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LLARGMETRATGES PRESENCIALS

IMPACTE!, neix a Catalunya un nou festival de cinema que posa l’accent en els drets humans

	 •	 Del	8 a l’11 d’abril les sessions seran presencials	a	cinemes	de	Barcelona,	Lleida	i	Girona

	 •	 Del	12	al	25	d’abril	el	festival	serà	online a Filmin i al web d’IMPACTE!

	 •	 La	mostra	vol	ser	un	espai de reflexió i debat entorn als drets humans i la justícia global arreu	del	món

El	proper	8 d’abril s’inaugurarà als Cinemes Girona de Barcelona la primera edició d’IMPACTE! Festival de Cinema i 
Drets Humans de Catalunya.	Un	nou	espai	que	neix	de	la	mà	de	l’Associació	Impacte.	Cinema	i	Drets	humans	amb	la	
voluntat	d’impactar	a	través	del	cinema	i	generar un debat ric entorn dels drets humans i la justícia global. 

Aquesta	primera	edició	serà	híbrida.	Del	8	a	l’11	d’abril	les	projeccions	tindran	lloc	de	manera	presencial	a	quatre	ciutats	
catalanes: Barcelona	 (Cinemes	Girona),	Sant Feliu de Llobregat (CineBaix),	Girona	 (Truffaut)	 i	 Lleida	 (ScreenBox).	
Aquests	primers	quatre	dies	de	festival	comptaran	amb	la	projecció	de 10 curtmetratges i 10 llargmetratges i diversos 
debats i cinefòrums amb experts	i	membres	dels	equips	de	les	pel·lícules.

A	partir	del	12	d’abril	i	fins	al	dia	25,	IMPACTE!	traslladarà	la	seva	programació	a	Filmin i al web propi del festival,	on	es	
podrà	gaudir	d’una	programació	ampliada	des	de	casa.	

Compromís, empatia i mirada crítica

IMPACTE!	aposta	per	temàtiques	clau	en	un	moment	en	què	cal	revisar	els	desequilibris	del	món,	travessats	i	accelerats	
per	la	pandèmia	de	la	Covid-19,	posant	de	manifest	les	injustícies	i	abordant	solucions	a	través	del	debat,	l’empatia,	la	
mirada	crítica	i	el	compromís.	D’aquesta	manera,	els	films	d’aquesta	primera	edició	tractaran	temes	tan	urgents	i	actuals	
com	la	migració,	el	refugi i l’acollida;	la	pobresa	i	el dret a una vida digna;	l’empoderament femení	i	les	violències vers 
les dones;	els crims d’Estat	i	la	transsexualitat.	

Gran	part	de	les	pel·lícules	que	es	mostraran	al	festival	IMPACTE!	són	estrenes	a	Catalunya	i	de	recent	producció	com	
els	llargmetratges L’Aventure (França,	2020)	de	Marianne	Chaud,	un	documental	sobre	migració	i	acollida,	Once Upon 
a Place	(Estats-Units	i	Espanya,	2020)	de	Cèlia	Novis	sobre	memòria	històrica	espanyola	als	EUA,	The Muddy River of 
Bassim	(Grècia,	2019)	un	documental	de	Thomas	Sideris	sobre	el	tancament	de	fronteres	de	la	UE,	Mujeres de arena 
(Espanya,	2021)	d’Agustín	Domínguez	que	parla	sobre	l’empoderament	femení	en	contextos	de	pobresa,	La mala noche 
(Equador,	2019)	de	Geminiano	Pineda	i	Gabriela	Calvache	sobre	l’explotació	sexual	de	menors	o	Iranian Lives Matter,	
una	sorprenent	peça	anònima	rodada	l’any	2020	sobre	els	crims	d’estat	a	l’Iran.	

Tota	la	programació,	horaris	i	preus:	www.impactefilmfest.cat

IMPACTE!,	el	Festival	de	Cinema	i	Drets	Humans	de	Catalunya,	que	compta	amb	la	col·laboració d’Amnistia Internacional,	
tindrà	com	a	media	partners	Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio	i	el	diari ARA	i	suma	el	suport	de	la	Fundació 
PuntCat.	

Carpeta premsa IMPACTE!

Més informació:
Yolanda	Viñals	Verdes
606	57	91	65

yolvinyals@periodistes.org

@Impactefilmfest

@Impactefilmfest

@Impactefilmfest

@Impactefilmfest

https://impactefilmfest.cat
https://drive.google.com/drive/folders/1lMW7VUYXcGH-Nou2Nz3tFNBA-ReG2NPD?usp=sharing
https://www.facebook.com/impactefilmfest
https://www.youtube.com/channel/UCwl86XnwR3Nf91BRO3lE5wg
https://twitter.com/impactefilmfest
https://www.youtube.com/channel/UCwl86XnwR3Nf91BRO3lE5wg
https://www.instagram.com/impactefilmfest/
https://twitter.com/impactefilmfest
https://www.youtube.com/channel/UCwl86XnwR3Nf91BRO3lE5wg
https://www.facebook.com/impactefilmfest
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Sinopsi

Ismet	 s’ha	 jubilat	 recentment	 com	 a	 comandant	 de	 la	
guàrdia	 fronterera	 turco-grega.	 La	 fredor	 i	 el	 sentit	 de	
l’ordre	 marquen	 també	 la	 seva	 vida	 familiar,	 el	 que	 ha	
fet	que	el	seu	únic	fill	se	n’havia	anat	als	Estats	Units,	 i	
que	la	seva	dona	el	vulgui	seguir.	L’experiència	humana	
que	li	suposa	la	convivència	amb	una	parella	d’emigrants	
clandestins	 sirians	 (Omar	 i	 Mariye)	 l’enfronta	 als	 seus	
prejudicis	i	conviccions.

Biofilmografia
Un	duet	de	director	i	directora	multiculturals	(Ucraïna	i	Turquia)	
roden	junts	la	seva	primera	pel·lícula	“Kara	Köpekler	Havlarken”	
(Black	 Dogs	 Barking	 -	 2009).	 Des	 de	 llavors	 han	 continuat	
codirigint	 pel·lícules	 junts.	 Des	 de	 l’any	 2017	 són	membres	 de	
l’Acadèmia		de	Cinema	Europeu.		

Premis
-	Millor	edició	a	Ankara	International	Film	Festival	(2020)
-	Premi	del	Jurat	a	Antakya	Film	Festival	(2019)
-	El	millor	del	festival	a	Arlington	International	Film	Festival	(2020)
-	Premi	SEEFF	a	South	East	European	Film	Festival	Paris	(2020)
-	Premi	del	Jurat	a	South	East	European	Film	Festival	Los	Angeles	
(2020)

Sinopsi

Inspirada	 en	 fets	 reals,	 “Canción	 sin	 nombre”	 és	 la	 història	
de	 Georgina	 Condori,	 una	 dona	 andina	 a	 la	 qual	 li	 desapareix	
misteriosament	 el	 seu	 nadó,	 tot	 just	 després	 de	 donar	 a	 llum.	
Ambientada	 en	 els	 anys	 vuitanta,	 la	 cinta	 té	 lloc	 en	 plena	 crisi	
econòmica	i	auge	de	Sendero	Luminoso,	el	Partit	Comunista	del	
Perú.

Biofilmografia

Melina	León	és	una	directora	peruana	que	viu	a	Lima	i	Nova	York.	
Va	estudiar	cinema	a	la	Universitat	de	Lima	i	a	la	Universitat	de	
Columbia	de	Nova	York.

El	seu	curtmetratge	“El	Paraiso	de	Lili”,	es	va	estrenar	oficialment	
en	el	prestigiós	Nova	York	Film	Festival.

Premis

-	Exhibit	a	Cannes	International	Film	Festival	a	la	secció	Quinzena	
de	Realitzadors	(2019)
-	 Guanyadora	 a	 Millor	 Pel·lícula	 i	 Millor	 Fotografia	 al	 Festival	
Internacional	d’Estocolm	(2019)
-	Guanyadora	del	Colom	d’Or	al	Festival	de	Cinema	Iberoamericà	
d’Huelva	(2019)
-	Guanyadora	de	premi	Noves	veus	/	Noves	visions	al	Festival	de	
Cinema	de	California	(2019)	

Omar i nosaltres

Canción sin nombre

 
 
 
 

Canción	 sin	 nombre	 /	 Ficció.	
Drama	 basat	 en	 fets	 reals	 /	
Melina	León	/	Perú	/	2019	/	97’	
/	Castellà	/	Robatori	de	bebés.

Oomar	ve	biz	/	Ficció,	drama	
/	Maryna	Er	Gorbach,	Mehmet	
Bahdir	 Er	 /	 Turquía	 /	 2019	 /	
100’	 /	 Àrab,	 turc	 ,	 subtitulat	
al	 català	 /	 Migració,	 refugi	 i	
acollida.
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Sinopsi

Dana	és	una	dona	bella	 i	 intel·ligent	que	es	prostitueix.	
Ha	de	lliurar	 la	majoria	dels	seus	ingressos	al	cap	d’una	
màfia	que	l’explota	i,	suposadament,	la	protegeix.	S’ha	fet	
a	aquesta	activitat	que	no	va	buscar	 i	en	què	va	caure	
per	error,	per	amor.	Potser,	si	es	porta	prou	bé	recuperi	
la	seva	llibertat,	però	la	malaltia	de	la	seva	filla	i	l’addicció	
als	narcòtics	li	impedeixen	ser	tan	completa	com	sempre.
Un	 incident	 inesperat	 li	 donarà	 l’oportunitat	 de	 deixar	
d’obeir	el	seu	captor	i	intentar	fer	justícia	pel	seu	compte.

Biofilmografia

Gabriela	Calvache	és	directora,	productora	i	guionista	de	cinema.	
La	 seva	òpera	prima	de	 ficció	 “La	mala	 noche”	 es	 va	estrenar	
el	2019	en	el	festival	South	By	South	West	(SXSW)	i	va	rebre	la	
nominació	del	premi	GameChanger.	Després	de	recórrer	diversos	
festivals	mundials	va	obtenir	deu	nominacions	i	set	premis,	entre	
els	quals	destaquen	Millor	Pel·lícula	Internacional	al	NY	Llatí	Film	
Festival	HBO	i	la	Menció	a	la	Millor	Directora	Emergent	del	Minne-
apolis	Saint	Paul	International	Film	Festival.

Premis
-	Millor	pel·lícula	internacional	en	l’edició	número	25	del	New	York	
Llatí	Film	Festival	d’HBO	(2019)
-	Premi	del	Públic	al	Festival	Llatinoamericà	de	Cinema	de	Quito	
(2019)
-	Premi	a	la	Millor	directora	emergent	al	Festival	internacional	de	
cinema	de	Minneapolis	(2019)

Sinopsi

Mario	 Sanguinetti,	 un	 home	 gran	 radicat	 a	 la	 Ciutat	 de	 Mèxic,	
rep	una	visita	 inesperada	després	de	molts	anys:	 és	 la	 seva	 filla	
Valentina,	 una	 periodista	 xilena	 que	 ha	 estat	 investigant	 casos	
de	 drets	 humans	 sobre	 la	 dictadura.	 Valentina	 descobreix	 una	
connexió	entre	el	seu	passat,	el	seu	pare	i	Mèxic.	Aquesta	trobada	
desencadenarà	terribles	conseqüències	per	a	tots	dos.

Biofilmografia

Christian	Díaz	va	néixer	a	Xile,	radicat	a	Mèxic	des	de	2001.	Va	
estudiar	en	el	Centre	de	Capacitació	Cinematogràfica	(CCC).	És	
cofundador	de	la	productora	Awkacine.	A	més	del	seu	treball	com	
a	cineasta	independent,	ha	obtingut	nombrosos	reconeixements,	
entre	ells,	la	màxima	distinció	al	Festival	Internacional	de	Cinema	
de	Friburg	en	2015,	Millor	Òpera	Prima	a	Mont-real	el	2014	i	el	
premi	Ícar	a	la	Millor	Pel·lícula	a	Guatemala	2014.	

Premis

-	 Festival	 Internacional	 del	 Nou	 Cinema	 Llatinoamericà	 de	
l’Havana	(2019)
-	Nominació	a	milor	pel·lícula	a	FICUMAN	Festival	International	de	
Cine	UNAM	(2020)
-	Nominació	a	millor	ficció	a	São	Paulo	International	Film	Festival		
(2020)

 La mala noche

Sanguinetti

Sanguinetti	/	Ficció.	Drama	polític	/	
Christian	Díaz	Pardo	/	Méxic,	Xile	/	
2019	/	81’	/	Castellà
Encobriment	dels	crims	d’estat	de	
la	dictadura	xilena.

La	 mala	 noche	 /	 Ficció	 /	
Gabriela	 Calvache	 /Equador	
/	 2019	 /	 92’	 /	 Castellà	 /	
Explotació	sexual	de	la	dona	i	
de	menors.
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Sinopsi

“Una	 vegada	 hi	 havia	 una	 casa”	 és	 la	 desconeguda	 història	 de	
“La	Nacional”;	un	edifici	de	cent	cinquanta	anys	a	Nova	York,	que	
ens	explica	la	seva	pròpia	vida	com	un	conte.	La	seva	sorprenent	
història	 és	 la	 de	 la	marea	 de	 la	 immigració	 espanyola	 als	 Estats	
Units;	de	l’auge	i	caiguda	de	Nova	York	com	a	llar	del	somni	americà	
i	la	història	de	centenars	de	persones	tocades	per	la	il·lusió	d’una	
nova	vida.

Biofilmografia
Cèlia	 Novis	 és	 guionista,	 cineasta	 i	 periodista	 nascuda	 a	
Barcelona.	Es	va	llicenciar	en	Psicologia,	Periodisme	i	Comunicació	
Audiovisual,	i	també	ha	estudiat	Direcció	i	Guió	de	Cinema	i	TV	a	
escoles	de	cinema	de	Cuba,	Madrid	i	Nova	York.	

Novis	 va	 escriure,	 produir	 i	 dirigir	 “On	 Vampyres	 and	 other	
Symptoms”	 (2007-2011),	 un	 documental	 que	 va	 participar	 en	
diversos	festivals	 internacionals	de	cinema	(Sitges,	Documenta	
Madrid,	BAFICI	Argentina,	FIFA	Mont-real,	MARFICI,	Off	Screen	
Belgium,	 etc.);	 “The	 Minorcans:	 250	 anys	 de	 supervivència”	
(2016-2018,	EUA	i	Espanya),	un	projecte	per	a	televisió	i	“Once	
Upon	a	Place”	(2013-2020,	EUA).	

Sinopsi

Aquest	 documental	 ens	 apropa	 a	 la	 dura	 realitat	 d’un	
grup	de	300	dones	que	viuen	a	Tarrafal,	Illa	de	Santiago	
(Cap	 Verd).	 Elles	 han	 trobat	 una	 via	 de	 subsistència	
clandestina,	 per	 sobreviure	 a	 la	 pobresa	 i	 mantenir	 la	
familia,	a	partir	de	l’extracció	diària	de	sorra,	de	manera	
totalment	manual,	a	les	platges	més	properes	al	municipi.

Biofilmografia

Agustin	 Domínguez	 va	 estudiar	 Econòmiques	 a	 la	 ULPGC.	 El	
1985	estudia	Fotografia.	L’any	2000	s’inicia	en	el	cinema	digital	
de	manera	autodidacta.	Més	tard,	funda	i	presideix	Gran	Angular	
“San	 Rafael	 en	 corto”	 (SREC).	 El	 2005	 grava	 un	 videoclip	 a	
Non	Trubada	-	“Agüita	d’amor”.	El	2013	roda	el	curtmetratge	“El	
senyor	G”,	Secció	Oficial	al	Festival	de	Cinema	de	Las	Palmas.	
El	2018	grava	“Desconegudes,	dones	palestines	sota	l’ocupació”	
llargmetratge	documental	seleccionat	al	Festivalito	de	la	Palma	
2019.	El	seu	curtmetratge	“Renéixer”	va	estar	a	la	Secció	Oficial	
FIC	de	Gáldar	(2019)	i	guanyà	el	Premi	del	Públic.

Hi havia una vegada una casa

Dones de sorra

Mudjeris	di	Areia	/			Documental	
/	 Agustín	 Domínguez	
/	 Espanya	 (Canàries)	 /	
2021	 /	 70’	 /	 Portuguès,	
subtitulat	 al	 català/	 Pobresa.	
Empoderament	femení.

Once	 Upon	 a	 Place	 /	 	 Documental	
narratiu	 /	 Cèlia	 Novis	 /	 Estats	 Units	 i	
Espanya	/	2020	/	73’	/	Anglès,	Castellà,	
amb	subtítols	en	català	/	Cèlia	Novis	/		
Migració.	Memòria	històrica	espanyola	
als	EUA.
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Sinopsi

La	 noia	 tibetana	 Gelak,	 filla	 de	 mare	 soltera,	 ha	
estat	 discriminada	 al	 poble	 des	 que	 va	 néixer.	 Amb	
l’adolescència,		Gelak	aprén	a	desafiar	les	tradicions	i	a	
empoderar-se.

Biofilmografia

Dedren	Wanggyal,	 nascut	a	Songpan,	Sichuan,	és	 llicenciat	en	
Producció	de	Cinema	i	Televisió	de	la	Universitat	de	Comunicació	
de	la	Xina	i	té	un	postgrau	en	Fotografia	de	l’Acadèmia	de	Cinema	
de	Pequín.	Wanggyal	té	sis	anys	d’experiència	com	a	càmera	de	
premsa	de	televisió	i	és	el	primer	director	tibetà	que	participa	en	
projectes	documentals	en	CCTV.

Premis

-	 Millor	 llargmetratge	 estranger	 al	 Concurs	 del	 Festival	
Internacional	de	Cinema	de	Roma	(2020)	
-	 Nominat	 al	 Premi	 de	 fotografia	 al	 Nou	 Talent	 del	 Futur	 del	
Festival	Internacional	de	Cinema	de	Hainan	(2020)		

Sinopsi

De	 les	 muntanyes	 nevades	 dels	 Alps	 llisquen,	 lentament,	 les	
seves	històries	ocultes.	Els	paisatges	infantils	de	la	directora	es	
transformen,	per	esdevenir	escenari	de	l’exili.

Biofilmografia

Marianne	Chaud,	nascuda	el	1976	a	Briançon,	és	antropòloga	i	
diplomada	a	l’Escola	d’Estudis	Superiors	de	Ciències	Socials	de	
París.	Va	dedicar	el	seu	doctorat	a	l’estudi	de	la	regió	de	Ladakh	
Zanskar	al	nord	de	l’Índia.	Allà	va	rodar	les	seves	tres	primeres	
pel·lícules	documentals:	“Himalaia,	la	terra	de	les	dones”	(2008),	
“Himalaia,	el	camí	del	cel”	(2008),	“La	nit	nòmada”	(2011),	totes	
tres	projectades	a	sales	de	cinema,	seleccionades	i	premiades	
en	nombrosos	festivals	internacionals.

Vent

L’aventura

L’Aventure	 /	 Documental	 narratiu	 /	
Marianne	 Chaud	 /	 França	 /	 2019	 /	 77’	 /	
Francès,	 subtitulat	 al	 català	 /	 Migració,	
refugi	i	acollida.

Ficció	 /	 Dadren	 Wanggyal	
/	 Xina	 (Tibet)	 /	 2020	 /	 96’	 /	
Tibetà,	subtitulat	al	català	/
Empoderament	 de	 la	
dona	 contra	 la	 submissió	 i	
discriminació	de	les	tradicions	
rurals.	
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Sinopsi

El	 documental	 aborda	 l’univers	 de	 persones	 transvestides	 tenint	
com	a	fil	conductor	del	relat	la	Maternitat,	en	tot	el	seu	significat,	
i	 les	 Infàncies	Trans.	Karla	Ojeda	 (48)	 i	Maira	Ramírez	 (50)	dues	
transvestides,	 que	 travessen	 l’adopció,	 i	 Gabriela	 Mansilla	 (42),	
mare	d’una	nena	trans,	ens	ofereixen	els	seus	testimonis	de	vida.	
Els	relats	es	van	entrellaçant	amb	cançons	i	poemes	de	Susy	Schok:	
artista	trans,	poeta	i	escriptora.	La	identitat,	un	laberint	que	depèn	
d’una	construcció	personal.

Biofilmografia
Lucrecia	 Mastrangelo,	 realitzadora	 audiovisual,	 professora	
de	 Comunicació	 Audiovisual.	 Declarada	 Artista	 Distingida	 de	
la	 ciutat	 de	 Rosario	Membre	 i	 membre	 del	 Comitè	 d’Avaluació	
de	 Projectes	 Documentals	 de	 l’INCAA	 2019.	 Jurat	 del	 Festival	
Cinematogràfic	Visió	Rivereña	des	de	2012	fins	al	2019.	Jurat	del	
Festival	Nacional	de	Cinema	Doc	Rosario	2019.	

Premis
-	 Premi	 del	 Públic	 al	 Millor	 Documental	 a	 Competició	 a	 Acció	
Dones	del	Cinema	(2020)
-	Seleccionat	en	Lift-Off	Sessions,	Regne	Unit	(2020	)
-	Exhibit	en	el	CCK	convidada	pel	Ministeri	de	les	Dones,	Gèneres	
i	Diversitat	(2020)
-	Exhibit	a	Canal	Trobada	al	cicle	”No	Ficció”	(2020)

Sinopsi

Éssers	humans	que	intenten	passar	el	riu,	sota	les	amenaces	
i	 la	violència	al	seu	voltant.	Traficants	de	persones,	caça-
recompenses,	policies...	Un	“riu	humà”	que	vagueja	i	defineix	
els	llocs	per	on	passa.	Un	“riu	humà”,	de	persones	invisibles.	
Els	cementiris	de	les	persones	ignotes.

Biofilmografia

Thomas	Sideris	és	investigador	i	director.	Treballa	a	la	Televisió	
Grega.	Va	ser	finalista,	al	2018	i	2019,	del	Pemi	Prix	Europa,	un	
premi	especial	de	la	UE	al	millor	periodista	d’Europa.
És	doctor	en	geografia	humana	i	social	per	la	Universitat	Haroko-
pio	d’Atenes.	El	seu	camp	d’investigació	tracta	sobre	el	cos	humà	
a	l’espai,	els	“paisatges”	humans	i	els	espais	habitables	tempo-
rals	fluïds	i	les	identitats	fluïdes.

Premis

-	 Selecció	 oficial	 i	 semifinalista	 a	 South	 East	 Regional	 Film	
Festival,	EUA	(2020)
-	Selecció	oficial	i	semifinalista	a	l’Africa	Film	for	Impact	Festival,	
Nigèria	(2020)

El laberinto de las lunas

El riu fangós de Baasim

The	Muddy	River	of	Baasim	/	
Documental	/	Thomas	Sideris	
/	Grècia	/	2019	/	88’	/	Anglès	
i	 àrab,	 subtitulat	 al	 català		
/	 Migració	 etíop	 i	 siriana,	
i	 bloqueig	 de	 fronteres	
europees.

El	Laberinto	de	las	Lunas	/	Documental	/	
Lucrecia	Mastrangelo	/	2019	/	Argentina	
/	68’	/	Castellà	/	Tema:	LGTBI+.



LLARGMETRATGES ONLINE
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Sinopsi

Pel·lícula	 presentada	 sota	 anonimat,	 feta	 pràcticament	 sense	
pressupost	durant	la	quarantena	de	la	COVID-19,	“Iranian	Lives	
Matter”	 relata	 de	manera	 abstracta	 la	 història	 real	 del	 que	 va	
passar	 a	 l’Iran	 durant	 les	 protestes	 de	 novembre	 del	 2019,	
provocades	per	una	pujada	sorpresa	dels	preus	de	 la	gasolina.	
Les	manifestacions	es	van	estendre	ràpidament	per	tota	la	nació,	
i	van	ser	aixafades	pel	puny	de	ferro	del	dictador,	provocant	 la	
mort	d’aproximadament	1500	 iranians.	“Heu	comptat	mai	fins	a	
1500?”

Sinopsi

A	 les	 muntanyes	 de	 Sinjar	 (Iraq)	 hi	 ha	 l’aïllada	 terra	 dels	
yazidís,	que	han	patit	més	de	74	massacres	al	 llarg	de	 la	
història,	des	de	l’època	otomana	fins	a	les	de	l’ISIS,	el	2014.

Aquest	 documental	mostra	 com	 les	 cançons	dels	 yazidís	
documenten	antigues	històries	d’amor	i	sofriment,	expressen	
la	seva	identitat	cultural	i	religiosa,	així	com	la	seva	esperança	
de	supervivència.

Biofilmografia

Shero	 Hinde	 va	 néixer	 a	 Qamishlo,	 Síria,	 el	 1980.	 Va	 estudiar	
arqueologia	a	la	Universitat	de	Damasc,	però	va	orientar	la	seva	
activitat	professional	al	cinema.	Ha	treballat	com	a	director,	actor	
de	teatre,	productor	i	professor	de	cinema.	És	un	dels	fundadors	
de	Welat	Art	House	el	2014	i	Rojava	Film	Commune	el	2015.	

Premis

-	Guanyador	del	Premi	a	la	Producció	cinematogràfica	destacada,	
a	Newport	Beach	Film	Festival	(2019)

Iranian Lives Matter

 L’amor enfront del genocidi

Evîn	 Di	 Rûyê	 Qirkirinê	 d	 /	
Documental	musical	/	Rojava	
Film	 Commune	 /	 2020	 /	
República	 Àrab	 Siriana	 /	 52’’	
/	 Kurd,	 subtitulat	 al	 català	 /	
Sevinaz	 Evdike	 /	 Resistència	
cultural	 Yazidí	 mitjançant	 la	
música.

Iranian	 Lives	 Matter	 /	 Documental	
experimental	/	Anònim/a	/	2020	/Estats	
Unit	 /	 67’	 /	 Persa,	 subtitulat	 al	 català	
/	 	 Anònim/a	 /	 Crims	 d’estat	 a	 l’Iran.	
Repressió	política	i	dels	drets	civils.
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Sinopsi

La	 noia	 tibetana	 Gelak,	 filla	 de	 mare	 soltera,	 ha	
estat	 discriminada	 al	 poble	 des	 que	 va	 néixer.	 Amb	
l’adolescència,		Gelak	aprén	a	desafiar	les	tradicions	i	a	
empoderar-se.

Biofilmografia
Sjoerd	 Van	 Grootheest	 s’ha	 especialitzat	 en	 la	 producció	
de	 documentals	 sobre	 assumptes	 de	 drets	 humans	 i	 està	
especialment	 interessat	 en	 la	 representació	 de	 pobles	 i	
comunitats	marginats	i	estigmatitzats.	

Irene	 Vélez	 Torres	 és	 doctora	 en	 Geografia	 Política	 i	 Humana	
de	 la	 Universitat	 de	 Copenhaguen,	 Filòsofa	 i	 MSA	 en	 Estudis	
Culturals	 de	 la	 Universitat	 Nacional	 de	 Colòmbia.	 Ha	 enfocat	
la	 seva	 recerca	 en	 l’estudi	 crític	 i	 participatiu	 de	 conflictes	
socioambientals,	desplaçament	intern,	i	diferències	i	desigualtats	
ètniques	a	Colòmbia.	

Premis

-	Estrena	mundial,	Mostra	Internacional	Documental	de	Bogotà	-	
MIDBO,	Colòmbia	(2020)
-	 Selecció	 Oficial,	 Festival	 Internacional	 de	 Cinema	 pels	 Drets	
Humans,	Colòmbia	(2020)
-	 Millor	 llargmetratge	 documental,	 Festival	 por	 los	 Derechos	
Humanos	Bogotá	(2020)

Sinopsi

Aurora	 Sánchez	 “La	 Cachorra”,	 hereva	 d’una	 nissaga	 de	
revolucionaris,	 ens	 convida	 a	 conèixer	 la	 seva	 història	 familiar.	
Una	història	que	s’inicia	amb	 la	 lluita	dels	seus	pares	a	 l’Espanya	
republicana	 i	 la	 seva	 posterior	 arribada	 a	 l’Argentina.	 Tot	 un	
segle	 de	 militància,	 de	 sang	 vessada	 i	 de	 vides	 ofrenades	 a	 la	
revolució.	Roberto	i	Iván,	el	seu	germà	i	fill,	comparteixen	trinxera	
en	 la	 triomfant	 Nicaragua	 sandinista	 i,	 com	 un	 caprici	 del	 destí,	
comparteixen	 desaparició	 durant	 l’atac	 a	 la	 caserna	militar	 de	 la	
Tablada.

Biofilmografia

Roberto	Persano	va	néixer	a	Buenos	Aires,	Argentina	l’any	1976.	
És	 Llicenciat	 en	 Ciències	 de	 la	 Comunicació	 (UBA).	 Estudia	
realització	documental	amb	Pino	Solanas,	Fernando	Birri	i	Tristan	
Bauer	 (UNSAM).	 L’any	 2006,	 va	 fundar	 la	 productora	 Estudio	
Sigil	 -	 Comunicación	 &	 Sociedad,	 des	 d’on	 ha	 realitzat	 cinc	
llargmetratges	 documentals:	 “Estamos	 ganando:	 Periodismo	 y	
censura	en	 la	guerra	de	Las	Malvinas”	 (2005),	 “El	Almafuerte”	
(2009),	 “Nicaragua,	 sueño	 de	 una	 generación”	 (2012),	 “La	
parte	por	el	 todo”	 (2015),	 “Los	 Índalos”	 (2019).	És	membre	de	
l’associació	de	documentalistes	d’Argentina	(DOCA).

Santiago	Nacif	 Cabrera,	 llicenciat	 en	 Comunicació	 (UBA).	 Des	
de	fa	més	de	10	anys	es	dedica	a	la	realització	de	documentals	
(guió,	 direcció	 i	 producció).	 A	més,	 és	docent	de	nivell	mitjà	 i	
terciari.	 Com	 a	 director	 ha	 realitzat	 el	 “El	 Almafuerte”	 (2010),	
“Nicaragua,	sueño	de	una	generación”	 (2012),	 “La	parte	por	el	
todo”	(2015)	i	“Los	Índalos”	(2019).	

Juan	Andrés	Martínez	Cantó	va	néixer	a	Buenos	Aires,	el	1977.	
L’any	 2006,	 va	 fundar	 Estudio	 Sigil,	 que	 treballa	 articulant	 les	
àrees	institucional,	audiovisual	 i	educativa.	Fins	al	dia	d’avui	és	
un	dels	seus	directors	executius.	Actualment	és	també	director	
executiu	 de	 la	 productora	 Paimún	 Cinema.	 Ha	 realitzat	 la	
producció	de	més	de	15	llargmetratges.	Va	ser	Jurat	de	Festival	
LatinArab	 (2015),	 de	 la	 V	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 per	 la	
Identitat	(Barcelona	-	2016)	i	del	Comitè	de	Selecció	de	Projectes	
del	Fòrum	de	Coproducció	Argentí	-	Colombià	(2018).

Bajo Fuego

Los Índalos 

Los	 Indalos	 /	 Documental	 /	 Roberto	
Persano,	 Santiago	 Nacif	 Cabrera,	
Andrés	 Martínez	 Cantó	 /	 2019	 /	
Argentina	 /	 70’	 /	 Castellà	 /	 Roberto	
Persano,	Juan	Andrés	Martínez	Cantó
/	 Memòria	 històrica	 d’Espanya	 i	
guerrilla	llatinoamericana	(Nicaragua	i	
Argentina).	

Bajo	 Fuego	 /	 Documental	
/	 Sjoerd	 Van	 Grootheest,	
Irene	 Vélez	 Torres	 /	 2020	 /	
Colòmbia	 /	 82’’	 /	 Castellà	 /	
Mississippi	Dragonfly	/	Fracàs	
del	Procés	de	Pau	a	Colòmbia,	
reivindicacions	camperoles.

Premis

-	 XVII	 Festival	 Internacional	 de	 Documentals	 Santiago	 Álvarez,	
Santiago	-	Cuba	(2019)
-	Selecció	Oficial	XI	Trobada	(2019)



Sinopsi

Cinc	petroliers	es	van	encallar	a	 la	costa	de	Ciudad	del	Carmen,	
en	 una	 de	 les	 àrees	 naturals	 protegides	més	 grans	 de	Mèxic:	 la	
Llacuna	de	Termins.	Milers	de	treballadors	de	la	indústria	petroliera	
van	perdre	 la	 feina	 sense	cap	compensació.	 Els	danys	ecològics	
són	devastadors	per	a	la	zona	de	manglars	més	densa	del	país.	Les	
cooperatives	pesqueres,	desmantellades	per	la	indústria	petroliera,	
lluiten	per	mantenir	el	seu	comerç.

Biofilmografia
Pablo	Cruz,	va	estudiar	la	llicenciatura	de	Filosofia	a	la	Facultat	
de	 Filosofia	 i	 Lletres	 de	 la	 Universitat	 Nacional	 Autònoma	
de	 Mèxic	 (UNAM).	 Actualment,	 cursa	 la	 llicenciatura	 de	
Cinematografia	a	l’Escola	Superior	de	Cinema	(ESCINE)	a	la	
Ciutat	de	Mèxic.
Va	 dirigir	 el	 curtmetratge	 “Les	 dones	 invisibles”	 (2018),	
el	 qual	 forma	 part	 de	 la	 Selecció	 Oficial	 de	 la	 16º	 edició	
de	 Festival	 Internacional	 de	 Cinema	 de	 Morelia.	 Va	 fer	 la	
Direcció	de	Fotografia	del	curtmetratge	”El	báculo	de	Moisés”	
(2018),	estrenat	a	la	13è	edició	del	Festival	Internacional	de	
Curtmetratges	de	Mèxic.

Sinopsi

Pròxima	al	col·lapse	social,	la	ciutat	de	Los	Angeles	s’omple	
de	 protestes	 a	 favor	 dels	 immigrants	 i	 en	 contra	 de	 les	
deportacions	 sota	 l’administració	 de	 Trump.	 A	 la	 frontera	
amb	 Mèxic	 milers	 de	 persones	 intenten	 creuar	 cada	 dia	
Tijuana,	l’espera	no	té	cabuda	entre	els	rostres	migrants,	l’asil	
polític	als	Estats	Units	és	una	odissea,	un	malson.	De	mica	
en	mica,	van	descobrint	la	veritat;	creuen	un	país	caminant,	
saltant-hi	 a	 sobre,	 envaint-lo.	 Entre	 els	 seus	 testimonis	
trobem	 un	 comú	 denominador:	 l’angoixa.	 I	 la	 intolerància	
americana	 segregada	 divideix	 famílies.	 El	 dolor	 es	 torna	
analgèsic	per	a	la	felicitat.	Famílies	senceres	sobreviuen	als	
carrers	de	Tijuana	o	buscant	asil	polític.

Biofilmografia

El	 director	 Arturo	 Pulido	 ha	 desenvolupat	 el	 seu	 treball	
audiovisual	com	a	director	de	fotografia,	productor	i	promotor	
de	 les	arts	audiovisuals.	Té	més	de	16	anys	d’experiència,	el	
seu	 treball	 s’ha	mostrat	a	diversos	països	d’Amèrica	Llatina	 i	
els	Estats	Units.	Ha	treballat	en	la	realització	d’investigacions	
especials,	criminals	i	policials.	
Va	 codirigir	 el	 Freak	 Film	 Festival	 de	 Tijuana	 realitzat	 a	
Londres,	Berlín,	Espanya	i	Nova	York.	És	editor	i	fundador	de	
TankeStudioMagazine.
Té	 estudis	 al	 CAAV.	 Producció	 cinematogràfica	 al	 CECBC.	
Documental	 “One	 (wo)	man”.	Projecte	de	Cinema	Fàbrica	de	
Redes,	IMCINE.	Diplomat	en	cinematografia	pel	CCC,	CECUT.	
Diploma	de	Guió	a	CIGCITE.	Valoració	i	anàlisi	de	la	pel·lícula	al	
(CAAV).	Va	col·laborar	en	l’últim	vídeo	de	“The	Killers	of	Spike	
Lee”,	selecció	de	testimonis	Doculab	2012.	Viu	a	 la	ciutat	de	
Los	Angeles	i	Tijuana.

 La zozobra

Indocumentado sin miedo

Indocumentado	 sin	 miedo	
/	 Documental	 informatiu/
creatiu	/	Arturo	Pulido	Garcia	
/	2020	/	Mèxic/	90’	/	Castellà	
/	 Arturo	 Pulido	 Garcia,	 Jane	
Arapawe	 /	 Migració	 i	 refugi.	
Èxode	 de	 centre-americans	
cap	als	EUA,	de	2018	i	19.	

La	zozobra	/	Documental	/	Pablo	Cruz	
Villalba,	 Andrés	 Martínez	 de	 la	 Viña	
/	2020	/	Mèxic	/	68’	/	Castellà	/	Pablo	
Cruz	 Villalba	 ,	 Andrés	 Martínez	 de	
la	 Viña	 /	 Drets	 laborals,	 Capitalisme	
inhumà,	 destrucció	 del	 medi	 ambient,	
resistència	cooperativa.

Premis

-	Millor	pel·lícula	de	la	categoria	Open	Frontiers	al		Ventotene	
Film	Festival	XXIV
-	 Selecció	 oficial	 Primer	 festival	 anual	 de	 cinema	 de	 justícia	
social	i	econòmica	-	2021
-	Selecció	oficial	9è	FriCine	-	Festival	Internacional	de	Cinema	
Socioambiental	-	2020
-	Secció	Oficial	Cinema	Lab	-	2020
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Sinopsi

Empresonats	per	una	policia	mexicana	corrupta	i	negats	
a	 tenir	 un	 intèrpret	 per	 defensar-se,	 dos	 reclusos	
indígenes	 revelen	 en	 el	 seu	 idioma	 la	 tràgica	 història	
que	no	van	poder	explicar	al	jutge,	mentre	s’aferren	als	
records	vius	dels	seus	éssers	estimats.

Biofilmografia
Sergio	 Blanco,	 va	 estudiar	 Comunicació	 Audiovisual	 amb	 una	
llicenciatura	 en	 Direcció	 i	 Guió	 de	 Cinema	 Documental	 per	
l’Instituto	de	Cine	de	Madrid.	La	seva	tesi	de	postgrau,	“Dichosos	
los	que	sin	ver	crean”,	es	va	presentar	al	Festival	Internacional	de	
Cinematògrafs	de	Manaki	Brothers	el	2008.	L’any	següent	es	va	
traslladar	a	Mèxic	on	va	coescriure	el	documental	“No	hay	lugar	
lejano”	(2012).	

Michelle	 Ibaven,	 nascuda	 a	 Mèxic	 el	 1981.	 Llicenciada	 en	
Ciències	 de	 la	 Comunicació	 amb	 l’especialitat	 en	 Direcció	 de	
Cinema	 Documental	 i	 Cinematografia	 Digital	 per	 l’Instituto	 de	
Cine	de	Madrid,	va	acabar	la	seva	pel·lícula	debut	“No	hay	lugar	
lejano”	el	 2012,	que	va	 rebre	premis	 com	el	Millor	documental	
realitzat	 per	 una	 dona	 al	 Festival	 Internacional	 de	 Cinema	 de	
Morelia	i	la	Menció	Especial	del	Premi	José	Rovirosa,	dels	arxius	
cinematogràfics	de	la	UNAM.

Premis
-	FEISAL	Menció	Especial	a	Guadalajara	International	Film	Festival	
(2019)
-	Secció	oficial	Ambulante,	Documentary	Film	Festival	(2019)
-	 Estrena	 a	 Hot	 Docs	 -	 Canadian	 Documentary	 Film	 Festival	
(2019)
-	Estrena	Europea	Cinelatino,	Rencontres	Toulouse	(2019)

Sinopsi

Durant	 20	 anys,	 Jonathan	 -el	 director-,	 va	 créixer	 entre	 la	 seva	
Jerusalem	 natal	 i	 Ashram,	 a	 l’Índia,	 el	 que	 havia	 de	mantenir	 en	
secret.	A	Ashram	se	li	ensenyava	a	dedicar	la	seva	vida	al	gurú,	a	
pensar	sempre	en	ell.	Li	deien	que	d’aquesta	manera	podria	assolir	
el	seu	objectiu	a	la	vida,	despertar-se	de	la	il·lusió	sensible,	adonar-
se	de	la	“veritat”	i	ser	una	persona	il·lustrada.	Vint	anys	després	(i	
després	de	molta	 teràpia),	Jonathan	 inicia	un	viatge	per	 retrobar	
antics	 companys	 d’Ashram,	 que	 l’ajudin	 a	 entendre	 l’efecte	 que	
aquella	educació	secreta	ha	tingut	en	ell.

Biofilmografia

Jonathan	 Ofek	 és	 guionista,	 director	 i	 cineasta.	 Ha	 dirigit	 els	
curtmetratges	 estudiantils:	 “El	 dia	 d’Adam”	 i	 “Rèquiem	 per	 un	
cargol”.	 Director	 de	 fotografia	 de	 moltes	 pel·lícules,	 entre	 les	
quals	 destaquen:	 “El	 substitut”,	 “Flipping	 out”,	 “No	 free	 lunch”,	
“Quantom	leap”	i	“Codetta”.

Premis

-	FEISAL	Menció	Especial	a	Guadalajara	International	Film	Festival	
(2019)
-	Secció	oficial	Ambulante,	Documentary	Film	Festival	(2019)
-	 Estrena	 a	 Hot	 Docs	 -	 Canadian	 Documentary	 Film	 Festival	
(2019)
-	Estrena	Europea	Cinelatino,	Rencontres	Toulouse	(2019)

Cuando cierro los ojos

Els nens d’Ashram: No sóc ningú, no tinc cos

The	 Ashram	 Children:	 I	 am	 No	
Body,	I	Have	No	Body	/	Documental	
narratiu	 /	 Jonathan	 Ofek	 /	 2019	
/	 Israel	 /	 76’	 /	 Anglès,	 Hebreu,	
subtitulat	 al	 català	 /	 Jonathan	
Ofek,	Itamar	Luria	/	Sectes	i	mala	
educació	familiar.

Cuando	 cierro	 los	 ojos	 /	
Documental	 narratiu	 /	 Sergio	
Blanco,	 Michelle	 Ibaven	 /	
2019	 /	 Mèxic	 /	 63’	 /	 Castellà	
/	 Sergio	 Blanco,	 Emiliano	
Altuna,	Michelle	Ibaven,	Carlos	
F.	 Rossini	 /	 Injustícia	 d’estat,	
manca	de	protecció	 judicial	 a	
minories	lingüístiques.
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Sinopsi

“El	crim	reticent”	és	la	història	de	dos	homes	i	una	dona	que	pertanyen	
a	una	casta	nòmada	de	l’Índia	anomenada	Jokhu,	Gogai	i	Basanti,	els	
membres	de	la	qual	són	privats	de	qualsevol	dret	constitucional,	fins	i	
tot	el	reconeixement	d’identitat	oficial.	La	situació	d’extrema	pobresa	
en	 què	 viuen	 els	 empeny	 a	 cometre	 un	 crim,	 que	 els	 complicarà	
encara	més	la	vida.

Biofilmografia
Arvind	Pratap	és	guionista,	director,	director	de	 fotografia,	
productor	 i	editor,	autodidacta,	de	 les	seves	pel·lícules.	És	
un	àvid	amant	del	cinema	artístic	mundial.	Nascut	i	crescut	
en	 un	 petit	 poble	 de	 la	 zona	 oriental	 d’Uttar	 Pradesh,	 a	
l’Índia,	ara	 té	 la	seva	seu	a	Mumbai.	És	el	director	general	
de	Folklore	Films,	que	dóna	suport	al	cinema	independent	a	
la	regió.	És	conegut	sobretot	per	fer	pel·lícules	autòctones	i	
realistes	amb	actors	professionals	i	no	professionals.

Premis
-	Selecció	oficial	a	Antakya	International	Film	Festival	(2020)

Sinopsi

El	 2015,	 Mauro	 Guerra	 tenia	 32	 anys.	 Llicenciat	 en	
economia	 i	 comerç,	 apassionat	 del	 bodybuilding	 i	 la	
pintura,	una	 tarda	calorosa	va	ser	assetjat	a	casa	seva	
durant	 diverses	 hores	 per	 agents	 de	 la	 policia	 local	 i,	
després	de	negar-se	a	sotmetre’s	a	la	seva	custòdia	no	
justificada,	va	fugir	descalç	i	en	roba	interior	pels	carrers	
de	Carmignano	Sant’Urbano,	fins	a	ser	abatut	d’un	tret.

Biofilmografia

Dario	Tepedino,	director,	autor	i	guionista,	va	néixer	a	la	província	
de	Salern	el	1978.	Després	dels	seus	estudis	científics	va	assistir	
a	 l’escola	 de	 Teoria	 i	 tècnica	 de	 comunicació	 audiovisual	 del	
director	 i	guionista	Salvatore	Nocita	de	Milà,	que	va	acabar	el	
2003.	Es	va	traslladar	a	Bolonya	on	va	començar	la	seva	carrera	
com	 a	 videomaker	 independent	 per	 la	 principal	 emissora	 de	
televisió	nacional.	Va	fundar	Dadalab	i,	el	2006,	va	començar	a	
crear	 i	 produir	 formats	per	 a	Gambero	Rosso	Channel,	Caccia	
i	 Pesca	 TV.	 El	 2013,	 va	 realitzar	 el	 documental	 d’investigació	
“El	meu	nom	és	Massimo	 i	 demano	 justícia”,	 que	va	obtenir	 la	
menció	especial	DE-R	dins	de	la	revisió	Doc	Under	30	i	va	iniciar	
la	col·laboració	amb	les	associacions	Acad	i	Sulla	Pelle	di	tutti	per	
a	les	quals	es	va	ocupar	de	les	entrevistes	i	documentals	sobre	
morts	estatals.

El delicte reticent

Les regles d’èxit de l’Arnold

Le	 regole	 di	 Arnold	 per	 il	
successo	 /	 Documental	
narratiu	 /	 Dario	 Tepedino	
/	 2020	 /	 Itàlia	 /	 68’	 /	 Italià,	
subtitulat	 al	 català	 /	 Dario	
Tepedino	/	Crims	d’estat:	Abús	
policial	 i	 encobriment	 judicial	
d’un	assassinat.

The	 Reluctant	 Crime	 /	 Ficció	 /	
Arvind	 Pratap	 /	 2020	 /	 Índia	 /	 90’	 /	
Hindi,	 subtitulat	 al	 català	 /	 Arvind	
Pratap,	 Monika	 Thakur,	 Awnish	
Kotnaal	 /	 Denuncia	 una	 marginació	
institucionalitzada	 contra	 la	 casta	
més	 baixa	 de	 l’Índia,	 que	 només	
recentment	s’ha	començat	a	 reparar.	
Pobresa,	crims	policials.
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Sinopsi

Sanyok	és	tutor	al	centre	de	detenció	 juvenil.	Els	pares	
dels	interns	són	majoritàriament	addictes	a	les	drogues	
i	 l’alcohol.	 Els	 nens,	 d’entre	 10	 i	 15	 anys,	 han	 viscut	
situacions	terribles.	Sanyok	es	guanya	la	seva	confiança.	
La	relació	és	tan	estreta	que	sembla	que	Sanyok	sigui	un	
d’ells.	Sanyok	pensa	que	si	tan	sols	aconseguís	salvar	una	
vida,	no	haurà	viscut	en	va.

Biofilmografia

Graduada	 a	 l’Institut	 de	Cinema	 i	 Televisió	 com	a	directora	de	
cinema.

Ha	 treballat	 a	 la	 televisió	 com	 a	 ajudant	 de	 direcció	 i	 com	 a	
reportera.	 A	més,	 ha	 treballat	 com	 a	 periodista	 i	 fotògrafa	 en	
moltes	revistes.	Ha	realitzat	pel·lícules	documentals	des	del	2003	
com	a	guionista	i	directora.

Els especials

The	 Specials	 /	 Documental	
/	 Anna	 Dranitsyna	 /	 2020	 /	
Rússia	/	92’	/	Rus,	subtitulada	
al	 català	 /	 Anna	 Dranitsyna	
/	 Rehabilitació	 d’infants	 de	
famílies	 desestructurades	 a	
Rússia.



CURTMETRATGES PRESENCIALS
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Sinopsi

A	Xile,	l’aristocràcia	mai	va	permetre	al	poble	participar	en	la	
redacció	de	la	Constitució	al	llarg	dels	més	de	200	anys	de	la	
seva	història.

Potser	per	això,	el	poble	sempre	ha	plasmat	les	seves	pors	i	
esperances	a	les	tàpies	de	les	ciutats.

El	25	d’octubre	de	l’any	2020	el	poble	xilè	va	anar	a	dipositar	
a	les	urnes,	el	que	ja	havia	dipositat	als	murs.

Sinopsi

“Tenemos	un	sueño”	és	una	trobada	de	dones	que	s’han	ajuntat	per	
parlar	de	desitjos,	de	pors,	de	lluita,	tot	rescatant	orígens	i	somnis	
impossibles.	 El	 brindis	 de	 Las	Poderosas	 és	 un	 repòs	 en	 aquest	
viatge,	una	festa	pel	nostre	dret	a	somiar.

Biofilmografia

Satoko	 Kojima,	 nascuda	 a	 Kyoto,	 és	 psicòloga	 i	 ballarina	
professional,	 experta	 en	 violència	 de	 gènere.	 En	 l’actualitat	
és	 docent,	 coreògrafa	 i	 professional	 de	 l’art	 pel	 canvi	 social.	
Tècnica	de	Formació	 i	 Intervenció	en	 l’associació	Acció	Contra	
el	 Tràfic,	 amb	 qui	 ha	 dirigit	 videocreacions	 per	 a	 campanyes	
de	sensibilització.	Ha	escrit	 articles	sobre	prostitució	 i	 tracta	 i	
ha	 celebrat	 conferències	 sobre	 la	 mateixa	 temàtica,	 impartint	
formacions	per	a	diferents	col·lectius.	Coordinadora	artística	del	
grup	Las	Poderosas.

Siempre estarán las murallas

Tenemos un sueño

Tenemos	un	sueño	/	Vídeo	creatiu	
/	Satoko	Kojima	Hoshino	/	Espanya	
/	2020	/	Durada:	6’	/	Castellà	/
Migració.	 Racisme.	 Tracta.	
Empoderament	femení.

Siempre	 estarán	 las	 murallas	 /	
Documental	/	Rodrigo	Labarca	Pacheco	
/	 Xile	 /	 2020	 /	 4’	 /	Castellà	 /	 Llibertat	
d’expressió.	 Superació	 dictadura.	
COVID-19.

Filmografia

-	Siempre	estarán	las	murallas	(2020)
-	En	primera	persona	(2019)
-	La	Batalla	de	Aysén	(2018)	
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Sinopsi

Dana	és	una	dona	bella	 i	 intel·ligent	que	es	prostitueix.	
Ha	de	lliurar	la	majoria	dels	seus	ingressos	al	cap	d’una	
màfia	que	l’explota	i,	suposadament,	la	protegeix.	S’ha	fet	
a	aquesta	activitat	que	no	va	buscar	 i	en	què	va	caure	
per	error,	per	amor.	Potser,	si	es	porta	prou	bé,	recuperi	
la	seva	llibertat.	Però	la	malaltia	de	la	seva	filla,	i	l’addicció	
als	narcòtics,	li	impedeixen	ser	tan	completa	com	sempre.
Un	 incident	 inesperat	 li	 donarà	 l’oportunitat	 de	 deixar	
d’obeir	el	seu	captor	i	intentar	fer	justícia	pel	seu	compte.

Biofilmografia
Nataly	 Vergara	 Adrianzén	 és	 llicenciada	 en	 Comunicació	
Audiovisual	per	PUCP	al	Perú.	Ha	treballat	en	publicitat,	cinema,	
teatre	 i	 nous	mitjans.	Ha	 estat	 ajudant	 d’art	 als	 llargmetratges	
peruans	 ”La	Familia	Bardelli”	 (2019)	 i	 “Secreto	del	Mal”	 (2014).	
Va	ser	la	productora	teatral	de	4	obres	i	la	directora	d’art	d’una	
cinquena.
Al	2018	va	fundar	amb	el	seu	germà	Roger	Vergara	la	productora	
La	 Taberna	 Studios.	 Actualment,	 es	 troba	 estudiant	 el	 màster	
d’ESCAC	en	Direcció	d’Art	i	està	produint	“Monster	Brigade.	

Premis
-	Millor	curt	experimental	Festival	de	Cine	de	Lima	(2019)
-	Millor	curt	a	Los	premios	Crea	(2019)
-	Millor	curt	peruà	a	Infierno	en	los	Andes	Fest	(2019)
-	Millor	curtmetratge	a	1r	Festival	de	Cortometrajes	Parawarimun	
Muhu	(2019)
-	Millor	film	experimental	a	Worldwide	Women’s	Festival	(2020)

Sinopsi

Chennu	va	cometre	amb	15	anys	el	seu	primer	delicte:	ser	un	nen	
del	carrer.	I	va	entrar	a	l’infern:	Pademba	Road,	la	presó	d’adults	de	
Freetown.	Al’infern	hi	mana	Mr.	Sillah,	i	no	hi	ha	esperança.	Chennu	
va	aconseguir	sortir	després	de	quatre	anys.	Ara	hi	vol	tornar.

Biofilmografia

Raul	 de	 la	 Fuente,	 director,	 guionista	 i	 muntador.	 El	 seu	
llargmetratge	 “Another	Day	of	Life”	ha	 rebut	el	premi	EFA	com	
a	 Millor	 Llargmetratge	 d’Animació	 Europeu	 2018,	 així	 com	 els	
premis	Goya	i	Platí	2019	(en	la	mateixa	categoria),	el	Premi	del	
Públic	al	Festival	de	Sant	Sebastià	i	va	ser	estrenat	a	la	Secció	
Oficial	 del	 Festival	 de	 Cannes.	 De	 curtmetratges	 destaquen	
“Minerita”	 (Goya	al	Millor	Curt	Documental	2014	 i	 semifinalista	
per	als	Oscars	2016),	“La	febre	de	l’or”	i	“Verge	negra”.

Atrapadas

El infierno

El	infierno	/	Documental	/	Raul	de	
la	 Fuente	 /	 Espanya	 /	 2019	 /	 22’	
/	 Castellà	 /	 Joves	 empresonats,	
Desprotecció	 judicial	 a	 Sierra	
Leona.

Atrapadas	 /	 Vídeo	 dansa	 /	
Nataly	 Vergara	 Adrianzén	
/	Perú	/	2019	/	9’	/	Castellà	/	
Violència	sobre	les	dones.
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Sinopsi

Una	 advocada	 d’ofici,	 amb	 una	 vida	 personal	
complicada,	rep	l’encàrrec	de	defensar	a	un	dels	acusats	
de	l’anomenat	“crim	del	caixer”,	on	tres	joves	van	cremar	
una	dona	sense-sostre.	Un	pacte	amb	l’acusació	sembla	
la	 solució	 més	 clara,	 però	 quan	 es	 troba	 amb	 el	 seu	
client,	aquest	es	nega	rotundament	a	acceptar	la	seva	
culpabilitat.

Biofilmografia
Albert	 Folk,	 graduat	 a	 l’ESCAC	 en	 l’especialitat	 de	 realització	
documental,	les	seves	obres	han	estat	emeses	per	TVC,	RTVE,	
BTV	i	XTVL.	El	seu	últim	documental,	“Iago	Pericot.	La	conquesta	
de	la	innocència”,	produït	per	Batabat	i	RTVE,	va	rebre	el	Premi	del	
Públic	al	Millor	Documental	de	Festival	Internacional	de	Cinema	
Gai	i	Lèsbic	de	Barcelona.	Durant	els	últims	15	anys,	ha	produït	
i	dirigit	una	gran	quantitat	de	contingut	audiovisual	en	diferents	
formats	per	a	empreses	i	institucions.		

Sinopsi

Inspirada	 en	 fets	 reals,	 “Canción	 sin	 nombre”	 és	 la	 història	
de	 Georgina	 Condori,	 una	 dona	 andina	 a	 la	 qual	 li	 desapareix	
misteriosament	 el	 seu	 nadó,	 tot	 just	 després	 de	 donar	 a	 llum.	
Ambientada	 en	 els	 anys	 vuitanta,	 la	 cinta	 té	 lloc	 en	 plena	 crisi	
econòmica	 i	 auge	de	Sendero	Luminoso,	 el	Partit	Comunista	del	
Perú.

Biofilmografia

Charlie	Manton	és	un	director	i	guionista	que	viu	a	Londres.	El	seu	
curt	“Primer	de	novembre”	protagonitzat	per	Lindsay	Duncan	va	
ser	guanyador	al	Student	Academy	Awards.	Actualment	està	en	
procés	de	desenvolupar	nous	projectes.	

Premis

-	Medalla	de	Bronze	als	Premis	Estudiantils	de	l’Acadèmia	(2019)
-	Millor	actriu	per	24fps	International	Short	Film	Festival	(2019)
-	 Medalla	 de	 plata	 per	 24fps	 International	 Short	 Film	 Festival	
(2019)
-	Premi	del	Públic	per	Lago	Film	Festival	(2020)
-	Millor	Curt	per	Lucca	Film	Festival	(2019)
-	Premi	del	Públic	a	This	is	England	Film	Festival	Rouen	(2019)	

Els que callen

Primer de novembre

November	 1st	 /	 Ficció	 /	 Charlie	
Manton	/	Regne	Unit	/	2019	/	25’	
/	Anglès,	subtitulat	al	català	/	Pena	
de	mort.

Els	que	callen	/	Ficció	basada	
en	 fets	 reals	 /	 Albert	 Folk	 /	
Catalunya	/	2020	/	18’	/	Català	
/Tema:	 Pobresa.	 Dret	 a	 la	
justícia.
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Sinopsi

“Madres	de	Luna”	és	un	curtmetratge	d’històries	creuades	on	quatre	
dones,	de	diferents	llocs	del	món,	es	troben	unides	per	la	veu	d’un	nadó	
molt	especial:	la	nena	que	no	va	arribar	a	néixer	d’elles,	però	que	va	viure	
en	els	seus	ventres.	Ella	narra	les	seves	vides	passades	mentre	lluita	pel	
seu	objectiu	primordial,	que	és	néixer.

Biofilmografia
Des	de	petita,	Alicia	Albares	va	ser	una	àvida	 lectora	 i	aviat	va	
començar	 a	 escriure.	 Les	 seves	 incursions	 en	 el	món	 literari	 li	
van	reportar	nombrosos	premis.	Va	ser	així	com	va	descobrir	la	
seva	passió	per	explicar	històries	audiovisuals.	El	cinema	es	va	
convertir	en	la	seva	meta	i	destinació.	Va	estudiar	Comunicació	
Audiovisual	a	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	al	 temps	
que	començava	a	escriure	els	seus	propis	projectes.

Sinopsi

Inspirada	 en	 la	 tràgica	 mort	 de	 “Sahar	 Khodayari”,	
coneguda	com	“la	Noia	Blava”	a	l’Iran.

Biofilmografia

Navid	Nikkhah	Azad	és	llicenciat	en	literatura	anglesa,	guionista,	
muntador	 professional	 de	 cinema	 i	 guardonat	 director	 de	
curtmetratges.	 Ha	 escrit	 dos	 guions	 de	 llargmetratge,	 muntat	
sis	 llargmetratges	 i	 dirigit	 sis	 curtmetratges.	 Tres	 dels	 seus	
curtmetratges	van	ser	acceptats	oficialment	i	es	van	estrenar	en	
més	de	100	festivals	internacionals	de	cinema	de	tot	el	món.	Ha	
guanyat	diverses	nominacions	i	premis	internacionals.

Madres de Luna

L’esbarjo

Zang	-	e	Tafrih	/	Ficció	basada	
en	fets	reals	/	Navid	Nikkhah	
Azad	/	Iran	/	2020	/	12’	/	Persa,	
subtitulat	al	català	/	Repressió	
institucional	de	la	dona	a	l’Iran.

Madres	de	luna	/	Ficció	simbòlica	/	Alicia	
Albares	/	Espanya	/	2019	/	15’	/	Castellà	/
Dret	 a	 la	 vida.	 Maltractaments	 a	 les	
dones:	 ablació,	 matrimoni	 infantil,	
avortament,	prostitució.

Premis

-	Guanyadora	de	més	de	30	premis,	entre	ells:	
-	Millor	 Direcció	 i	 Fotografia	 a	 l’Àfrica	 For	 Impact	 Film	 Festival	
(2019)
-	Millor	 Pel·lícula	 realitzada	 per	 una	 Dona	 a	White	Whale	 Fest	
(2019)
-	Premi	Millor	Curt	Secció	Femení	Plural	Beroz	Beko	de	Festival	
Ikuska,	Pasaia	(2019)
-	Menció	Especial	del	Jurat	a	Cortos	con	Ñ	(2019)
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Sinopsi

Quan	 l’estat	de	Geòrgia	procedeix	a	 l’execució	del	 jove	
negre	Ivon	Ray	Stanley,	un	oficial	del	correccional	descriu	
minuciosament	el	relat	de	la	seva	mort.

Pel·lícula	especialment	impactant.	Pot	ferir	la	sensibilitat	
del	públic.

Biofilmografia
Jeroen	 Van	 der	 Stock	 és	 un	 cineasta	 d’origen	 belga	 que	 va	
obtenir	el	seu	Màster	en	Arts	Audiovisuals	a	l’Escola	d’Arts	Luca	
de	Brussel·les.	En	la	seva	obra	sovint	explora	idees	al	voltant	del	
rebuig,	la	disfuncionalitat	i	 l’abandonament.	Els	seus	treballs	en	
vídeo	han	estat	projectats	en	festivals	de	cinema	com	Rotterdam,	
Oberhausen,	 RIDM,	 Rencontres	 Internationales,	 CPH:	 DOX	 i	
Jeonju.	 El	 seu	 curtmetratge	 “Night	 Horse”	 va	 guanyar	 el	 Gran	
Premi	al	Festival	Image	Forum	i	va	ser	nominat	al	Found	Footage	
Award	de	la	IFFR	2019.	Van	der	Stock	viu	i	treballa	actualment	a	
Kanagawa,	Japó.

Sinopsi

El	pare	d’Aminodin	sempre	somriu	perquè	diu	que	“les	persones	felices	
viuen	més	temps”.	Per	això	Aminodin,	de	vuit	anys,	posa	el	seu	millor	
somriure	mentre	treballa	a	la	deixalleria	de	Papandayan,	on	viu	amb	la	
seva	família.	El	seu	cosí	Aliman,	en	canvi,	va	perdre	el	seu	pare	quan	
van	començar	a	caure	bombes	del	cel	a	la	ciutat	de	Marawi,	a	Filipines.

Biofilmografia

Javier	 Fesser,	 ha	 guanyat	 sis	 premis	 Goya	 i	 dirigit	 pel·lícules	
tan	 destacades	 com	 ”El	 milagro	 de	 P.	 Tinto”,	 “Camino”	 	 o	
dues	 adaptacions	 de	 Mortadel·lo	 i	 Filemón.	 La	 seva	 última	
obra,	 “Campeones”,	 un	 èxit	 de	 la	 crítica,	 públic	 i	 recaptació,	
es	 consolida	 com	 la	 producció	 espanyola	 més	 reeixida	 de	
2018.	Sempre	compromès	amb	 temes	socials,	Javier	ha	dirigit	
projectes	audiovisuals	vinculats	a	organitzacions	com	UNICEF	i	
l’Organització	d’Estats	Iberoamericans.

Guillermo	Fesser,	 arxiconegut	 pel	 seu	programa	Gomaespuma	
al	costat	de	Juan	Luis	Cano.	Guillermo	exerceix	com	a	escriptor	
i	 corresponsal	 als	 Estats	 Units.	 Dins	 de	 la	 seva	 multifacètica	
carrera	 destaca	 la	 creació	 de	 la	 Fundación	 Gomaespuma,	 la	
direcció	de	 la	pel·lícula	 ”Cándida”,	basada	en	 la	biografia	de	 la	
seva	empleada	domèstica	que	va	publicar	sota	el	títol	“Cuando	
Dios	aprieta	ahoga	pero	bien”,	i	la	publicació	d’un	innovador	llibre	
interactiu	per	a	nens	i	nenes	creat	específicament	per	a	tauletes	
i	telèfons	mòbils,	entre	altres.

L’execució

El monstruo invisible

El	 monstruo	 invisible	 /	 Documental	
ficcionat	 /	 Javier	 Fesser	 i	 Guillermo	
Fesser	/	Espanya	/	2019	/	29’	/	Castellà	
/	Pobresa	extrema	a	Filipines.	Treball	
infantil.

The	 execution	 /	 Documental	
experimental	 /	 Jeroen	 Van	
der	Stock	/	Japó	/	2020	/	14’/	
Anglès,	 subtitulat	 al	 català	 /	
Pena	de	mort.	



CURTMETRATGES ONLINE
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Sinopsi

A	 El	 Salvador,	 un	 important	 moviment	 teatral	 està	
començant	a	establir-se	al	país,	on	moltes	dones	lideren	
part	 d’aquesta	 nova	 onada	 en	 les	 arts	 escèniques.	
Aquest	 és	 un	 retrat	 de	 la	 part	 tècnica	 d’un	 muntatge	
teatral.	 	 Aquesta	 és	 la	 història	 de	 Yamileth,	 tècnica	
d’il·luminació;	curiosament,	potser	els	professionals	més	
invisibles	en	les	arts	escèniques,	aquells	que	fan	possible	
que	la	funció	es	realitzi,	darrere	d’escena.	Yamileth	ens	
explica	 la	seva	vida;	 reflexiona	sobre	 les	dificultats	 i	 la	
seva	lluita	constant	per	fer	que	el	seu	treball	sigui	visible	
i	respectat,	com	a	dona.

Biofilmografia
Actor	 i	director	de	 teatre,	neix	al	Salvador	el	 1976.	L’any	2004	
es	gradua	com	a	 llicenciat	 en	Arts	Escèniques	a	 la	Universitat	
Nacional	 de	 Costa	 Rica,	 on	 combinarà	 el	 seu	 treball	 d’actor	
amb	el	de	la	producció	audiovisual	en	el	sector	de	la	publicitat,	
fins	 a	 l’any	 2006	 quan	 viatja	 a	 Espanya.	 Treballa	 en	 diversos	
projectes	de	cinema	i	de	teatre	a	Barcelona	i	Madrid,	on	resideix	
actualment.	Combinant	el	seu	treball	com	a	cap	d’escena	i	tècnic	
de	maquinària	en	teatre.

Sinopsi

Basada	en	el	cas	de	Guillem	Agulló,	aquesta	història	parla	de	 les	
víctimes	de	la	violència	feixista,	però	també	del	dolor	d’una	família	
que	no	aconsegueix	superar	 la	mort	d’un	dels	seus	membres.	La	
seva	germana	torna	a	casa	i	es	veu	obligada	a	enfrontar-se	tant	a	la	
impotència	dels	pares	com	a	la	seva	pròpia.	I	el	resultat	és	un	curt	
d’estil	elegant	 i	el·líptic,	que	suposa	alhora	el	descobriment	d’una	
actriu	superlativa.

Biofilmografia

Jordi	Boquet	Claramunt	(Cervera,	1994)	va	començar	els	seus	
estudis	audiovisuals	a	l’EMAV,	saltant	posteriorment	a	l’ESCAC,	
on	el	2014	va	iniciar	la	seva	carrera	universitària	especialitzant-
se	 en	 direcció	 de	 cinema.	 “Ni	 oblit	 ni	 perdó”,	 el	 seu	 primer	
curtmetratge,	 està	 inspirat	 en	 la	 història	 pòstuma	 de	 Guillem	
Agulló.

Premis

-	Premi	del	públic	a	D’A	Film	Festival		(2020)
-	Nominada	als	Premis	Gaudí	(2020)
-	Primer	premi	Danzante	Iberoamericano	a	Festival	Internacional	
de	Cine	de	Huesca	(2020)
-	Tercer	premi	a	Festival	de	Cine	d’Alfàs	del	Pi	(2020)
-	Meció	Especial	del	Jurat	a	FASCURT	(2020)

Única

Ni oblit ni perdó

Ni	 oblit	 ni	 perdó	 /	 Ficció	 /	 	 Jordi	
Boquet	 Claramunt	 /	 Espanya	 /	
2010	/	20’	/	Català	/	ESCAC	Films	
/	Efectes	col·laterals	de	la	violència	
feixista.

Única	 /	 Documental	 /	 Hugo	
Mata	 Parducci	 /	 El	 Salvador	
/	 2019	 /	 20’/	 Castellà	 /	 Hugo	
Mata	 /Feminisme	 /	 Igualtat	
d’oportunitats	laborals.



Sinopsi

“Los	que	no	sienten”	és	un	testimoni	de	primera	mà	de	la	situació	
que	viuen	la	majoria	dels	habitants	de	Palestina,	entre	ells	Tamar,	
una	jove	que	va	fugir	d’allà	per	tal	de	poder	explicar	la	seva	història	i	
la	del	seu	país,	alhora	que	denuncia	la	manca	de	suport	que	senten	
els	ciutadans	de	Gaza	per	part	de	la	resta	de	món.	El	curtmetratge	
neix	de	la	impotència	i	la	incapacitat	de	les	directores	de	crear	una	
obra	 sobre	 una	 història	 d’un	 país	 que	 desconeixen.	 Representa	
milers	de	memòries	 i	veus	que	diàriament	són	silenciades.	Donar	
veu	a	Tamar	i	organitzar	el	seu	missatge	es	converteix	en	el	principal	
repte	de	les	directores.

Biofilmografia
Marta	 Porto	 Orense,	 directora,	 guionista	 i	 productora	 tècnica	
superior	en	 fotografia	artística	EASD	Antonio	Failde.	Graduada	
en	Comunicació	Audiovisual	USC.	Fotògrafa	i	ajudant	de	càmera	
a	“A	vida”	i	“12”	per	ZenitTV.	Producció	en	Festival	Internacional	
de	curtmetratges	de	Verín,	jurat	jove	a	Festival	Carlos	Velo	i	jurat	
oficial	de	curtmetratges	en	OUFF	2019.

Carlota	 Mojica	 Ramírez,	 directora	 Graduada	 en	 Comunicació	
Audiovisual	per	la	UMA.	Gravació	i	edició	de	Festival	de	Cinema	
Fantàstic.

Débora	 Vargas,	 graduada	 en	 Comunicació	 Audiovisual	 UMA.	
Participació	en	producció	i	càmera	a	“El	bram	dels	silencis”.

Alba	Cantero,	graduada	en	Comunicació	Audiovisual	per	la	UMA.	
Fotògrafa	freelance.

Premis

-	Premi	del	públic	al	Festival	de	Màlaga	(2020)
-	Premi	Millor	curtmetratge	de	la	categoria	Horizontes	dins	del	
Festival	Internacional	de	Curtas	Vía	XIV	(2020)
-	Festival	Internacional	de	Cinema	Curt	de	Cali	en	Selecció	
Internacional	Universitària	(2020)
-	OUFF	en	Curto	a	Secció	oficial	de	curtametraxes	(2020)

Sinopsi

Neetu	 és	 un	 exemple	 de	 com	 sobreposar-se	 davant	 de	
qualsevol	obstacle	de	la	vida.

Biofilmografia

Carlos	Caro	(Madrid,	1975)	és	fotògraf	i	cineasta	aficionat.	Dedicat	
professionalment	al	disseny	digital	especialitzat	en	experiència	
d’usuari.	El	cinema	li	ha	donat	una	altra	eina	per	explicar	històries	
sobre	 aquelles	 nenes	 petites	 que	 passen	 desapercebudes	 i	
tenen	molt	a	ensenyar.	Creador	de	www.lacajatonta.tv,	dedicat	
a	 la	 recopilació	 de	 curtmetratges	 documentals	 i	 sèries	 web	
de	 nous	 directors	 per	 a	 la	 seva	 promoció.	 Cofundador	 de	
nosolofilms.org,	 una	 associació	 que	 té	 com	a	 objectiu	 utilitzar	
els	 seus	documentals	per	 fer	 visibles	 les	violacions	dels	drets	
humans	 i	 ajudar	 a	 empoderar	 els	 seus	 protagonistes	 donant	
suport	financer	als	seus	projectes.

Los que no sienten

Neetu

Neetu	 /	 Documental	 /	 Carlos	
Caro	/	Índia	/	2018	/	6’	/	Hindi	/	
Carlos	Caro	/	Masclisme	índia	/	
degradació	de	la	dona.

Los	que	no	sienten	/	Documental	/	Alba	
Cantero,	 Carlota	 Mojica,	 Marta	 Porto,	
Débora	Vargas	 /	 Espanya	 /	 2019	 /	 13’	
/	Anglès,	Castellà,	subtitulat	al	català	/	
Marta	Porto	/	Refugiats	i	Gaza.
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Sinopsi

Una	 jove	 es	 veu	 obligada	 a	 prostituir-se	 per	 saldar	
els	 deutes	 del	 seu	 exmarit.	 El	 seu	 destí	 està	 narrat	 a	
través	de	figures	de	Playmobil	i	un	pastís	de	noces	que	
desapareix	juntament	amb	les	il·lusions	de	la	dona.

Biofilmografia
Monica	 Mazzitelli	 (Roma,	 1964)	 és	 una	 directora	 i	 escriptora	
italiana	 resident	 a	 Suècia.	 Ha	 rodat	 uns	 vint	 curtmetratges	 de	
ficció	 i	 documentals,	 videoclips	 i	 promocions	 que	 han	 estat	
seleccionats	en	més	de	130	festivals	de	cinema,	rebent	més	de	
vint	nominacions	i	premis.

Premis
-	Millor	Animació	a	Bucharest	ShortCut	Cinefest	(2020)
-	Millor	curt	a	Festival	International	de	Cine	de	Cartagena	(2020)
-	Millor	curt	a	Roma	Film	Corto	(2020)
-	Menció	Especial	a	Curt	Animat	a	Sarno	Film	Festival	(2020)
-	Curt	de	l’any	a	Short	of	the	Year	(2020)

Sinopsi

Memo	 i	Delia	 són	dos	 joves	 adolescents	 que	 inicien	 una	 relació,	
tímida	 i	 il·lusionada.	 Un	 dia	 que	 Memo	 no	 arriba	 a	 temps	
d’acompanyar	Delia	a	l’escola,	aquesta	és	segrestada	i	desapareix.

Biofilmografia

Jianna	 Maarten	 es	 va	 llicenciar	 en	 Storytelling	 al	 prestigiós	
programa	d’escriptura	creativa	de	la	Universitat	de	Columbia	i	al	
MFA	de	direcció	d’AFI.	Maarten	va	ser	nominada	per	l’Atlanta	Film	
Festival	com	a	cineasta	a	observar.	Ja	siguin	de	ciència	ficció,	de	
terror,	dramàtics	o	satírics,	a	Maarten	li	agrada	construir	mons	
complexos	de	diverses	capes	fermament	arrelats	a	la	realitat	a	
través	dels	personatges	que	els	habiten.	Viu	a	Los	Angeles.

Premis

-	Gran	Premi	del	Jurat	a	Seattle	International	Film	Festival	(2020)
-	Premi	del	Jurat	del	Jove	a	Palm	Springs	(2020)
-	Premi	del	Gran	Jurat,	Premi	del	Públic	i	El	Millor	del	Festival,	al	
Festival	Ivy	Film	(2020)
-	Premi	Bruce	Corwin,	al	Santa	Barbara	International	Film	Festival	
(2020)

El pastís de noces

Sin Cielo

Sin	cielo	/	Ficció	/	Jianna	Maarten	
/	 França	 /	 2018	 /	 25’	 /	Castellà	 /
François	 Morisset	 /	 Violència	
contra	les	dones	a	Mèxic.

The	wedding	cake	/	Animació,	
drama	 social	 /	 Monica	
Mazzitelli	 /	 Suècia	 /	 2020	 /	
4’	 /	 Inglés	/	Monica	Mazzitelli	
/	 Prostitució	 /	 Trata	 de	
blanques.
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Sinopsi

El	petit	Daniel	surt	de	l’escola	feliç	i	se’n	va	cap	a	casa	a	celebrar	la	
seva	festa	d’aniversari.

Biofilmografia
Jose	Maria	Lara	a	treballat	de	guionista	en	sèries	de	televisions	
per	productores	com	Globomedia,	Europroducciones	o	Mediapro.	
I	 en	 el	 llargmetratge	 “Al	 teu	 costat”,	 coproducció	 peruana-
dominicana,	estrenada	al	Perú	i	Bolívia	(2018).	Escriptor	premiat	
en	 certàmens	 literaris	 com	 el	 «Cross	 d’Atapuerca»	 (2015),	
«Microrelats	de	Montserrat»	(2019),	«Efecte	Palmell»	(2016)	o	el	
de	relat	breu	«Mariví	Fernández	González”.

Sinopsi

Per	 a	 aquest	 experiment	 necessitem	 que	 vostè,	 que	
està	davant	de	la	pantalla,	respongui	de	manera	sincera:	
després	d’un	accident	ha	de	triar	entre	perdre	la	vista	o	
les	cames.

Biofilmografia

Laura	 Torrijos	 -	 Bescós,	 titulada	 amb	 matrícula	 d’honor	 al	
Batxillerat	 d’Arts	 Escèniques,	 Música	 i	 Dansa	 a	 l’Escola	 d’Art	
d’Osca.	Estudiant	d’Interpretació	Textual	a	l’Escola	Superior	d’Art	
Dramàtic	de	Màlaga.	Guanyadora	del	Premi	Joves	Creadors	del	
Govern	d’Aragó	amb	la	sèrie	fotogràfica	“Com	jo”.

Guanyadora	de	la	Pajarita	de	Oro	dels	Premis	Altoaragoneses	de	
l’any	en	la	categoria	de	cultura.	Inclosa	a	la	llista	de	“els	cinquanta	
espanyols	més	influents	de	la	Generació	Z”	de	la	revista	SModa	
d’El	País.

Feliz desahucio

Otra forma de caminar

Otra	 forma	 de	 caminar	 /	
Documental	 /	 Laura	 Torrijos	
-Bescós	 /	 Espanya	 /	 2020	 /	
20’	/	Castellà	/	Ángel	Gonzalvo	
Vallespí	/	Diversitat	funcional.

Feliz	 desahucio	 /	 Ficció	 /	 Samuel	 del	
Amor	/		Espanya	/	2020	/	Castellà	/	Jose	
Maria	Lara	/	Desnonaments.
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Sinopsi

Milers	de	persones	han	mort	a	Síria	des	que	va	començar	
la	guerra	el	2010.	Milions	de	persones	s’han	vist	obligades	
a	migrar	a	altres	països.	Sidhra,	Mostafa,	Raghat,	Verde	i	
Ammar	són	només	algunes	d’aquestes	persones.

Biofilmografia
Ahmed	Mücahid	Aydoğan,	va	néixer	el	1997.	Es	va	graduar	Beyoğlu	
Anadolu	İHL.	Encara	continua	la	seva	formació	al	departament	de	
cinema	de	ràdio	de	la	Universitat	Üsküdar.	Va	completar	cursos	
de	direcció	 i	guió	a	 l’Istanbul	Design	Center	 i	a	 l’Istanbul	Media	
Academy.	Treballa	com	a	director	a	la	unitat	de	producció	de	la	
IHH	Humanitarian	Relief	Foundation.

Sinopsi

Un	curt	documental	que	presenta	 la	història	del	 jove	 transsexual	
Ekai	Lersundi,	que	es	va	suïcidar	el	2018	després	de	lluitar	amb	la	
burocràcia	que	envoltava	l’assignació	de	teràpia	de	reemplaçament	
hormonal.

Biofilmografia

Arantza	Ibarra	Basáñez	(Guernica	i	Luno,	Biscaia,	1975)	és	una	
il·lustradora,	creadora,	publicista,	lectora	i	escriptora	de	contes,	
guionista	i	directora	de	cinema	i	també	es	dedica	a	la	música.

Sota un cel brillant

Mi pequeño gran samurai - Ekai

Mi	 pequeño	 gran	 Samurai	 	 /	
Documental	 /	 Arantza	 Ibarra	 /	
Espanya	 /	 2020	 /	 21’	 /	 Castellà	 /	
Izaskun	Arandia	/	Transexualitat	 /	
LGBTIQ+

Berrak	Bir	Gökte	/	Documental	
/	Ahmed	Mücahid	Aydoğan	/	
Turquia	/	2020	/	13’	 /	Àrab	/
Rumman	 Yapım	 /	 Refugiats	
sirians.

Premis

-	Festival	Internacional	de	Cine	y	Artes	Escénicas	Gaylesbitrans	
de	Bilbao	(2020)
-	Premi	del	Públic	Millor	Curtmetratge	de	Bilbao	(2020)



Sinopsi

Durant	la	quarantena	de	la	COVID-19,	un	andalús	que	fa	poc	temps	
que	 viu	 a	 Lorca	 parla	 per	 la	 finestra	 amb	el	 seu	 veí	 per	 primera	
vegada.	 Finalment	 s’adona	que	no	 tothom	viu	el	mateix	 tipus	de	
confinament.
A	 Espanya	 més	 de	 100.000	 persones	 viuen	 en	 confinament	
permanent	 per	 falta	 d’accessibilitat	 a	 casa	 seva	 i	 1,8	 milions	 de	
persones	depenen	de	tercers	per	sortir	de	casa	seva.

Biofilmografia

Isabel	 Moreno	 (1984,	 Murcia)	 de	 l’any	 2000	 a	 l’any	 2002	
va	 realitzar	 el	 batxillerat	 d’arts	 a	 Caravaca	 de	 la	 Cruz,	 sent	
comunicació	audiovisual	l’assignatura	en	la	que	més	va	destacar.	
De	 2002	 a	 2005	 va	 cursar	 la	 titulació	 de	 Tècnic	 Superior	 en	
Arts	Plàstiques	i	Disseny	en	Gràfica	Publicitària	a	l’Escola	d’Arts	
d’Oriola	 (Alacant).	Del	2013	al	2015	va	estudiar	 Imatge,	en	els	
centres	d’Alcalá	de	Guadaira	(Sevilla)	i	Màlaga.	Va	realitzar	com	a	
projecte	final	diversos	enregistraments	per	a	episodis	i	un	tràiler	
de	5	minuts	sobre	un	reality	show	anomenat	“CozUare	Beauty	
Fitness”	dirigit	per	Virginia	Bright.

¿Enserrao?

¿Enserrao?	 /	 	 Ficció	 /	 Isabel	
Moreno	Martínez	/	Espanya	/	2020	
/	4’	/	Castella	/	Jaime	García	García	
/	COVID-19	i	diversitat	funcional


