
La 25ª Mostra Internacional de Films de Dones  presenta: 

Pioneres Documental Llatinoamericà 
Amb la col·laboració de Casa Amèrica. 

21 i 28 d’abril i 5 de maig de 2017 | 20:00 h 
Als cinemes Girona 

Carrer Girona, 175. 08037 Barcelona 
 

 

 

21 d’abril | 20:00 h | 3€ 

The Ona People: life and death in Tierra del Fuego 
Ana Montes i Anne Chapman, Argentina, 1977. 52′. VOSC 

 

Presentació i col·loqui després de la projecció a càrrec de Dolores Juliano. 
 

Producció que documenta la vida de l’última generació dels Selk’nam, coneguts com els onas, les 
seves resistències culturals i socials, i els rituals contra l’agonia del poble imposada per part dels 

successius processos d’apropiació anomenats colonitzadors. 

 

28 d’abril | 20:00 h | 3€ 

La noche eterna 
Carmen Guarini i Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79′. VE 

 

Presentació a càrrec d’Anna Solà 

 

Testimoni de les lluites dels col·lectius de miners de la conca del ríoTurbio, als que les diferents 
males polítiques envers el carbó han comportat misèria i desestructuració. El registre auster de la 

vida quotidiana portes endins, de les cases i les cuines, entrellaçada  
amb l’activitat minera, ofereix un document sobri i rigorós. 

 

5 de maig | 20:00 h | 3€ 

La Flaca Alejandra 
Carmen Castillo i Guy Girard, Xile, 1994. 60′.VE 

 

Presentació i col·loqui després de la projecció a càrrec de la directora Carmen Castillo y 
Marta Selva 

 

El film constitueix una llarga conversa amb Marcia Merino, la flaca Alejandra, exdirigent del MIR 
que va acabar com a col·laboradora de la mateixa policia política  a les ordres de la qual va delatar, 

vint anys abans, a la directora  d’aquest documental.  



Documental revelador dels efectes perversos d’una repressió brutal.

Carmen Castillo

Adjuntem dossier de premsa sobre aquest programa i l’avanç de la resta de  la programació.

Trobareu  més informació a: http://www.mostrafilmsdones.cat/pioneres

Les directores de la Mostra també esta

Ja ens direu si desitgeu més informació, veure els documentals o concertar alguna entrevista.

Gràcies per ajudar
 

 

 

Documental revelador dels efectes perversos d’una repressió brutal.

 
Carmen Castillo estarà disponible per a entrevistes del 

 
 

Adjuntem dossier de premsa sobre aquest programa i l’avanç de la resta de  la programació.
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Gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta informació. 
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