absolut
per la seva capacitat d’observar el món transversalment, i
ell és un reverend del pas del temps que sap fer poemes
a base d’enquadraments i disquisicions senceres a força
de silencis. Amb motiu de l’estrena del seu darrer curt,
The Night, el D’A fa un repàs a la faceta més desconeguda del cineasta, projectant-lo juntament amb tres peces
curtes més que complementen la seva filmografia i ens
ofereixen una oportunitat única d’omplir-ne tots els buits.
Sessió exclusivament amb subtítols en anglès.

@MORITZBARCELONA

MORITZ.CAT

Moritz en recomana el consum responsable.
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Max Walker-Silverman | EUA | 2022 | 81 min. | Anglès | VOSC
1 de maig, 20:30 h. Renoir Floridablanca 7 | 5 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7

Seleccionat a Sundance i Berlín, el film ens transporta a les
muntanyes de Colorado, on acampa Faye. Espera Lito, un
amor de joventut al qual no ha vist des de fa dècades i amb
qui pretén retrobar-se... Amb ecos de Nomadland, aquesta
obra destinada a ser un dels films de l’any és com la mirada
de la protagonista, la gran Dale Dickey: recelosa i dura d’entrada, però finalment profunda, propera, càlida.

Yuri Ancarani | Itàlia, França, Qatar | 2021 | 104 min. | Italià | VOSE
30 d’abri, 19:45 h. Renoir Floridablanca 7 | 2 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7

Yuri Ancarani es confirma com un dels autors més impactants del panorama internacional amb un viatge que podria
ser la versió veneciana i amb llanxes de The Fast and the
Furious. Una obra que navega entre el cinema documental
perifèric de Roberto Minervini i les fantasies al·lucinades de
Nicolas Winding Refn; entre l’observació de la masculinitat
testosterònica i les persecucions trepidants.

Nathalie Álvarez Mesén | Suècia, Costa Rica, Bèlgica, Alemanya | 2021 | 106 min. |
Espanyol. 3 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 4 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 7
En un poble remot de Costa Rica, una dona de quaranta
anys experimenta un despertar sexual i místic que suposarà l’inici d’un viatge que l’alliberarà de la seva mare, puritana
i dominant, i de les convencions socials i religioses que tant
l’han reprimit al llarg de la seva vida, tot a través d’un erotisme cada cop més marcat i una connexió constant amb la
naturalesa. Un dels debuts més contestataris de l’any.

Mounia Akl | Líban, França, Espanya, Suècia, Dinamarca, Noruega, Qatar | 2021 | 106 min. |
Àrab | VOSE. 4 de maig, 19:00 h. Renoir Floridablanca 2 | 5 de maig, 19:45 h. Renoir Floridablanca 7
El primer llargmetratge en solitari de Mounia Akl, coescrit
amb Clara Roquet i coprotagonitzat per Nadine Labaki, és
una asfixiant peça de cinema sobre el tancament, entre
el drama familiar i el social. Una família veu com la petita
utopia rural en la qual s’havia instal·lat perilla per la construcció, just al costat de casa seva, d’un abocador on es
llençaran els residus de la ciutat de Beirut.
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Kiro Russo | Bolívia, França, Qatar, Suïssa | 2021 | 85 min. | Espanyol | VOSA

Samuel Theis | França | 2021 | 93 min. | Francès | VOSA, VOSC

30 d’abril, 22:30 h. Renoir Floridablanca 7 | 7 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 7

2 de maig, 20:15 h. Renoir Floridablanca 2 | 7 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7

El segon llarg de Kiro Russo segueix uns miners que busquen tornar a treballar, però ho fa renunciant a la narrativa
clàssica per posar en el primer pla la ciutat de La Paz. La
capital de Bolívia és la protagonista d’una pel·lícula que és
també un document etnogràfic, un drama sobre un malestar molt profund, un ritual d’exorcisme xamànic... fins i tot
cinema musical que ens anima a ballar amb ell.

Helena Girón, Samuel M. Delgado | Espanya, Colòmbia | 2021 | 75 min. | Espanyol,
Gallec | VOSE. 30 d’abril, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 6 de maig, 18:00 h. Teatre CCCB
Durant el viatge transatlàntic de Colom, el 1492, l’expedició
va a parar a les actuals Canàries. Entre la tripulació es troben
tres homes que han burlat la mort, però fins quan podran
seguir fent-ho? Mentrestant, al continent, una dona intenta
salvar la seva germana portant-la a un remeier. Una obra sísmica que invoca la mort i, paradoxalment, reviu un cinema
antic i perenne a base de textures i capes argumentals.

Amb deu anys, i malgrat les limitacions socials, Johnny cuida el seu germà, ajuda a casa, s’aplica a escola i entoma
amb maduresa la separació dels pares. Mentrestant, obre la
porta dels secrets de la vida adulta. Un coming-of-age idealista i allunyat dels tòpics sobre el naixement de la consciència social, les diferències familiars o, senzillament, l’aspiració d’una vida millor. Sorprenent, delicat; un petit miracle.

Omar El Zohairy | França, Egipte, Holanda, Grècia | 2021 | 112 min. | Àrab | VOSE
29 d’abril, 17:30 h. Renoir Floridablanca 7 | 5 de maig, 22:15 h. Renoir Floridablanca 7

A una mare de família li canvia la vida quan, en un aniversari,
un mag converteix el seu marit en un pollastre. I ja no pot revertir l’encanteri. Amb un gallinaci com a espòs, la protagonista descobreix que potser no s’hi està tan malament sense
un home al costat... Una denúncia del masclisme i el classisme inherent a la societat egípcia en forma de comèdia
absurda que va triomfar a la Setmana de la Crítica de Canes.

Yngvild Sve Flikke | Noruega | 2021 | 103 min. | Noruec | VOSE

Wei Shujun | Xina | 2021 | 123 min. | Mandarí | VOSA, VOSC

6 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 8 de maig, 19:30 h. Teatre CCCB

29 d’abril, 19:45 h. Renoir Floridablanca 7 | 1 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 7

La comèdia europea de l’any és una pel·lícula sense filtres,
irreverent, fresca, àcida i feminista, sobre una dona jove, un
inesperat embaràs i els dilemes a què s’enfronta quan descobreix que no té cap interès a ser mare i que la llista de pares potencials és gairebé infinita. Una mirada gens romàntica ni ensucrada a la maternitat i a la lluita per descobrir què
vols de debò de la vida quan estàs atrapada.

Una gran producció cinematogràfica s’instal·la al cor d’una
petita comunitat de la Xina interior i això fa que els ritmes
li canviïn de manera radical. Amb aquesta premissa metafílmica, Shujun Wei posa en marxa un sofisticat dispositiu
que aglutina pràcticament totes les virtuts del cinema xinès
modern, amb una pel·lícula sobre una altra pel·lícula, tant
ambiciosa com càlida en la seva aproximació costumista.

Ève Deboise | França, Suïssa | 2021 | 86 min. | Francès | VOSA, VOSC

V. Checa | Perú, Mèxic, Equador, Espanya, Alemanya | 2021 | 85 min. | Espanyol | VOSA

1 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 6 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 7

29 d’abril, 22:15 h. Renoir Floridablanca 7 | 3 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7

Julie, una excèntrica passejadora de gossos, i Mathieu, un
professor d’institut frustrat en procés de divorci, inicien una
investigació contrarellotge per salvar una estudiant que ha
escrit una misteriosa nota de suïcidi. Durant el transcurs
d’un dia i una nit, l’estranya parella de desconeguts farà
front a situacions absurdes mentre creix entre ells una química inesperada. Una divertida comèdia romàntica d’autor.
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A mig camí entre el neo-noir i la ciència-ficció, l’òpera prima
de V. Checa narra la relació entre un pare i un fill a través
de la construcció d’una misteriosa màquina que busca generar un diluvi en una ciutat, Lima, on fa temps que no hi
plou. A través d’una ambientació atemporal i austera, el film
presenta una ciutat fantasma, deserta, gris i regida per un
govern invisible però opressor.
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Harry Wootliff | Regne Unit | 2021 | 102 min. | Anglès | VOSC
2 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 3 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 7

Instal·lada en una vida rutinària, Kate s’embranca en una relació sexual clandestina amb un home que acaba de sortir
de la presó. Blond és un tipus poc recomanable, però desperta en Kate sensacions que ella creia mortes de fa temps.
Un drama eròtic d’alt voltatge, amb una Ruth Wilson electritzant, que s’endinsa en les profunditats d’una relació tòxica i en desplega totes les banderes vermelles.

Els podcasts de cinefília i cultura pop se submergiran a l’univers D’A amb quatre
sessions que podran comptar amb la complicitat del públic mentre es parla d’algunes
de les pel·lícules i cineastes presents al festival. Són Gent de Merda, amb Clàudia Rius,
Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell; Marea Nocturna, el programa de cinema de
terror de Desirée de Fez, Jordi Sánchez-Navarro, Xavi Sánchez Pons i Ángel Sala, La
Revàlida, una cita amb les joves crítiques de cinema Mariona Borrull i Víctor Esquirol, i
Otros Cines Europa, centrat en el cinema d’autor i independent, liderat pels crítics Manu
Yáñez (director d’Otros Cines Europa) i Víctor Esquirol.

2 de maig, 19:00 h. Sala Raval CCCB

3 de maig, 17:00 h. Sala Raval CCCB

3 de maig, 19:00 h. Sala Raval CCCB

6 de maig, 19:00 h. Sala Raval CCCB

18

19

Mathieu Amalric | França | 2021 | 97 min. | Francès | VOSE
4 de maig, 20:00 h. Teatre CCCB | 7 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 2

Mathieu Amalric, talent extraordinari davant i darrere la càmera, planteja una enigmàtica història de desconstrucció
familiar en la qual una mare —magistral Vicky Krieps— se’n
va de casa, abandonant la parella i els dos fills. El seu periple es converteix, a mesura que avança, en un híbrid sofisticat i fascinant entre la road movie d’autodescobriment, el
drama familiar i el thriller psicològic.

Jakrawal Nilthamrong | Tailàndia, França, Holanda, Singapur | 2021 | 118 min. | Tailandès
| VOSA, VOSC. 4 de maig, 21:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 6 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2
Un personatge femení transita en una mena de pèndol que
va dels anys seixanta fins a l’actualitat, basculant constantment entre el passat i el present, però també entre la ciutat i
la naturalesa exuberant de Tailàndia; entre vivències íntimes
i alguns dels esdeveniments més foscos de la història recent
del país asiàtic. Una poesia observacional que és també la
complexa crònica vital d’una dona i el seu entorn.

Vincent Le Port | França | 2021 | 101 min. | Francès | VOSA, VOSC
4 de maig, 18:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 7 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2

Bruno té només 17 anys, estudia al seminari i el consumeix
una incontrolable pulsió homicida. Basada en una història
real, Vincent Le Port construeix, amb distància i ull clínic, el
retrat fascinant d’un jove assassí. El film posa l’accent en els
orígens del mal, els mecanismes de control de l’església i
els severs diagnòstics de la medicina clínica en una proposta a mig camí entre Haneke i Bresson.

Manuel Nieto | Uruguai, Argentina, Brasil, França | 2021 | 110 min. | Espanyol | VOSA
2 de maig, 18:00 h. Teatre CCCB | 4 de maig, 22:00 h. Teatre CCCB

Malgrat les desigualtats —l’un, jove i modern, d’una família burgesa de productors rurals; l’altre, més jove i d’origen
humil—, patró i empleat són pares i viuen en parella, s’identifiquen en les respectives realitats. Una desgràcia inesperada, però, desdibuixa els rols establerts i ho impregna tot
d’una falsa empatia. Una obra sòbria i plena de tensió que
reflexiona sobre la diferència de classes.
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Kyoshi Sugita | Japó | 2021 | 120 min. | Japonès | VOSA, VOSC

Axelle Ropert | França | 2021 | 86 min. | Francès | VOSA, VOSC

1 de maig, 17:00 h. Renoir Floridablanca 2 | 2 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2

30 d’abril, 22:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 5 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2

Kyoshi Sugita es reafirma com un dels cineastes nipons més
interessants del moment gràcies a aquest film extraordinari,
sensible i enigmàtic, sobre una jove que canvia radicalment
de vida per intentar refer-se del suïcidi de la seva companya
de pis. Una reflexió al voltant del trauma i el dol que ens
recorda Kiyoshi Kurosawa o Ryusuke Hamaguchi, però que,
alhora, no s’assembla a res que hàgim vist abans.

Michelangelo Frammartino | Itàlia | 2021 | 93 min. | Italià | VOSE
4 de maig, 18:00 h. Teatre CCCB | 5 de maig, 19:00 h. Zumzeig

L’agost de 1961, un grup d’espeleòlegs s’endinsa per primer
cop en l’Abisme de Bifurto, una de les coves més profundes
que es coneixen. De la mà dels intrèpids exploradors, Frammartino reconstrueix l’expedició en una pel·lícula d’imatges
pures i harmonioses que plasmen un món antic i idíl·lic que
es mou encara al compàs dels cicles de la natura i que ens
descobreix la bellesa de les tenebres abissals.

Una adolescent observa amb incredulitat com la relació
d’amor dels seus pares deixa pas a la separació. Alternant
imatges del seu aprenentatge acadèmic, del seu creixement personal i de la relació intrafamiliar, Axelle Ropert
construeix una pel·lícula delicada i subtil, un melodrama
sobre el divorci filmat des del punt de vista de l’infant que el
pateix i amb ressonàncies del cinema d’Éric Rohmer.

Oleh Sentsov | Ucraïna, Polònia, Alemanya | 2021 | 101 min. | Ucraïnès, Rus, Alemany |
VOSA, VOSC. 29 d’abril, 22:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 3 de maig, 22:15 h. Renoir Floridablanca 2
Som davant del naixement de la nació ucraïnesa moderna:
un context desolador, en el qual el buit de poder causat per
la descomposició de la Unió Soviètica actua com a reclam
irresistible per a la violència dels homes. Una pel·lícula que
fon el cinema de gàngsters amb el polític, i que ens ajuda a
comprendre millor el present, dirigida per un cineasta estretament lligat al conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Nataixa Merkulova, Aleksei Xupov | Rússia, França, Estònia | 2021 | 120 min. | Rus | VOSE

Kavich Neang | Cambodja, França, Xina, Qatar | 2021 | 90 min. | Khmer | VOSA, VOSC

1 de maig, 22:00 h. Teatre CCCB | 5 de maig, 17:30 h. Teatre CCCB

2 de maig, 22:30 h. Renoir Floridablanca 2 | 3 de maig, 17:30 h. Renoir Floridablanca 2

Es pot escapar de la culpa de ser còmplice de l’horror?
Volkonogov forma part activa de la màquina de repressió
estalinista fins que s’adona que en pot ser la propera víctima.
Aleshores emprèn una fugida que esdevé també un viatge
de redempció, en una història que se submergeix en les entranyes de l’autoritarisme des d’una estètica sorprenent i a
través d’una tensió pròpia d’un thriller de persecucions.

Jia Zhangke produeix un drama social que té lloc a la capital de Cambodja i que pren com a referència la imminent
desaparició d’un edifici residencial i la lluita veïnal, encapçalada pel seu jove protagonista, contra la gentrificació.
Un context tràgic que el director sap revertir a través de la
narració pausada, de l’apreciació de la bellesa quotidiana i,
sobretot, de l’amor cap als seus personatges.

Maja Borg | Suècia, Espanya | 2021 | 95 min. | Anglès, Suec, Espanyol | VOSC

Harry Cleven | Bèlgica | 2021 | 61 min. | Francès | VOSA, VOSC

6 de maig, 20:00 h. Teatre CCCB | 7 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 7

2 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 7 | 8 de maig, 22:00 h. Renoir Floridablanca 7

Quina relació hi pot haver entre la religió catòlica i la pràctica BDSM? Això és el que es pregunta Maja Borg en aquesta
pel·lícula narrada en primera persona i que hibrida el documental, el cinema experimental i l’assaig artístic. Després
d’una relació de parella traumàtica, l’artista explora la connexió entre totes dues pràctiques com a vehicle per guarir i
exorcitzar el seu passat.
22

Any 2056. Després d’un col·lapse mundial, l’últim home a la
Terra, un ancià a punt de morir, li escriu una carta al seu net,
al qual no ha conegut mai. Es tracta del primer humà nascut
a Mart, que ara té la missió d’emprendre un viatge incert
de retorn. Una acurada i original proposta en stop-motion
que empra la ciència-ficció existencialista per tractar temes
com la identitat, la memòria o l’ecologisme.
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Alice Winocour | França | 2012 | 102 min. | Francès | VOSE
1 de maig, 16:30 h. Filmoteca de Catalunya

Aquest any en fa 60 de la primera edició de la Setmana de la Crítica,
la més veterana de les seccions paral·leles del Festival de Canes.
Des de 1962, el Sindicat Francès de la Crítica de Cinema organitza una programació alternativa que posa el focus en els cineastes
emergents, autors que tot just presenten la seva primera o segona
pel·lícula i que solen passar desapercebuts per la competició oficial
per la Palma d’Or, més centrada en els noms ja consagrats. Així,
durant aquestes sis dècades, la Setmana de la Crítica s’ha convertit
en l’espai que ha donat a conèixer al món algunes de les figures
imprescindibles del cinema contemporani, d’Arnaud Desplechin a
Andrea Arnold, joves promeses que pocs anys després es disputen
els grans festivals. El D’A Film Festival Barcelona és l’únic certamen
a l’estat espanyol que participa en la celebració d’aquest aniversari
amb un cicle d’onze pel·lícules, les mateixes que anys de vida té el
D’A. Una retrospectiva del millor que ha passat per la Setmana entre 2011 i 2021, que recull l’essència d’aquesta secció off de Canes:
la promoció de noves veus en el panorama cinematogràfic més
enllà del cànon establert.
				 Eulàlia Iglesias

El debut d’Alice Winocour reconstrueix lliurement la relació
que va tenir el neuròleg Jean-Martin Charcot amb una de
les seves pacients. Amb una posada en escena agosarada i
sufocant, la cineasta s’apropa amb audàcia a la noció mèdica d’histerisme al segle XIX i la visió patriarcal de la societat,
i construeix un film sobre la possessió que no defuig ni la
sexualitat en clau psicoanalítica ni els elements fantàstics.

Julia Ducournau | França, Bèlgica, EUA | 2016 | 99 min. | Francès | VOSE
6 de maig, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya | 28 de maig, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya

Julia Ducournau va rebentar les portes de l’Olimp cinematogràfic ja amb el seu primer film. Una obra on la devoció per
la carn és literal i figurada; és el despertar sexual i el trencament de dogmes i d’estigmes; és l’episodi de vida més salvatge d’una noia, Justine, el nom de la qual ens remet a Sade
com ho fan també els seus actes, d’una brutalitat fisiològica,
d’una irracionalitat alliberadora.

Gu Xiaogang | Xina | 2019 | 150 min. | Mandarí | VOSC
29 d’abril, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya | 3 de maig, 16:30 h. Filmoteca de Catalunya

El xinès Gu Xiaogang debutava amb una de les pel·lícules més comentades de la Setmana de la Crítica de 2019,
que narra la vida d’una família durant un any a la ciutat de
Fuyang, al sud-est del país (lloc de naixement del cineasta),
i se centra en els problemes de quatre germans per fer-se
càrrec de la seva mare, que pateix de demència. Un fresc
íntim i imponent amb ecos del cinema de Hou Hsiao-hsien.

Just Philippot | França | 2020 | 101 min. | Francès | VOSC
AMB LA COL·LABORACIÓ DE

13 de maig, 19:30 h. Filmoteca de Catalunya

Virginie decideix engegar un projecte de futur, sostenible
i ecològic: convertir el seu terreny en una granja de producció i cria de llagostes comestibles. Però la tasca és més
complicada del que imaginava i arribarà a extrems insòlits
per alimentar les bestioles. El debut de Just Philippot és
una de les obres de cinema fantàstic més sorprenents del
panorama europeu recent.
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Agnieszka Smoczyńska | Polònia, República Txeca, Suècia | 2018 | 103 min. |
Polonès | VOSC. 12 de maig, 17:00 h. Filmoteca de Catalunya
Drama psicològic, sec i inquietant, sobre la reaparició d’una
dona a la qual es donava per perduda des de feia dos anys.
De la mà de la impressionant interpretació de la seva actriu protagonista, també guionista, assistim al seu procés de
reintegració en el nucli familiar. Una crítica dura però subtil
dels convencionalismes de la família burgesa contemporània i del paper que hi juga la dona.

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza | Itàlia, França, Suïssa | 2017 | 120 min. | Italià |
VOSC. 8 de maig, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya
Luna i Giuseppe descobreixen l’amor amb la intensitat pròpia
de l’adolescència. Però un dia el noi desapareix com engolit
per la natura ufanosa i enigmàtica que envolta el poble sicilià
on viuen. Entestada a trobar Giuseppe, Luna s’endinsarà en el
món sinistre amagat rere la llei del silenci que regna entre els
adults del poble, iniciant el descens cap a un horror real que,
en mans dels seus directors, adopta la poètica d’una faula.

Nadav Lapid | Israel, França | 2014 | 119 min. | Hebreu | VOSC

Yuri Bykov | Rússia | 2013 | 99 min. | Rus | VOSC

4 de maig, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya | 10 de maig, 16:30 h. Filmoteca de Catalunya

3 de maig, 19:30 h. Filmoteca de Catalunya

Aquesta és la història d’una mestra de parvulari que descobreix en un dels seus alumnes un poeta màgic que entra
en trànsit quan recita versos. Lapid dirigeix una pel·lícula que
s’enterboleix progressivament i que es deixa atrapar per un
ambient incòmode en el qual els personatges xoquen contra la càmera de la mateixa manera que la mestra topa de
morros contra un món que no entén la seva passió.

Després d’atropellar accidentalment un nen en presència
de la seva mare, un policia fora de servei demana als seus
companys que l’encobreixin a qualsevol preu. El director de
la celebrada The Fool lliura un film descarnat i ple de tensió
en el qual la trama es complica amb cada seqüència i que
va es va projectar als festivals de Canes o Toronto, i va ser
triplement premiada a Xangai.

César Augusto Acevedo | Colòmbia | 2015 | 97 min. | Espanyol

Leyla Bouzid | França, Tunísia | 2021 | 102 min. | Francès, Àrab | VOSE

7 de maig, 16:30 h. Filmoteca de Catalunya

14 de maig, 20:00 h. Filmoteca de Catalunya

Guanyadora de la Càmera d’Or a Canes, la pel·lícula arrenca
com un western a la Colòmbia rural en què el veterà Alfonso torna a casa seva, enmig de camps immensos, després d’anys d’absència. La dona no l’ha perdonat; però el
fill gran, com el món natural que els envolta, s’està morint.
Acevedo parla de la devastació de la vida rural i alhora envolta el film d’un to de misteri gairebé sobrenatural.

Relat de “noi coneix noia” allunyat dels estàndards i protagonitzat per un adolescent parisenc d’origen algerià i una
jove tunisiana plena d’energia que acaba d’arribar a la capital francesa. Ell s’enamora perdudament d’ella; però, tot
i sentir-se aclaparat pel desig, mirarà de resistir-s’hi. Una
aclamada pel·lícula sobre les complexitats del primer amor
en un context d’alliberament sexual.

Justin Kurzel | Austràlia | 2012 | 120 min. | Anglès | VOSC
30 d’abril, 19:30 h. Filmoteca de Catalunya

Jamie viu amb la seva mare i els seus germans en un suburbi degradat d’Adelaida. L’arribada de John, la nova parella
de la mare, sembla que posa ordre en el caos regnant, però
aviat les coses es comencen a tòrcer. El primer llarg de Justin Kurzel és un retrat cru sobre un assassí en sèrie, basat en
fets reals, i va ser una de les irrupcions més portentoses i
incontestables del cinema australià dels darrers temps.
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Panah Panahi | Iran | 2021 | 93 min. | Persa | VOSE
3 de maig, 18:00 h. Teatre CCCB | 8 de maig, 17:30 h. Teatre CCCB

El debut de Panah Panahi —fill de Jafar Panahi— és una road
movie que embarca tota una família en un viatge d’intencions molt poc clares. El trajecte es converteix en una oportunitat per explorar tensions de classe, llançar una mirada
a la violència política iraniana i fer una crítica al model de la
família tradicional, tot plegat zigzaguejant entre tons i estils
i passant de la comèdia de costums al thriller.

Raúl Portero | Espanya | 2021 | 66 min. | Català, Espanyol, Anglès | VOSE
5 de maig, 22:30 h. Teatre CCCB

Simón malviu a Londres fent de cambrer, però anys enrere
havia intentat triomfar en el món de la música. La mort d’un
antic amic el fa tornar a Barcelona, una ciutat que ja no reconeix, i retroba uns col·legues que ara sent com a estranys;
entre ells, el gran amor de la seva vida. Una cinta que capta
de forma punyent, però sense derrotismes, l’ansietat vital de
tota una generació.

Nely Reguera | Espanya, Grècia | 2022 | 99 min. | Espanyol, Anglès | VOSE
5 de maig, 20:00 h. Teatre CCCB

Una metgessa jubilada decideix anar de voluntària a un
camp de refugiats grec. Un cop allà, però, es fa evident que
no té res a veure amb els altres, i els límits entre la necessitat de cuidar i de sentir-se útil es començaran a desdibuixar.
Nely Reguera torna —acompanyada d’una gran Carmen
Machi— en un film que parla de les distàncies entre la voluntat d’ajudar els altres i les possibilitats reals de fer-ho.

Antonio Morales | Espanya | 2021 | 90 min. | Espanyol, Anglès | VOSA, VOSE
6 de maig, 22:15 h. Teatre CCCB

Deliri pop i almodovarià sobre una novícia en plena crisi
existencial que, després d’abandonar una missió evangelitzadora al cruising del parc d’El Retiro intenta reprendre la
seva carrera d’actriu a Nova York, on s’enfronta a un perill
misteriós del qual només escaparà a través de la fe en les
noves deesses de Manhattan. Com una Benedetta moderna,
es mou pels ambients queer a la recerca de nous significats.
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Corren temps incerts. La pandèmia ha deixat pas a una guerra, que alhora
està desembocant en una gran crisi econòmica que ens transporta a fa uns
quants anys, quan una altra gran depressió va acabar provocant tot això. Les
noves generacions s’enfronten, doncs, a una mena de cercle viciós per al
qual no sembla que hi hagi sortida. No és una situació gaire diferent de la
viscuda fa més o menys quinze anys, quan va irrompre aquest “nou” o “altre”
cinema espanyol que, edició rere edició, celebrem al D’A Film Festival Barcelona. En aquell moment, els joves cineastes van proposar, per enfrontar-se
a aquell panorama, un retorn a la realitat des dels nous llenguatges audiovisuals, les noves maneres de fer política, les noves identitats. I si ha arribat
l’hora de renovar aquelles novetats, de veure d’una altra manera això que
anomenem “realitat”?
El relat predominant és temerós i opressiu, està ple de profecies que només
conviden a la desesperança i la inacció. Es tracta, doncs, d’enfrontar-se a
aquest clima pessimista mitjançant altres narracions alternatives, altres mons
possibles. Els llargs i curts que proposa enguany Un Impulso Colectivo provenen de diferents punts de vista, passen de les dones i els homes a una
altra mena de col·lectius com aquell que res i, el millor de tot, els fan parlar de
maneres diferents, amb veus que mai havíem sentit. Es miren a si mateixos
per narrar-se des de múltiples perspectives, barregen tons i registres, ja no
en tenen prou amb la “no-ficció” perquè ara s’imposa “una altra ficció”, encara
en construcció. Les històries s’expliquen des de la despossessió, des d’un
present que no sembla que tingui futur, però que, tanmateix, el vol tenir. En
efecte, hi ha una sortida, una solució: el cinema; les imatges en moviment, si
realment es mouen i no s’estanquen, sempre porten en si mateixes l’embrió
de la renovació.

					 Carlos Losilla
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Lluís Galter | Espanya | 2022 | 70 min. | Català, Alemany | VOSE

Meritxell Colell Aparicio | Espanya, França, Argentina, Xile | 2022 | 107 min. | Espanyol

1 de maig, 20:30 h. Teatre CCCB | 6 de maig, 18:30 h. Zumzeig

29 de maig, 20:00 h. Renoir Floridablanca 2

Potser una pel·lícula de suspens, potser un relat d’aprenentatge, potser l’evocació irònica d’un estrany estiu i de les
seves seqüeles, Aftersun és també un dels films més misteriosos del cinema català recent, una obra inclassificable
que dinamita convencionalismes per internar-se en territoris desconeguts. I, el millor de tot, sense deixar de proporcionar un plaer i una diversió sense límits.

Colell retorna al camí emprès a Con el viento i es retroba
amb la seva actriu, Mónica García, per explicar la història
d’una parella de ballarins que viatgen per l’Argentina profunda. Incisiva i elegant, acostant-se a cossos i paisatges
amb una força que només ella sap conferir a les imatges,
parla de la vida i la representació, de l’amor i de les seves
crisis, i ens lliura un film que és pura energia.

Carolina Astudillo Muñoz | Espanya | 2022 | 117 min. | Espanyol

Eva Garrido | Espanya | 2021 | 70 min. | Espanyol, Català | VOSE

2 de maig, 19:30 h. Auditori CCCB | 4 de maig, 19:00 h. Zumzeig

2 de maig, 22:00 h. Auditori CCCB | 6 de maig, 20:30 h. Auditori CCCB

El nou film de Carolina Astudillo ens situa a la Guerra Civil
Espanyola per explicar-nos la història d’una dona que, com
la Penèlope d’Ulisses, no fa altra cosa que esperar. Just quan
comença el conflicte, el seu marit es dirigeix al front i és capturat. Aquest és el relat d’una relació a través de les cartes
que ell envia a aquesta “dona a l’ombra”; un viatge cap al
fons de la condició femenina.

A la plaça de davant del MACBA s’hi sol reunir una joventut
bulliciosa i loquaç, que parla i toca la guitarra, que la travessa en skate o es dedica a observar el seu voltant. Davant la
càmera d’Eva Garrido, que s’hi trasllada per filmar-la en directe, aquesta multitud se singularitza, adquireix veu pròpia
i explica què pensa d’aquest món que hi ha més enllà i que,
ara com ara, li nega tantes coses.

Enric Ribes | Espanya | 2021 | 78 min. | Espanyol

Zaida Carmona | Espanya | 2022 | 85 min. | Espanyol | VOSA

29 d’abril, 22:00 h. Teatre CCCB | 1 de maig, 20:00 h. Auditori CCCB

30 d’abril, 22:00 h. Teatre CCCB | 8 de maig, 19:00 h. Zumzeig

Eduardo és en realitat Gilda, una transformista que va tenir
els seus moments de glòria en el món de l’espectacle barceloní. Ara sobreviu com pot en un pis del Raval i s’enfronta
a una vellesa no gaire còmoda. L’arribada de Chloe, una
nena a la qual haurà de cuidar durant uns dies, transforma
la seva realitat. Un debut contundent sobre lluites de gènere i família que el D’A té el privilegi d’estrenar.

Comèdia de costums, relat d’aprenentatge, fantasia cinèfila… El debut en el llargmetratge de Zaida Carmona posa
en escena un personatge atabalat i confús, interpretat per
la mateixa directora, que intenta trobar el seu camí després
d’un desengany sentimental. Una mostra de talent, espontaneïtat i innovació, i la confirmació d’una nova onada barcelonina d’esperit independent i underground.

Adrián García Prado | Espanya | 2021 | 85 min. | Espanyol

Pedro Román, Mai Huy`êền Chi | Vietnam, Espanya | 2021 | 86 min. | Vietnamita | VOSE.

4 de maig, 22:00 h. Auditori CCCB

30 d’abril, 18:00 h. Teatre CCCB

Seguim les passes d’un jove maldestre i esvalotat, a mig
camí entre Chaplin i Tati, en la seva vida quotidiana, sigui a
casa o amb els amics, al súper on treballa o quan escolta
música. Adrián García Prado filma aquestes situacions amb
imatges d’una gran bellesa per la seva espontaneïtat i la
seva precisió, i amb un hilarant sentit de l’humor, en el que
suposa un bell acte de resistència cinematogràfica.
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Sươu’o’ng viu al camp, amb la seva família, i decideix mudar-se a Ho Chi Minh per buscar feina. Allà, però, sobreviure
és complicat, fins al punt que es veu obligada a prendre
unes quantes decisions importants. Sense estridències,
amb extrema delicadesa, la pel·lícula fa un doble retrat: el
d’una noia en el seu despertar a la vida i el d’un país, Vietnam, en plena transformació política i econòmica.
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Ione Atenea | Espanya | 2022 | 81 min. | Espanyol, Català, Anglès | VOSE
1 de maig, 18:00 h. Teatre CCCB | 3 de maig, 19:00 h. Zumzeig

Natalia Cabral, Oriol Estrada | República Dominicana | 2021 | 89 min. | Espanyol,
Català | VOSE. 3 de maig, 22:00 h. Auditori CCCB | 5 de maig, 19:30 h. Auditori CCCB

La directora i narradora, instal·lada en un pis de Gràcia, descobreix a poc a poc documents i enregistraments que van
pertànyer als antics propietaris, tres germans. Qui eren i per
què resulten tan fascinants? A la manera d’una intriga detectivesca, però també d’una crònica sentimental i cultural
de la Barcelona del segle XX, aquesta pel·lícula apassionant i hipnòtica desperta els fantasmes.

Una parella de cineastes cerca tema per al seu nou projecte. El que no saben és que se centrarà, en el fons, en
ells mateixos i les seves desventures, en la dificultat de fer
cinema i la seva vida en comú amb una filla petita. Amb una
implacable ironia i un agut sentit de l’humor, el film aborda
l’univers del cinema sense romanticismes, veient-lo com un
aprenentatge continu del món i de la vida.

Álvaro Gurrea | Espanya | 2021 | 91 min. | Osing | VOSE
3 de maig, 19:45 h. Auditori CCCB | 5 de maig, 21:30 h. Auditori CCCB

Som a l’illa de Java, a les mines de sofre. Un dels homes
que hi treballa acaba de ser abandonat per la seva dona i
ara es mou entre la racionalitat i la màgia, entre l’abatiment
i l’esperança que li ofereix el seu entorn, sigui en forma de
rituals ancestrals o dels nous estils de vida que importa el
capitalisme emergent. Un debut diferent i personalíssim,
pròxim al cinema d’Apichatpong Weerasethakul.

Adrián Silvestre | Espanya | 2022 | 98 min. | Espanyol, Francès | VOSE
30 d’abril, 20:00 h. Teatre CCCB | 7 de maig, 17:00 h. Auditori CCCB

La nova pel·lícula d’Adrián Silvestre (Sedimentos) se centra en
Raphaëlle, que s’enfronta a la decisió de canviar de sexe en
un entorn d’indiferència i incomprensió. En lloc d’optar pel
melodrama o el cinema de denúncia, la pel·lícula es converteix a poc a poc en una crònica lleugera i esperançada sobre
la identitat, la diferència i la funció que fa l’art (i el cinema) al
voltant de tot això.

Mario Alejandro Arias, Gabriela Alonso Martínez, Nicolás Martín Ruiz | Espanya | 2021
| 77 min. | Espanyol . 4 de maig, 20:00 h. Auditori CCCB | 6 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB
Madrid, primavera de 2021. Pandèmia i eleccions autonòmiques. Uns quants joves rapegen i parlen sobre el futur,
els amics, la família, la precarietat laboral… mentre alguns
d’ells decideixen rodar una pel·lícula. Entre la realitat i la ficció, aquest documental que es nega a ser-ho és la crònica
d’una generació que lluita i crea, que inventa sense parar
noves maneres de viure i conviure en societat.
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Gerard Ortín Castellví | Espanya, Regne Unit | 2021 | 21 min. | Sense diàlegs

Tariq Porter | Espanya | 2021 | 9 min. | Sense diàlegs

6 de maig, 21:00 h. Hall CCCB | 8 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB

1 de maig, 21:30 h. Hall CCCB | 8 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB

L’agricultura i l’horticultura, en el seu vessant industrial, poden semblar entelèquies incomprensibles, però si les veiem
amb els ulls de Gerard Ortín, es converteixen en una altra
cosa: formes abstractes i geomètriques, ritmes purament
cinematogràfics, tota una simfonia de la imatge. Presentat
a Berlín, aquest film confirma Ortín com un dels cineastes
catalans més inquiets i creatius d’ara mateix.

Una cosa estranya està passant al bosc, on a poc a poc es
van reunint diverses persones… A mig camí entre el relat
ancestral i la reflexió sobre les imatges contemporànies,
aquest nou treball de Tariq Porter (Fusta o Cendra, aquest
últim vist al D’A) utilitza la càmera i el mòbil per elaborar
una suggeridora proposta conceptual i estètica. Produït per
Paco Poch (Caracremada, Entre dos aguas…).

Salvador Sunyer | Espanya | 2022 | 20 min. | Català, Espanyol, Anglès, Grec | VOSE

Cristóbal Arteaga Rozas | Espanya, Xile | 2021 | 18 min. | Espanyol | VOSA

1 de maig, 21:30 h. Hall CCCB

4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

En un divertit exercici d’autoficció, Salvador Sunyer recrea
la seva feina al festival Temporada Alta i la relació amb el
seu pare, que el dirigeix. A més, el temps passa i la calvície
avança, així que en algun moment caldrà fer-se gran… Una
crònica, en forma de comèdia, sobre el creixement personal
i les seves dificultats, resolta en un original to narratiu i una
colorista posada en escena.

Una parella trasteja a la cuina. Tenen convidats a sopar i parlen sobre qui dels dos haurà de sortir a comprar alguna cosa
que falta. Tanmateix, l’atzar té molt a dir encara… El que podria ser una crònica de successos vulgar i corrent es converteix, a poc a poc, en mans de Cristóbal Arteaga, en una nova
manera de fer cinema on el so exerceix un rol protagonista.
Un thriller apassionant.

Ángel Santos | Espanya | 2021 | 14 min. | Espanyol | VOSA

Ramon Balcells | Espanya | 2022 | 7 min. | Sense diàlegs

4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Una dona recorda en veu alta i invoca la presència d’algú amb
qui va compartir un temps passat que ara es reconstrueix davant
dels nostres ulls… Amb guió de Pablo García Canga (de qui al D’A
ja vam veure l’extraordinària La nuit d’avant) i del mateix director
(que també ens va presentar el seu llarg Las altas presiones), Así
vendrá la noche és un curt commovedor sobre el poder evocador de la paraula i sobre el pas del temps que intenta conjurar.

Un dels èxits del D’A 2021, el giallo queer de Marc Ferrer
¡Corten!, va acollir en el seu rodatge un visitant inesperat,
Ramon Balcells, que es va dedicar a filmar les pauses i les
esperes com si es tractés d’una altra pel·lícula. El resultat
és Corto, un títol amb doble sentit que ens porta al cor
d’aquest preciós àlbum d’imatges perdudes: el cinema és
allò que veiem i també allò que no veiem.

Rafael Montezuma | Espanya | 2021 | 29 min. | Sense diàlegs

David Moragas | Espanya | 2022 | 16 min. | Català | VOSE

1 de maig, 21:30 h. Hall CCCB

4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Un home construeix murs de pedra al bosc. Què s’amaga
darrere del que està fent? Una pel·lícula sobre la persistència, sobre la tossudesa, que en el fons té a veure amb la
creació artística, amb el treball silenciós i humil de l’artesà.
A través de la seva narració hipnòtica i absorbent, Bancal es
converteix en un dels curts de l’any, tal com va certificar el
seu pas pel Festival de Rotterdam.
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Un nou film sobre sentiments de David Moragas, el cinema
intimista del qual s’està convertint en un habitual del D’A (A
Stormy Night o el curt del festival de 2021). Aquesta vegada,
dos homes es retroben a casa seva, una nit, després que
un d’ells hagi passat el cap de setmana a l’estranger. Un
tête à tête filmat amb l’elegància i la penetració psicològica
pròpies del cinema de Moragas.
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Concha Barquero, Alejandro Alvarado | Espanya | 2021 | 21 min. | Espanyol | VOSA

Gerard Gil, Aida Martos | Espanya | 2021 | 23 min. | Català | VOSE

3 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

2 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

El 1980, la pel·lícula Rocío va ser segrestada judicialment i
no va tornar als cinemes fins al 1985, cosa que va acabar
amb la carrera del director Fernando Ruiz Vergara. Ara, en
ple procés de reivindicació del film, els realitzadors munten
el material descartat del rodatge en un curt emocionant que
ells mateixos defineixen com un gest de resistència, una
manera de reescriure la història de la Transició.

El retorn a casa, el retrobament amb el passat, el final d’una
etapa de la vida i les incògnites del futur… Tot es barreja per
enfrontar-se a una amenaça en forma de malaltia. Si cert
cinema català independent ja gaudeix d’un estil recognoscible, aquest curt l’assumeix per donar forma a una miniatura delicada i sensible, feta de gestos i silencis, on la vida
brolla en tota la seva esplendor.

Alba Bresolí Aliberch | Espanya | 2022 | 28 min. | Espanyol | VOSA

María Cañas | Espanya | 2021 | 13 min. | Espanyol

3 de maig, 21:00 h. Hall CCCB | 8 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB

8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Tres germans que s’enfronten ja a l’edat madura viuen en
absoluta solitud a les muntanyes d’Escó (Saragossa), un poble ara amenaçat de mort per la construcció d’una autopista.
Aquest curt s’acosta a la seva existència quotidiana, a la seva
feina com a pastors d’ovelles i als seus records, a la seva
realitat i als seus somnis, i compon un poema bellíssim sobre
un món en procés de desaparició.

María Cañas torna més lúcida i irònica que mai, per parlar-nos d’un futur que ja és present. La veu d’aquesta pel·lícula pertany als mitjans de comunicació, al seu discurs fosc
i monòton, però aquí queda constantment interromput per
altres imatges, de YouTube a Instagram, que deixen entreveure una altra realitat. Aquella que se’ns vol ocultar? En el
cas de Cañas, l’humor condueix sempre a la reflexió.

Marcos García | Espanya | 2021 | 19 min. | Espanyol, Anglès | VOSE

Guillermo Benet | Espanya | 2021 | 30 min. | Espanyol | VOSA

5 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

8 de maig, 20:00 h. Auditori CCCB | 8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Hipólito és algú que només vol desaparèixer i a qui uns
altres quatre personatges busquen sense parar. A través de
les seves veus en off, ens assabentem de com van conèixer
la seva existència i per què els fascina, però ell continua
sent un misteri. Una pel·lícula enigmàtica i torbadora, dotada d’un fi sentit de l’humor, que és una mescla de film
d’aventures i intriga metafísica. Un dels curts de l’any.

Dos amics conversen a l’apartament que cada any lloguen
a prop d’on se celebra un festival de cinema. Ells també
tenen projectes, imaginen pel·lícules, però el temps passa…
Aquest curt va sobre el cinema i el seu poder d’atracció,
però també sobre l’amor i la vida, i tot això vist, sense sortir
d’una habitació, per Guillermo Benet. Un to melancòlic i uns
actors prodigiosos fan la resta.

Lois Patiño | Espanya | 2021 | 25 min. | Japonès | VOSE

Ian de la Rosa | Espanya, EUA | 2021 | 18 min. | Àrab, Espanyol | VOSE

4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

6 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Enmig de la nit, arriben els vaixells. Però també hi ha una
veu que parla i parla, que no es vol quedar sola i explica
històries perquè ningú se’n vagi. A partir de la tradició zen
i de l’estètica futurista, de Machado i Borges, de Beckett i
Sontag, l’últim treball de Lois Patiño penetra en la foscor a
la recerca d’una mica de llum. Una experiència poètica que
va triomfar al Festival de Berlín.
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Curt sobre la joventut que renuncia als tòpics del gènere. Som a Almeria i les protagonistes són d’ascendència
marroquina. Les primeres sortides del seu entorn habitual
coincideixen amb la celebració de l’aniversari d’una d’elles…
Amb una mirada documental, però també amb un ritme dinàmic i un to distès, Farrucas mira la realitat sense prejudicis ni moralitats.
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Júlia de Paz Solvas | Espanya | 2021 | 23 min. | Espanyol | VOSA

Óscar Vincentelli | Espanya, Veneçuela | 2020 | 13 min. | Sense diàlegs

6 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

1 de maig, 21:30 h. Hall CCCB

Una nena es troba amb el seu pare, acusat de violència de
gènere contra la seva parella. Però Júlia de Paz Solvas, la
directora, defuig qualsevol mena de temptació melodramàtica i s’aferra al rostre de la protagonista amb una càmera insistent i nerviosa que, tanmateix, mai és invasiva. Al contrari,
acabem seguint Carmela amb solidaritat i afecte, mai amb
morbositat ni curiositat malsana.

Vincentelli torna al D’A, després de presentar Violeta + Guillermo el 2019, amb un curt igualment atrevit, però aquesta
vegada centrat en una cosa aparentment diferent. De quin
color és la sang en una corrida de toros? Si la veiem a través
d’una càmera tèrmica, serà blanca. I això ens ajudarà a veure una altra cosa que potser abans no vèiem: la mort en tota
la seva nuesa, més enllà del folklore i el ritu.

Maider Oleaga | Espanya | 2021 | 15 min. | Espanyol, Eusquera | VOSE

Andrea Herrera Catalá | Espanya | 2021 | 14 min. | Espanyol

8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

6 de maig, 21:00 h. Hall CCCB | 8 de maig, 20:00 h. Auditori CCCB

Una dona gran que viu al País Basc i la seva cuidadora passen juntes el confinament provocat per la covid. Amb pudor
extrem i una càmera que mai intervé en els esdeveniments,
Maider Oleaga ens ofereix el retrat veraç i sensible de dues
personalitats oposades enfrontades a una situació límit que,
a poc a poc, es va convertint gairebé en una trama de misteri.
Premi al millor guió a Zinebi.

Si voleu saber què tenen a veure les infantes amb la població llatina de Barcelona, aquesta és la vostra oportunitat. El
carnaval, la festa, la possibilitat de convertir-se en protagonista… Tot això sedueix Rihanna, de 10 anys, i també la seva
mare, perruquera a Sants. Però hi ha alguna cosa que la
nena no acceptarà… Presentat a Toronto, aquest curt indaga
en els rols de gènere i com subvertir-los.

Adán Aliaga | Espanya | 2021 | 20 min. | Català | VOSE

Virginia García del Pino | Espanya | 2021 | 11 min. | Espanyol | VOSA

3 de maig, 21:00 h. Hall CCCB | 8 de maig, 20:00 h. Auditori CCCB

1 de maig, 21:30 h. Hall CCCB

Torna Adán Aliaga amb un dels seus treballs més personals, encara que sigui en format curt. Els personatges són
els seus pares, als quals veiem a la seva casa de camp conversant en la intimitat del que semblen banalitats, però no
ho són: a poc a poc, d’aquest diàleg privat sorgeixen temes
universals com la parella, l’envelliment i la malaltia, la llibertat que somiem i la que finalment aconseguim…

Irene Sesé | Espanya | 2022 | 21 min. | Català, Espanyol, Anglès | VOSE
2 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

En una platja hi cap de tot. El descans i la relaxació, un nen
que mira i adults que van a la seva, sol i mar. Però també
alguna cosa que s’allunya de la realitat per endinsar-se en
el món de somnis i mites. Més o menys com la quimera de
Yemayá, deessa del mar. Una fotografia de colors saturats
i un muntatge pròxim a l’al·lucinació converteixen aquest
curt en una experiència irrepetible.
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Las niñas siempre dicen la verdad, llibre de poemes de Rosa
Berbel, serveix com a punt de partida per a l’última pel·lícula de Virginia García del Pino, que es pregunta què passaria
si els homes deixessin de parlar i les dones els substituïssin.
Pot semblar ciència-ficció, però de fet es tracta d’imatges
realment poètiques, d’una cosa que no estem acostumats
a veure al cinema.

Elena Ballvé Martín, Àlex Gantzer Soler | Espanya | 2021 | 20 min. | Català, Espanyol | VOSE. 8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB
Un film col·lectiu que parla d’amigues, de retrobaments,
d’estades al camp que es converteixen en converses íntimes, que porten a compartir records i a fer-se preguntes
sobre el futur… Evitant tòpics del gènere i secundant-se en
un inoblidable trio d’actrius, aquest curt sobre la joventut
programat a Gijón i Màlaga transmet vitalitat i energia a una
trama en aparença simple i lleugera.
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Laura Rius Aran | França | 2021 | 39 min. | Francès | VOSE

Mariana Freijomil | Espanya | 2022 | 4 min. | Espanyol | VOSA

2 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Què va passar en aquell viatge, quan les cinc protagonistes
d’aquest film tenien setze anys? Trencant totes les convencions del cinema sobre grups d’amigues, anant una mica
més enllà que Les amigues de l’Àgata (codirigida per la
mateixa Laura Rius), aquest film intens i febril, seleccionat
a Sant Sebastià, parla sobre la feminitat d’una manera diferent, que sorprèn per la seva sinceritat i gosadia.

A partir del comentari sobre un parell de fotos de la seva infància, la directora d’aquest curt desplega tot un món d’idees que inclouen reflexions sobre la imatge i la seva relació
amb el passat i la memòria, què passa quan es converteixen
en record i testimoni d’allò que hem deixat enrere... I tot en
només quatre minuts: una òpera prima fascinant, hipnòtica,
que el D’A presenta en estrena absoluta.

Luis E. Parés | Espanya | 2021 | 15 min. | Espanyol | VOSA

Miquel Martí Freixas | Espanya | 2021 | 29 min. | Anglès, Italià, Espanyol, Àrab | VOSE

3 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

5 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Durant els últims anys del franquisme, un petit grup d’opositors al règim estan reunits en un pis. Parlen i parlen, no sempre de política. I després ve l’acció, en la qual cadascú fa el
que pot… Los conspiradores és un curt contundent i precís,
però al mateix temps també elusiu i poètic. Perquè conspirar,
en aquell moment, també significava conversar, mirar l’altre,
sentir atracció cap a ell…

Víctor Moreno | Espanya | 2021 | 18 min. | Alemany, Espanyol | VOSE
8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Per fi una pel·lícula sobre la pandèmia en forma de comèdia romàntica, o de misteri sense resoldre, o de retrat d’un
home que espera en un hotel buit no sabem ben bé què.
Amb un estil que barreja humor i sensibilitat, el primer treball de ficció de Víctor Moreno és un curt emocionant, que
podria recordar el cinema d’Aki Kaurismäki, però que acaba
sent tan personal com la resta dels seus films.

Una col·lecció de cançons que van ser revolucionàries i ara
ronden per YouTube reconvertides en altres coses. Un fresc
sobre les icones de l’esquerra radical i en què han quedat
avui en dia. Una pel·lícula sobre com internet recicla la cultura política per transformar-la… potser en un gest encara més
polític. Com el mateix film, que afegeix a tot això un humor
corrosiu i pervers que ho fa memorable.

Lois Patiño, Matía Piñeiro | Espanya, Portugal | 2021 | 20 min. | Espanyol, Portuguès
| VOSE. 5 de maig, 21:00 h. Hall CCCB
Sycorax és un personatge ocult de La tempesta, de Shakespeare. Una bruixa que ha estat sempre ignorada a l’hora
d’interpretar aquesta obra mestra. I que ara reapareix per
buscar el seu lloc i la seva veu. Entre la cultura clàssica i el
nou cinema, Matías Piñeiro i Lois Patiño ens regalen un curt
enlluernador, ple de troballes estètiques, que ha arrasat en
els festivals de Canes, Toronto o Gijón.

David Pantaleón | Espanya | 2021 | 4 min. | Espanyol | VOSA

Diana Toucedo | Espanya | 2022 | 26 min. | Gallec | VOSE

8 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

5 de maig, 21:00 h. Hall CCCB | 8 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB

Un petit homenatge als joves que van resistir els pitjors
moments de les restriccions per la pandèmia. Una festa i
els seus rostres, els llums, la música. I després el desallotjament. Amb molt pocs elements, la pel·lícula no només
compon un retrat col·lectiu i generacional, sinó també una
reflexió política sobre els límits de la llibertat i el control. I
de tot el que anem perdent, en definitiva.
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En un poble del sud de Galícia, les mariscadores treballen
a la platja. Cossos, mans, gestos, veus que ens colpegen
com procedents d’un món que no coneixem. I que donen
forma a una pel·lícula que vol ser realista, però que no pot
evitar endinsar-se en un univers estètic en el qual, a poc
a poc, troba un sentit polític. Diana Toucedo, que va estar
al D’A amb Trinta lumes, sorprèn ara amb el seu últim curt.
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Íñigo Apestegui | Espanya | 2021 | 7 min. | Espanyol | VOSA
4 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Eva torna a un lloc que li porta un munt de records, inclosos
alguns als quals potser no vol tornar. Aquest curtmetratge
demostra com es pot fer una pel·lícula de fantasmes sense
fantasmes, només a partir de rostres i moments. Melancolia
i misteri es donen la mà en un film exemplar, en el qual la
realitat mai és el que sembla. Un curt suggeridor i evocador
que el D’A ofereix en primícia.

Marc Vilalta | Espanya | 2021 | 13 min. | Espanyol | VOSA
6 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

Sara surt de casa seva per enfrontar-se al món. Com a dona
trans, sap que és complicat. I el que trobarà pel camí l’hi confirmarà. Aquest és un curt que dura el que dura un passeig
i que sembla que es fa a mesura que Sara avança pels carrers, pels bars, enmig de la gent. Una mescla de documental
i ficció que parla de la dificultat de guanyar-se una identitat
en el món on vivim.

Claudia Torres Martín | Espanya | 2021 | 15 min. | Espanyol
3 de maig, 21:00 h. Hall CCCB

El reciclatge d’alguns enregistraments familiars serveix
a Claudia Torres per exposar un misteri: l’ambient familiar
i l’enigmàtica personalitat del seu pare podrien amagar
alguna història oculta. En la societat de la imatge omnipresent, a vegades allò que no es diu ni es veu és el més
important. I llavors no ens queda cap altre remei que donar
les nostres pròpies versions del que ha succeït.

Esteve Riambau | Espanya | 2022 | 14 min. | Català | VOSE

1 de maig. 20:00 h. Auditori CCCB. Sessió conjunta amb Cantando en las azoteas

Amb una gran mansió, ara buida, un parell de veus que
provenen del passat i els records que tot això evoca n’hi ha
prou per donar forma a aquesta exquisida miniatura. Perquè la memòria és també un fantasma i es refugia en tots
els espais que tal vegada travessem. A partir d’una càmera
que mira, però també indaga, el temps s’acaba transfigurant, com si el veiéssim a través d’uns vidres de colors.
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Malena Solarz | Argentina | 2021 | 82 min. | Espanyol | VOSA
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

Sol i Pedro, dos adolescents apassionats per la música i la literatura, comencen unes vacances d’estiu emocionants: les
últimes abans de començar la universitat. Entre converses
relaxades, passejos i trobades reveladores, els dos amics
van construint un dia a dia de petits gestos i mirades on
cada decisió els apropa a l’adultesa. Una petita joia del jove
cinema argentí, primer llarg en solitari de Solarz.

Pascal Tagnati | França | 2021 | 127 min. | Francès, Cors | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

Com una festa major d’estiu, I Comete: A Corsican Summer és
un film de trobades i retrobades, on es respira el Mediterrani
malgrat que el mar no forma part del paisatge i on qualsevol
guió sembla fet per saltar-se’l. Som en un petit poble cors,
ple estiu. La càmera observa, estàtica i innocent, petites escenes que hi tenen lloc: converses entre amics, celebracions
nocturnes, extravagàncies locals i intimitats desvelades.

Antoinette Boulat | França | 2021 | 87 min. | Francès | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

Directora de càsting darrere de títols fonamentals de Carax,
Assayas o Hansen-Løve, Boulat debuta en la direcció parlant
de la pèrdua. Corpresa per l’enyorança que sent per la seva
germana, la jove Marion surt de casa i deambula per París durant un dia i una nit. Durant aquest període, el temps i l’espai
perden el sentit i formen una bombolla de trobades casuals
que fan valdre tant les companyies com les soledats.

Carlos Amaral | Portugal | 2021 | 79 min. | Portuguès | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

D’una altra galàxia ens arriba aquesta delicada òpera prima
portuguesa de ciència-ficció. En un món atemporal, futurista, sense esperança, la humanitat ha començat un èxode
cap a nous planetes a la recerca de vida. Pedro, perseguit
per estranys somnis i la por de quedar-se sol, desitja per
sobre de tot embarcar-se en un viatge intergalàctic i començar de nou. Tot canvia, però, quan coneix Eva.
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Sol Berruezo Pichon-Rivière | Itàlia, Argentina | 2021 | 100 min. | Espanyol | VOSA
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

Àgata, que té 74 anys i viu amb el seu apagat fill Leónidas, es
desperta un bon dia convertida en una nena petita. L’improbable esdeveniment i la posterior reaparició de la germana
absent serveixen a la jove directora per traçar un mapa sentimental que furga, amb un toc de realisme màgic, en les
profunditats de les relacions humanes, els conflictes familiars, el despertar sexual i la mort.

Gaysorn Thavat | Nova Zelanda | 2021 | 101 min. | Anglès | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

El debut de Gaysorn Thavat explica la història d’una mare
de família de passat tèrbol i present gris que ha perdut la
custòdia dels seus dos fills. Amb l’ajuda de la seva neboda,
una adolescent díscola que s’ha fugat de casa, s’embarcaran
en una lluita per organitzar la festa d’aniversari de la filla i, de
retruc, recuperar la custòdia dels nens. Protagonitzada per
Essie Davis i Thomasin McKenzie.

Skinner Myers | EUA | 2021 | 72 min. | Anglès | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

Què significa ser negre als Estats Units actuals? Quina és la
relació entre la població negra i la majoria blanca? Skinner
Myers es fa preguntes sobre raça i privilegi en una obra
contestatària i plantejada com a assaig en primera persona
sobre la quotidianitat del col·lectiu en un sistema creat per
l’home blanc. Un film enfadat on els monòlegs de l’autor es
barregen amb vinyetes amb tocs surrealistes.

Aydin Orak | Turquia | 2021 | 93 min. | Kurd, Turc | VOSE, VOSC
Del 29 d’abril al 8 de maig a Filmin

És estiu a Turquia i els bessons Mirhat i Mirza només desitgen anar-se a banyar a la piscina del barri. Però el vigilant
no els deixa passar perquè són pobres i kurds. Els dos germans converteixen l’objectiu de banyar-se a la piscina en la
seva aventura revolucionària estiuenca. Una obra que parla
de l’educació, de la infantesa i de l’assoliment de la consciència de classe i de minoria cultural.
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Beatriz Pérez Martín | Espanya | 2022 | 22 min. | Espanyol
6 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

Si la ciutat la construeixen les persones i aquestes es construeixen d’emocions, quins espais de la metròpoli queden
reservats per a la nostra part més humana? Amalgama és
la transició entre el centre i la perifèria, entre els límits i els
camins per descobrir. És la contradicció entre el que som
i el que s’espera de nosaltres, i com aquesta contradicció
es transforma en un passeig emocional cap a l’acceptació.

Col·lectiu La Selva | Espanya | 2022 | 13 min. | Espanyol, Català
5 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

La ciutat pot ser un lloc aliè, que empeny a mantenir distàncies però que, al mateix temps, atrapa. Les quatre directores,
procedents d’indrets diversos (Colòmbia, Costa Rica, Galícia
i la Catalunya rural), exploren aquesta relació de desarrelament de la ciutat a través del diàleg de diaris filmats. Com
viure en la ficció d’una maqueta bella però poc habitable?
Com es construeix un país propi en un país aliè?

Carolina Astudillo Muñoz | Espanya | 2022 | 14 min. | Espanyol
3 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

Els carrers de Barcelona estan poblats de les petjades de
petites i grans lluites viscudes per les dones al llarg de la
història. Algunes amb prou feines es perceben. Altres s’han
convertit en plaques o monuments que intenten reconstruir el passat que la Història amb H majúscula ha volgut
esborrar. Aquesta és la recerca dels vestigis d’una història
alternativa que cal salvar de l’oblit.
UNA PRODUCCIÓ DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Meritxell Colell Aparicio | Espanya | 2022 | 52 min. | Català, Espanyol | VOSE
1 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

Agafar aire, poder respirar i viure la ciutat. Fem un passeig
a peu en súper-8 des de Torre Baró fins a Montjuïc, traçant
un retrat dels espais i les persones que habiten els límits
de la ciutat, acompanyats d’algunes notes personals. Les
sonoritats de cada barri acompanyen el diari d’aquest recorregut juntament amb una composició improvisada per
la jove saxofonista Laura Ulldemolins.
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Carme Puche | Espanya | 2022 | 21 min. | Català | VOSE
2 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

La cineasta conjuga Barcelona i maternitat i es pregunta si
la ciutat ha canviat tant com ho ha fet ella. Avui, Barcelona
és un indret dividit. A dins hi trobem una maternitat borrosa i
caòtica, descoberta a través dels vídeos dels fills. A fora, les
imatges que busquen la llum d’una Barcelona desitjada. Un
film que és com un diari, fragments que són veu i testimoni
d’una mare i la ciutat que l’envolta.

Raquel Barrera | Espanya | 2022 | 11 min. | Català | VOSE
4 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

Els records de Barcelona ‘92 encara són molt vius, memòria
d’uns fets que van marcar una generació. Però on ha quedat
aquella esplendor? Barcelona ‘92 va existir realment? Raquel
Barrera planteja una pel·lícula que és també la declaració
d’un amor imperfecte. El de la directora i la ciutat. Un lloc
que, més enllà de grans cerimònies, li va obrir els braços
quan, amb divuit anys, es va descobrir lesbiana.

Eva Murgui | Espanya | 2022 | 13 min. | Espanyol
Felisa aspira a tenir una feina i una amiga de veritat, però
el desencant sembla el motor de la seva nova vida a La
Satèl·lit. Un lloc amb pretensions de gran ciutat, però amb
un cert regust de poble. Escriure és el refugi que la resta de
gent troba a les places de ciment. Li queda sortir al club a
ballar... Un diari visual, íntim i atemporal, com una mirada de
reüll al món, llançada des de la perifèria.

CARTA Q R .

8 de maig, 20:00 h. Hall CCCB

TER R A Z A TRO PI CAL
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El D’A Film Lab Barcelona és un programa d’impuls al nou talent cinematogràfic que té
com a objectiu millorar, assessorar i premiar la internacionalització de primers, segons i
tercers projectes independents d’àmbit nacional, emfasitzant en la millora de la promoció,
el màrqueting, les vendes i la distribució. Després d’un procés d’inscripció, sis pel·lícules
inacabades seran seleccionades per participar en un programa de mentoria impartit per
professionals de referència. Finalment, un jurat atorgarà un premi de 20.000 euros a la
millor de les sis pel·lícules. Aquest espai es complementa amb tallers, trobades i presentacions per a professionals, alumnat i públic general. Tot, a la seu de la SGAE a Catalunya.

SESSIONS DE PITCHINGS. 2 i 3 de maig
Els equips dels 6 projectes seleccionats presentaran davant agents professionals, festivals i el jurat un primer tall de les seves pel·lícules. Només per a professionals.
PREVIOUSLY ON D’A FILM LAB... 1 al 5 de maig
Les pel·lícules seleccionades per edicions anteriors del D’A Film Lab es presenten a escoles de cinema i professionals. Només per a professionals.
• El niño de fuego, d’Ignacio Acconcia
• La cuina dels homes, de Sílvia Subirós
• Los inocentes, de Guillermo Benet
• ¿Qué hicimos mal?, de Liliana Torres
• Sedimentos, d’Adrián Silvestre
TALLERS. 4 i 5 de maig
Activitats per a desenvolupar-se en l’àmbit tècnic i creatiu. Només per a professionals.
• Fotografia fixa d’escena, amb Óscar Fernández Orengo (fotògraf)
• Taller de màrqueting, amb Luis León Acosta (Equipo SOPA)
• Presentació de subvencions, ICAA
• Taller de coproducció propera, a càrrec de la PAC (Productors Audiovisuals
de Catalunya)

TROBADES I PONÈNCIES. 4 de maig
Obertes al públic general sota inscripció prèvia.
• Trobada amb Carla Simón
• 20 anys de Cine en Construcción de Cinélatino - Rencontres de Toulouse
PRODUCCIÓ CATALANA EMERGENT. 5 de maig
Projectes en desenvolupament de producció catalana rebran mentories de productors
de València, Balears i Occitània, centrats en les oportunitats de la coproducció de proximitat. Només per a professionals.
Més informació i inscripcions a dafilmfestival.com
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DINER
6 de maig, 18:00 h. Auditori CCCB

Després de la projecció de la pel·lícula Tener tiempo, de Mario Alejandro Arias, Gabriela Alonso Martínez i Nicolás Martín
Ruiz, s’obrirà un debat sobre el valor de no fer res, la implicació i l’activisme polític dels joves i formes de resistència.
Amb Nicolás Martín Ruiz (codirector) i Rita Roig (podcast
Gent de Merda).

6 de maig, 20:30 h. Auditori CCCB

Després de la projecció de la pel·lícula Fail Better, d’Eva
Garrido, s’obrirà un debat sobre els usos de l’espai públic
i la seva reapropiació.
Amb Eva Garrido (directora) i Zosen Bandido (artista urbà i
skater que imparteix cursos sobre espai públic i art urbà).
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@DURANGO_DINER

Després de la projecció de la pel·lícula Mi vacío y yo, d’Adrián
Silvestre, s’obrirà un debat sobre l’experiència de ser una
persona trans i el fet d’enfrontar-te al sistema sanitari i a les
relacions amoroses i sexuals.
Amb Raphaëlle Pérez (actriu protagonista i coguionista de
Mi vacío y yo).

C/ARIBAU 18
BARCELONA

7 de maig, 17:00 h. Auditori CCCB

Bruna
Cusí

Desirée
de Fez
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Jurat: Chema García Ibarra, Carla Sospedra, Gloria Vilches
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20:00 h • Aribau Cinema • SESSIÓ INAUGURAL: ALCARRÀS • 120 min •

17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • FRANCE • 133 min
17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • PLUMAS • 112 min
18:00 h • Teatre CCCB • SESSIÓ DE CURTS DE TSAI MING-LIANG • 89 min
19:45 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • RIPPLES OF LIFE • 123 min
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • DÚO • 108 min •
20:00 h • Teatre CCCB • DELANTE DE TI • 85 min
20:00 h • Filmoteca de Catalunya • DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS • 150 min •
22:00 h • Teatre CCCB · CANTANDO EN LAS AZOTEAS • 78 min •
22:15 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • TIEMPOS FUTUROS • 85 min •
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • RHINO • 101 min

17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • THE SOUVENIR • 120 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • ELES TRANSPORTEN A MORTE • 75 min
18:00 h • Teatre CCCB • LA CHICA DE DAK LAK • 86 min •
19:00 h • Zumzeig • SESSIÓ DE CURTS DE TSAI MING-LIANG • 89 min
19:30 h • Filmoteca de Catalunya • LOS ASESINOS DE SNOWTOWN • 120 min
19:45 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • ATLANTIDE • 104 min
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • BENEDICTION • 137 min
20:00 h • Teatre CCCB • MI VACÍO Y YO • 98 min •
22:00 h • Teatre CCCB • LA AMIGA DE MI AMIGA • 85 min •
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • PETITE SOLANGE • 86 min
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • EL GRAN MOVIMIENTO • 85 min
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16:30 h • Filmoteca de Catalunya • AUGUSTINE • 102 min
17:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • HARUHARA-SAN’S RECORDER • 120 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • PETITE LEÇON D’AMOUR • 86 min •
18:00 h • Teatre CCCB • LOS CABALLOS MUEREN AL AMANECER • 81 min •
19:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • THE SOUVENIR. PART II • 107 min
20:00 h • Auditori CCCB • VIDRES DE COLORS + CANTANDO EN LAS AZOTEAS • 92 min
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: LA CIUTAT A LA VORA • 52 min •
20:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • A LOVE SONG • 81 min
20:30 h • Teatre CCCB • AFTERSUN • 70 min •
20:30 h • Zumzeig • LA PROMESA DE HASAN • 147 min
21:30 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: EL MÓN QUE VE • 84 min •
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • GUERMANTES • 139 min
22:00 h • Teatre CCCB • LA FUGA DEL CAPITÁN VOLKONOGOV • 120 min
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • RIPPLES OF LIFE • 123 min

17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • HARUHARA-SAN’S RECORDER • 120 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • ATLANTIDE • 104 min
18:00 h • Teatre CCCB • EL EMPLEADO Y EL PATRÓN • 104 min
19:30 h • Auditori CCCB • CANCIÓN A UNA DAMA EN LA SOMBRA • 117 min •
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: MINSHARA • 21 min •
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • TRUE THINGS • 102 min
20:00 h • Teatre CCCB • SUNDOWN • 83 min
20:00 h • Zumzeig • PETROV’S FLU • 145 min
20:15 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • PETITE NATURE • 93 min •
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: EL LLOC DE LES DONES • 83 min •
22:00 h • Auditori CCCB • FAIL BETTER • 70 min •
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • ZERIA • 61 min
22:00 h • Teatre CCCB • EL OTRO TOM • 111 min
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • WHITE BUILDING • 90 min
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16:30 h • Filmoteca de Catalunya • DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS • 150 min
17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • WHITE BUILDING • 90 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • TIEMPOS FUTUROS • 85 min
18:00 h • Teatre CCCB • HIT THE ROAD • 93 min
19:00 h • Zumzeig • LOS CABALLOS MUEREN AL AMANECER • 81 min •
19:30 h • Filmoteca de Catalunya • THE MAJOR • 99 min
19:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • PETROV’S FLU • 145 min
19:45 h • Auditori CCCB • MBAH JHIWO / ALMA ANCIANA • 91 min •
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: ESA FUGAZ ESENCIA QUE DEJARON
LOS SUCESOS • 14 min •
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • CLARA SOLA • 106 min
20:00 h • Teatre CCCB • LA ISLA DE BERGMAN • 112 min
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: PASSAT, PRESENT I FUTUR • 99 min •
22:00 h • Auditori CCCB • UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS • 89 min
22:15 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • RHINO • 101 min
22:30 h • Teatre CCCB • DELANTE DE TI • 85 min
22:30 h • Renoir Floridablanca · Sala 7 • TRUE THINGS • 102 min

18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • BRUNO REIDAL • 101 min
18:00 h • Teatre CCCB • IL BUCO • 93 min
19:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • COSTA BRAVA, LEBANON • 106 min •
19:00 h • Zumzeig • CANCIÓN A UNA DAMA EN LA SOMBRA • 117 min •
20:00 h • Auditori CCCB • TENER TIEMPO • 77 min •
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: PINEDA’92 • 11 min •
20:00 h • Filmoteca de Catalunya • LA PROFESSORA DE PARVULARI • 119 min •
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • DIÁRIOS DE OTSOGA • 102 min
20:00 h • Teatre CCCB • ABRÁZAME FUERTE • 97 min.
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: ELS NOUS GÈNERES • 87 min •
21:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • ANATOMY OF TIME • 118 min
22:00 h • Auditori CCCB • CHUCK A-LUCK • 85 min •
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • CLARA SOLA • 106 min
22:00 h • Teatre CCCB • EL EMPLEADO Y EL PATRÓN • 104 min
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17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • PETITE SOLANGE • 86 min
17:30 h • Teatre CCCB • LA FUGA DEL CAPITÁN VOLKONOGOV • 120 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • A LOVE SONG • 81 min
19:00 h • Zumzeig • IL BUCO • 93 min
19:30 h • Auditori CCCB • UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS • 89 min
19:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • AHED’S KNEE • 109 min •
19:45 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • COSTA BRAVA, LEBANON • 106 min •
20:00 h • Teatre CCCB • LA VOLUNTARIA • 99 min •
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: DISONAR • 13 min •
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: REALITAT I FICCIÓ • 94 min •
21:30 h • Auditori CCCB • MBAH JHIWO / ALMA ANCIANA • 91 min •
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • FRANCE • 133 min
22:15 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 - PLUMAS • 112 min
22:30 h • Teatre CCCB • LA CANÇÓ POP • 66 min •

17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • ANATOMY OF TIME • 118 min
17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • EL OTRO TOM • 111 min
18:00 h • Auditori CCC • SESSIÓ ACCIÓ CINEMA: TENER TIEMPO • 77 min •
18:00 h • Teatre CCCB • ELES TRANSPORTEN A MORTE • 75 min •
18:30 h • Zumzeig • AFTERSUN • 70 min •
20:00 h • Filmoteca de Catalunya • CRUDO • 99 min
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: AMALGAMA • 22 min •
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • MEMORIA • 139 min
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • NINJABABY • 103 min •
20:00 h • Teatre CCCB • PASSION • 95 min •
20:30 h • Auditori CCCB • SESSIÓ ACCIÓ CINEMA: FAIL BETTER • 70 min •
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: SHORTCAT • 89 min •
22:15 h • Teatre CCCB • MISS FUTURO • 90 min •
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • AHED’S KNEE • 109 min
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • PETITE LEÇON D’AMOUR • 86 min
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16:30 h • Filmoteca de Catalunya • LA TIERRA Y LA SOMBRA • 97 min
17:00 h • Auditori CCCB • SESSIÓ ACCIÓ CINEMA: MI VACÍO Y YO • 98 min •
17:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • BRUNO REIDAL • 101 min
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • PETITE NATURE • 93 min
18:00 h • Zumzeig • MEMORIA • 139 min
19:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • GUERMANTES • 139 min
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • PASSION • 95 min
20:00 h • Teatre CCCB - SESSIÓ DE CLAUSURA: CINCO LOBITOS • 104 min •
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • EL GRAN MOVIMIENTO • 85 min
22:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • ABRÁZAME FUERTE • 97 min

LA PROFESSORA DE PARVULARI - Dimarts 10 de maig a les 16:30 h.
FUGUE - Dijous 12 de maig a les 17:00 h.
EL NÚVOL - Divendres 13 de maig a les 19:30 h.
UNA HISTORIA DE AMOR Y DESEO - Dissabte 14 de maig a les 20:00 h.
CRUDO - Dissabte 28 de maig a les 20:00 h.

DIRECCIÓ I PROGRAMACIÓ: Carlos R. Ríos
SOTSDIRECCIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS: Loles Fanlo
PREMSA I COMUNICACIÓ: Sílvia Grumaches

17:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • LA PROMESA DE HASAN • 147 min
17:30 h • Teatre CCCB • HIT THE ROAD • 93 min
18:00 h • Auditori CCCB • SESSIÓ DE CURTS: JOVES PROGRAMADORS I •
18:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • LA ISLA DE BERGMAN • 112 min
19:00 h • Zumzeig • LA AMIGA DE MI AMIGA • 85 min •
19:30 h • Teatre CCCB • NINJABABY • 103 min
20:00 h • Auditori CCCB • SESSIÓ DE CURTS: JOVES PROGRAMADORS II •
20:00 h • Filmoteca de Catalunya • SICILIAN GHOST STORY • 120 min
20:00 h • Hall CCCB • SIMFONIES DE CIUTAT: SATÉLITES • 13 min •
20:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • DIÁRIOS DE OTSOGA • 102 min
20:30 h • Renoir Floridablanca • Sala 2 • BENEDICTION • 137 min
21:00 h • Hall CCCB • SESSIÓ DE CURTS: CONFINAMENT(S) • 104 min •
22:00 h • Teatre CCCB • SUNDOWN • 83 min
22:00 h • Renoir Floridablanca • Sala 7 • ZERIA • 61 min
LA PROGRAMACIÓ POT PATIR CANVIS D’ÚLTIMA HORA
VOSE – Versió original amb subtítols en espanyol | VOSC – Versió original amb subtítols en català
VOSA – Versió original amb subtítols en anglès

LOGÍSTICA I PRODUCCIÓ TÈCNICA: Marc Sitjà
COORDINACIÓ: Ginebra Codina
D’A FILM LAB BARCELONA: Pedro Andrade, Carlos Loureda, Alberto Valverde
CONVIDATS I JURAT: Luca Di Leonardo, Neus Masferrer, Eloy Calvo
EDICIÓ DE TEXTOS: Tariq Porter
AJUDANT COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ: Lua Roca
ASSESSORS DE PROGRAMACIÓ: Xavier Arnaiz, Víctor Esquirol, Óscar Fernández, Sílvia Grumaches,
Eulàlia Iglesias, Carlos Losilla, Diana Santamaria
TEXTOS: Xavier Arnaiz, Víctor Esquirol, Óscar Fernández, Sílvia Grumaches, Eulàlia Iglesias,
Carlos Losilla, Tariq Porter, Diana Santamaria
PRODUCCIÓ ESPAIS I REGIDORIA CCCB: Olga Fibla
TICKETING: Marta Castelló
VOLUNTARIS: Pepa Molina
AJUDANT CONVIDATS I ACTIVITATS: Mauri Serrado
TRADUCCIONS A L’ANGLÈS: Mike Roberts
DISSENY GRÀFIC I IMATGE FESTIVAL: Xavi Pujol, Maribel Carod
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I ESPOT D’A 2022: Caribe Films, Javier Ramos
CURT D’A 2022: María Antón Cabot, Gabriel Azorín, Carlos Pardo (membres col·lectiu lacasinegra)
DISSENY WEB I DESENVOLUPAMENT: Collserola
SUPORT PREMSA: Revolutionary Press
SERVEIS CINEMATOGRÀFICS: Xavier Massó
SERVEIS AUDIOVISUALS: Mola’s Films
RUNNERS: Marta Barrio
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A LOVE SONG - 15

DELANTE DE TI - 9

ABRÁZAME FUERTE - 21

DEMÀ HO DEIXEM - 43

AFTERSUN - 36

DESCARTES - 44

AGRILOGISTICS - 42

DIÁRIOS DE OTSOGA - 9

AHED’S KNEE - 9

DISONAR - 57

ÁLBUM PARA LA JUVENTUD - 53

DÚO - 37

ALCARRÀS - 4
ALOPÈCIA ANDROGÈNICA - 42

DWELLING IN THE FUCHUN
MOUNTAINS - 27

ASÍ VENDRÁ LA NOCHE - 42
ATLANTIDE - 15
AUGUSTINE - 27
BANCAL - 42
BENEDICTION - 9
BROT - 43
BRUNO REIDAL - 21
CANCIÓN A UNA DAMA EN LA
SOMBRA - 36

MEMORIA - 11
I COMETE: A CORSICAN SUMMER - 53

MI VACÍO Y YO - 38

IL BUCO - 22

MINSHARA - 58
MISS FUTURO - 32

KINKA - 46
NINJABABY - 16
LA AMIGA DE MI AMIGA - 37

NUESTROS DÍAS MÁS FELICES - 54

LA CANÇÓ POP - 32
PETITE LEÇON D’AMOUR - 16
PETITE NATURE - 17

EL EMPLEADO Y EL PATRÓN - 21

LA FUGA DEL CAPITÁN
VOLKOGONOV - 22

EL GRAN MOVIMIENTO - 16

LA GÀBIA - 46

PETROV’S FLU - 11

EL JUEGO DEL DESPISTE - 44

LA ISLA DE BERGMAN - 10

PINEDA ‘92 - 58

EL NÚVOL - 27

LA PROFESSORA DE PARVULARI - 28

PLUMAS - 17

EL OTRO TOM - 10

LA PROMESA DE HASAN - 11

EL SEMBRADOR DE ESTRELLAS - 44

LA QUIMERA DE YEMAYÁ - 46

RÉQUIEM POR LA FIESTA - 48

LA SANGRE ES BLANCA - 47

RHINO - 23

LA TIERRA Y LA SOMBRA - 28

RIPPLES OF LIFE - 17

ELES TRANSPORTAN A MORTE - 16
ELS PEIXOS NO DORMEN MAI - 45
EN EL FUTURO: PREDICCIONES
PARA UN PRESENTE EXTREMO - 45

CHUCK A-LUCK - 36

ESTÁ AMANECIENDO - 45

CINCO LOBITOS - 6
FAIL BETTER - 37

CONSTRUCCIÓN DE UN SONIDO - 43

FARRUCAS - 45

CORTO - 43

FRANCE - 10

COSTA BRAVA, LÍBANO - 15

FUGUE - 28

CRUDO - 27
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MBAH JHIWO / ALMA ANCIANA - 38

PASSION - 22

ESA FUGAZ ESENCIA QUE
DEJARON LOS SUCESOS - 57

CURTMETRATGES DE TSAI MINGLIANG - 12

MAR INFINITO - 53

HIT THE ROAD - 32

LA CIUTAT A LA VORA - 57

EL DÍA QUE VOLARON LA
MONTAÑA - 44

CANTANDO EN LAS AZOTEAS - 36

CLARA SOLA - 15

MA NUIT - 53

HARUHARA-SAN’S RECORDER - 22

LA CHICA DE DAK LAK - 37

AMALGAMA - 57
ANATOMY OF TIME - 21

HARTA - 46

GUERMANTES - 10

PETITE SOLANGE - 23

LA VOLUNTARIA - 32
LAS INFANTAS - 47

SATÉLITES - 58

LAS NIÑAS SIEMPRE DICEN LA
VERDAD - 47

SI TOCAS UNA… - 49

LES ALTRES COSES QUE ENS
SEPAREN - 47

SONGWAR(E) - 49

LES FILLES DU FEU - 48
LOS ASESINOS DE SNOWTOWN - 28

SICILIAN GHOST STORY - 29
SUNDOWN - 11
SYCORAX - 49

LOS CABALLOS MUEREN AL
AMANECER - 38
LOS CONSPIRADORES - 48
LOVEBIRDS - 48
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TATUADO NOS OLLOS LEVAMOS O POUSO - 49
TENER TIEMPO - 38
THE JUSTICE OF BUNNY KING - 54
THE MAJOR - 29
THE SLEEPING NEGRO - 54
THE SOUVENIR - 12
THE SOUVENIR: PART II - 12
TIEMPOS FUTUROS - 17
TIME OF IMPATIENCE - 54
TRUE THINGS - 18

UN SUSURRO - 50
UNA HISTORIA DE AMOR Y DESEO - 29
UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS - 39

VALIENTA, MUJER - 50
VERSIONES - 50
VIDRES DE COLORS - 50

C/ d’en Botella, 11

C/ Aribau, 18

C/ Pau Clarís, 189

Pça. de
Salvador Seguí, 1

C/ Floristes
de la Rambla, 14

C/ Montalegre, 5

C/ Bergara, 2

WHITE BUILDING - 23

ZERIA - 23

C/ Bergara, 8

C/ Bergara, 4
T. 933 013 232
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Amb el suport de
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• RENOIR FLORIDABLANCA. Carrer de Floridablanca, 135
• CCCB. Carrer Montalegre, 5
• FILMOTECA DE CATALUNYA. Plaça Salvador Seguí, 1 - 9
• ZUMZEIG. Carrer de Béjar, 53
• SGAE CATALUNYA. Passeig Colom, 6

• Entrada individual: 8 €
• Entrada sessió inaugural i clausura: 9 € (preu únic)
• Entrada individual per als socis del TRESC, Zumzeig i Biblioteques: 7 €
• Entrada individual titulars Carnet Jove: 5 €
• Entrada individual majors de 65 anys, menors de 25 anys i abonats Filmoteca de
Catalunya: 5 € (només a taquilla)
• Entrada individual per als Amics del CCCB, estudiants, aturats, persones amb una
discapacitat legalment reconeguda: 7 € (només a taquilla)
• Entrada individual estudiants escoles de cinema: 3 € (només a taquilla)
• Entrada sessions de curtmetratges UIC: 3 €
• Entrada sessions Simfonies de ciutat: gratuïta (s’ha de retirar entrada a preu 0 €)
• Abonament 5 entrades: 30 € (no inclou les sessions inaugural i de clausura ni les
sessions a la Filmoteca de Catalunya)

• Entrada individual: 4 €
• Entrada reduïda: 3 €

• Gratuïtes pels subscriptors de Filmin
* Els abonaments no són vàlids per a les sessions inaugural i de clausura del D’A ni per a les sessions a la
Filmoteca de Catalunya.
* Les entrades per a les sessions de la Filmoteca de Catalunya només es poden adquirir online o a les
taquilles de la Filmoteca.
* No s’admetran canvis ni devolucions un cop adquirides les entrades.
* La programació pot patir canvis d’última hora.

Venda online i més informació a dafilmfestival.com i info@dafilmfestival.com
TW @dafilmfestival
IG @dafilmfestival
FB @dafilmfestivalbcn
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