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Consulta la programació sencera a www.impactefilmfest.cat @impactefilmfest

Programació REUS — CENTRE DE LECTURA DE REUS

Una declaració d’amor —

DIJOUS 7, 20h00 — INAUGURACIÓ

Marco Speroni / 62' / 2021 / Documental / Itàlia / 
Anglès (VOSC)

Curtis només tenia vint-i-dos anys quan va ser 
condemnat a mort per un delicte que no havia 
comès. Va passar més de vint anys a la presó 
d'Oklahoma, dinou d'ells al corredor de la mort a 
l'espera de ser executat. Sense ajuda ni suport, ara 
ha d'afrontar un repte nou: sobreviure a la llibertat 
en una societat que no l’accepta.

+ Projecció curtmetrage — Talent excepcional

Imad, un nen yazidí de cinc anys, el seu germà i la 
seva mare, són alliberats de la captivitat de l'ISIS 
després de dos anys i mig. Durant aquest temps, 
l'ISIS li ha rentat el cervell i ara es considera un dels 
seus combatents. No pot comunicar-se amb la seva 
família i l'únic mitjà d'expressió de què disposa és la 
violència. Els seus ulls encara emanen innocència, 
però només mostra odi cap a la seva mare i ressenti-
ment cap als qui l'envolten. 

Zahavi Sanjavi / 77' / 2021 / Iraq, Suècia, Letònia / 
Documental / Kurd, àrab (VOSC)

La infància d'Imad —

+ Projecció curtmetrage — El vel

DIVENDRES 8, 18h00 DISSABTE 9, 18h00

Durant més d'un any, el bosc de Dannenrod a 
Alemanya va ser ocupat per activistes climàtics que 
buscàven protegir-lo de la construcció d'una nova 
autopista. Vivien en comunitat als arbres, a més de 
30 metres d'altura. El documental segueix els i les 
activistes a través de les seves accions, els seus 
somnis i la seva música fins el desembre de 2020, 
quan finalment les últimes cases dels arbres van ser 
enderrocades per la policia.

David Klammer / 83' / 2021 / Alemanya / Documental 
/ Alemany (VOSC)

Barricada: Imatges d’una 
ocupació forestal —

+ Projecció curtmetrage — B·52
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