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Programació LLEIDA — SCREENBOX LLEIDA

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.

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

Una declaració d’amor —

DIJOUS 7, 19h30  —  INAUGURACIÓ

+ Projecció curtmetrage — El fred
Connexió per streaming amb l’acte de Barcelona
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Sessió curtmetratges (II) —

DIUMENGE 10, matinal 12h00 DIUMENGE 10, 19h45 — CLOENDA

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
Connexió per streaming amb el lliurament de premis 

A prop de la Serra de Madrid, entre les ruïnes d'un 
edifici proper a les vies del tren, Alberto Pascual 
troba un poema que va escriure quan era petit. 
Aquest objecte serà el punt de partida per investigar, 
a través de testimonis, publicacions i fotografies, 
com la Redempció de Penes pel Treball es va utilitzar 
a tot el país i va permetre a empreses públiques i 
privades comptar amb presoners republicans com a 
mà d'obra forçada.

Alberto Pascual Rodríguez / 67' / 2021 / Espanya / 
Documental / Espanyol 

+ Projecció curtmetrage — Stanbrook
Cinefòrum amb el director

Sessió curtmetratges (I) —

DISSABTE 9, matinal 12h00

Al juny del 2000, la ciutat congolesa de Kisangani va 
ser escenari de gravíssims enfrontaments entre els 
exèrcits d'Uganda i de Rwanda. Fa dues dècades 
que les víctimes de la Guerra dels Sis Dies de 
Kisangani lluiten pel reconeixement d'aquest 
sagnant conflicte i exigeixen que se'ls indemnitzi. 
Cansats de súpliques, decideixen traslladar les 
reclamacions a Kinshasa, la capital, a través d'un 
llarg viatge pel riu Congo.

Dieudo Hamadi / 90' / 2020 / Documental / RDC,  
França,  Bèlgica / Lingala, swahili (VOSC)

Riu avall cap a Kinshasa —

+ Projecció curtmetrage — Habibi

DISSABTE 9, 20h00

Estos muros —

DIVENDRES 8, 20h00

L’entrega
Doğuş Özokutan / 11’ / 2020 / Xipre, Turquia, Síria / 
Ficció / Turc, àrab, anglès (VOSC)

Mar nuestro
Álvaro López Soriano, Franz Blanco / 22‘ / 2021 / 
Espanya / Documental / Espanyol

Talent Excepcional
Rony Efrat / 21’ / 2021 / França / Ficció / Francès 
(VOSC)

@Buddhistandqueer 
Dani Sánchez-López / 23‘ / 2021 / Espanya / 
Documental / Hindú, anglès (VOSC)

Identibye
Sajjad ShahHatami / 15’ / 2021 / Iran / Ficció / Persa 
(VOSC)

Abans de morir-me
Iker Esteibarlanda / 14’ / 2021 / Espanya / Docu-ficció / 
Swahili, anglès (VOSC)

Ellipsism
Déborah Guerrero / 15‘ / 2021 / Espanya / Ficció / 
Espanyol

La terra sota els nostres peus
Faustón da Silva / 24’ / 2021 / Brasil / Ficció / 
Portuguès(VOSC)

Rosa Rosae. La guerra civil
Carlos Saura / 6‘ / 2021 / Espanya / Docu-creació / 
Espanyol

Mi querido Juan Manuel
José Luis López Ortiz / 16’ / 2021 /  Espanya / 
Docu-ficció / Espanyol

El vel
Marjan Safabakhsh / 15‘ / 2021 / Iran / Ficció / Àrab 
(VOSC)




