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25a Mostra Internacional de Films de Dones

 
La Mostra Internacional de Films de
amb una atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la 
renovació dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, 
colonialisme i sobre les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa 
com a re(volta), segons el
Kristeva, significa tornar de nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, 
des de perspectives diferents. 
 
A continuació presentem el
projecte editorial de la Mostra
debat, En diàleg, Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i 
aprenentatges, un diàleg 
projecte Arxipèleg; dues sessions de 
programa Itineràncies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mostra Internacional de Films de Dones
 

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra la seva 
amb una atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la 
renovació dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, 
colonialisme i sobre les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa 

segons el concepte formulat per la intel·lectual francesa Julia 
Kristeva, significa tornar de nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, 
des de perspectives diferents.  

el programa de tardor que inclou: la presentac
de la Mostra amb un monogràfic sobre Chantal Akerman

Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i 
diàleg entre les cineastes i professores i la presentació del 

sessions de Manifestos fílmics  feministes

Mostra Internacional de Films de Dones  

de Barcelona celebra la seva 25ª edició 
amb una atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la 
renovació dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, 
colonialisme i sobre les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa 

lectual francesa Julia 
Kristeva, significa tornar de nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, 

ardor que inclou: la presentació del nou 
Chantal Akerman; un 

Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i 
i la presentació del 

Manifestos fílmics  feministes i per últim, el 
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Eclipsis i resistències del cinema
Per VIOLETA KOVACSICS 
 
Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos germans que juguen pels 
carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 
seu germà el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 
de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del que podia 
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 
 

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
essencialment vitalista i generós. El bosque del 
en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 
estimada. La idea és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 
posar en imatges allò que, en essència, és invisible?
 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint
aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que exposa 
voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment 
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 
forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en ge
risc.  
 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment e
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 
comercials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal tam
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 
Akerman. 
 
____________________________________________________
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Eclipsis i resistències del cinema 

Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos germans que juguen pels 
carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 

à el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 
de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del que podia 
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 

b aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
essencialment vitalista i generós. El bosque del luto, també de Kawase, s'instal·
en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 

és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 
posar en imatges allò que, en essència, és invisible? 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint
aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que exposa Kawase. És a dir, té aquesta 
voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment 
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 
forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en general, es construeixen des del 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment e
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 
comercials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal tam
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos germans que juguen pels 
carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 

à el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 
de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del que podia 
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar.  

b aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
luto, també de Kawase, s'instal·lava 

en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 
és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint-i-cinc 
Kawase. És a dir, té aquesta 

voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment 
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 

neral, es construeixen des del 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja –el 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona–, com 
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme 
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 
comercials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 

_______________________________ 



          

 

Un monogràfic sobre
nou projecte

 

 

edicions.mostrafilmsdones.cat
 
És l’espai editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, dissenyat per acollir 
diferents publicacions monogràfiq
Mostra. 

Presentem el primer monogràfic:

Chantal Akerman: el gest, vincles, espais

Un recull d'articles i un film col·lectiu que reflexionen al voltant de l'obra i la vida de Chantal 
Akerman. 
 En record a la cineasta belga, 10 crítiques i 10 creadores col·laboren en aquest monogràfic amb 
diversos textos i un film, que transiten pels gestos d'una creació indisciplinada
discursos que modelen els cossos, els espais i les vides de les dones.
 

Pròleg  
Una experiència de programació i recepció a Barcelona
per Marta Selva i Anna Solà 
  

El gest 

La mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení

 

 

 

sobre Chantal Akerman 
projecte editorial de la Mostra

edicions.mostrafilmsdones.cat 

És l’espai editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, dissenyat per acollir 
diferents publicacions monogràfiques de caire crític i artístic desenvolupades en el marc de la 

 
Presentem el primer monogràfic: 

Chantal Akerman: el gest, vincles, espais
 

col·lectiu que reflexionen al voltant de l'obra i la vida de Chantal 

En record a la cineasta belga, 10 crítiques i 10 creadores col·laboren en aquest monogràfic amb 
diversos textos i un film, que transiten pels gestos d'una creació indisciplinada
discursos que modelen els cossos, els espais i les vides de les dones.  

Una experiència de programació i recepció a Barcelona, 

La mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení

 enceta un 
Mostra 

 

 

És l’espai editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, dissenyat per acollir 
ues de caire crític i artístic desenvolupades en el marc de la 

Chantal Akerman: el gest, vincles, espais 

col·lectiu que reflexionen al voltant de l'obra i la vida de Chantal 

En record a la cineasta belga, 10 crítiques i 10 creadores col·laboren en aquest monogràfic amb 
diversos textos i un film, que transiten pels gestos d'una creació indisciplinada en les formes i els 

La mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení, 



          

per Anna Petrus 
  

Chantal Akerman i l’autorepresentació feminista
per Francina Ribes 
  

Vincles 

Entender a la nieta tras conocer a la abuela
per Renata Otero 
  

No home movie:  com un ganivet a la mantega
per Ingrid Guardiola 
  

Bailar es amar. Las comedias y musicales de Chantal 
per Marta Pérez Pereiro 
  

Espais 

Memòries i silencis: les identitats migratòries
per Marta Piñol Lloret 
  
Les cuines d'Akerman, 
per Isabel Segura 
  

Coda 

Jugar, filmar: un homenatge en forma de pel·lícula
per Marta Nieto Postigo 
  

Chantal Akerman, un record
 

Escriuen: 
Ingrid Guardiola 
Marta Nieto 
Renata Otero 
Marta Pérez Pereiro 
Marta Piñol 
Anna Petrus 
Francina Ribes 
Isabel Segura 
Marta Selva 
Anna Solà 
 
 
 

 

 

 

Chantal Akerman i l’autorepresentació feminista, 

Entender a la nieta tras conocer a la abuela, 

com un ganivet a la mantega, 

Bailar es amar. Las comedias y musicales de Chantal Akerman, 

Memòries i silencis: les identitats migratòries, 

Jugar, filmar: un homenatge en forma de pel·lícula, 

Chantal Akerman, un record. Un film col·lectiu 

Participen al film: 
Blanca A. Mató 
Maddi Barber 
Mar Cianuro 
Alba Cros 
Xiana Gómez 
Irati Gorostidi 
Ariadna Guiteras 
Cristina Pastrana 
Francina Ribes 
Jola Wieczorek 
 

 

 



En diàleg i Projecte Arxipèlag 
 

Dimarts 7 de novembre | Sessió doble 
A  la sala La Cuina de La Bonne,  
Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison 
 

18:00h 

En diàleg: Els treballs de les cineastes: formació, coneixement i 
aprenentatges 
Amb la col·laboració de CIMA, La Bonne i Moritz 

Diàleg obert amb les cineastes i professores per posar en comú diferents punts de vista sobre la 
consideració que té l’autoria i la pràctica cinematogràfica femenina en els currículums i les 
pràctiques d’escoles i altres centres formatius, així com en els estudis universitaris.  

20:00h 

Presentació Projecte Arxipèlag 
Amb la col·laboració de la Bonne i la Moritz 
 

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra els seus 25 anys amb un projecte 
participatiu adreçat a creadores i cineastes d’arreu que vulguin compartir les seves influències i 
directores de referències mitjançant una peça pròpia. Amb les obres participants s’elaboraran una 
instal·lació web i un film col·lectiu que, com un arxipèlag, esdevindran un conjunt heterogeni de 
mirades que compartiran l’indret comú de la cultura audiovisual femenina. 

 

El film col·lectiu es presentarà el 7 de novembre de 2017 a La Bonne 

 

 

 

 

 

 

 



          

Manifestos

Amb la col·laboració del CCCB
 

Aquest cicle dona a conèixer una sèrie de materials fílmics que planten cara a l’imperatiu imposat 
per l’el·lipsi  cinematogràfica sobre el treball de les dones. Posar en entredit el silenci i la 
iconoclàstia visual de què ha estat objecte tot l’univers d’activit
significa implícitament assenyalar un espai on tinguin cabuda, entre d’altres consideracions, 
aquelles que puguin expressar l’experiència múltiple, diversa i allunyada de les formes com s’ha 
representat majoritàriament, en i des
Posar en càmera allò que està destinat a no ser dit, a no ser vist, és subvertir el codis d’allò que la 
convenció patriarcal ha estipulat representable o no de l’experiència femenina. A partir d’aquesta 
operació, els films que presentem posen en qüestió aquest ordenament i resignifiquen alhora el 
sentit polític dels prejudicis que nodreixen gran part dels relats sobre el paper de les dones en 
l’àmbit de l’economia, la sostenibilitat i el treball.

 
Divendres 10 de novembre 
 

18:00 h 
 

Soy Cámara 
Raquel Marques, María Romero, Zoraida Roselló i María Zafra
 

 Estrena. Amb la presència de la directora
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zoraida Rosselló  

 

 

 
 

Una reflexió al voltant de les dones en els seus espais de treball. En 
aquests espais els límits entre el treball i la vida, l'autonomia i les cures, 
que sovint es presenten com a pretesament reals, es mostren ficticis i 
constitutius de la feminització de la precarietat. La peça proposa 
visibilitzar allò que normalment no es mira per tal de qüestionar de 
quina manera la classe, el gènere, la procedència, però també els 
processos de globalització del món, reprodueixen un sistema que 
amaga la vida, amb l'excusa de la productivitat i l'eficiència. 

 

 

 

Zoraida Rosselló (Espanya, 1980)
que l’any 2010 fa un salt cap a la fotografia. De formació autodidacta, 
deriva cap al gènere documental amb el curtmetratge 
Madame Bretó

2013 al BccN, al Festival de Cine de Lanzarote i al Festival Curt
Entre la documentació, l’experimentació i el reportatge audiovisual, el 
seu primer llargmetratge
l’Atlantida Film Fest (2014).

 

 

 

Manifestos fílmics feministes 
 

Amb la col·laboració del CCCB 

cicle dona a conèixer una sèrie de materials fílmics que planten cara a l’imperatiu imposat 
per l’el·lipsi  cinematogràfica sobre el treball de les dones. Posar en entredit el silenci i la 
iconoclàstia visual de què ha estat objecte tot l’univers d’activitats anomenades "fer feines" 
significa implícitament assenyalar un espai on tinguin cabuda, entre d’altres consideracions, 
aquelles que puguin expressar l’experiència múltiple, diversa i allunyada de les formes com s’ha 
representat majoritàriament, en i des del fora de camp, el treball femení.  
Posar en càmera allò que està destinat a no ser dit, a no ser vist, és subvertir el codis d’allò que la 
convenció patriarcal ha estipulat representable o no de l’experiència femenina. A partir d’aquesta 

films que presentem posen en qüestió aquest ordenament i resignifiquen alhora el 
sentit polític dels prejudicis que nodreixen gran part dels relats sobre el paper de les dones en 
l’àmbit de l’economia, la sostenibilitat i el treball. 

Divendres 10 de novembre  

Raquel Marques, María Romero, Zoraida Roselló i María Zafra,  Espanya

Amb la presència de la directora 

Una reflexió al voltant de les dones en els seus espais de treball. En 
aquests espais els límits entre el treball i la vida, l'autonomia i les cures, 
que sovint es presenten com a pretesament reals, es mostren ficticis i 

e la feminització de la precarietat. La peça proposa 
visibilitzar allò que normalment no es mira per tal de qüestionar de 
quina manera la classe, el gènere, la procedència, però també els 
processos de globalització del món, reprodueixen un sistema que 

a la vida, amb l'excusa de la productivitat i l'eficiència.  

           

     

Zoraida Rosselló (Espanya, 1980) estudia geologia a Espanya i Itàlia fins 
que l’any 2010 fa un salt cap a la fotografia. De formació autodidacta, 
deriva cap al gènere documental amb el curtmetratge 
Madame Bretó (2012), òpera prima guardonada amb el premi del públic 

l BccN, al Festival de Cine de Lanzarote i al Festival Curt
Entre la documentació, l’experimentació i el reportatge audiovisual, el 
seu primer llargmetratge Se fa s aber (2013) fou premi del jurat a 
l’Atlantida Film Fest (2014). 

 

cicle dona a conèixer una sèrie de materials fílmics que planten cara a l’imperatiu imposat 
per l’el·lipsi  cinematogràfica sobre el treball de les dones. Posar en entredit el silenci i la 

ats anomenades "fer feines" 
significa implícitament assenyalar un espai on tinguin cabuda, entre d’altres consideracions, 
aquelles que puguin expressar l’experiència múltiple, diversa i allunyada de les formes com s’ha 

Posar en càmera allò que està destinat a no ser dit, a no ser vist, és subvertir el codis d’allò que la 
convenció patriarcal ha estipulat representable o no de l’experiència femenina. A partir d’aquesta 

films que presentem posen en qüestió aquest ordenament i resignifiquen alhora el 
sentit polític dels prejudicis que nodreixen gran part dels relats sobre el paper de les dones en 

Espanya, 2017. 20′. 

           

estudia geologia a Espanya i Itàlia fins 
que l’any 2010 fa un salt cap a la fotografia. De formació autodidacta, 
deriva cap al gènere documental amb el curtmetratge La estrategia de 

(2012), òpera prima guardonada amb el premi del públic 
l BccN, al Festival de Cine de Lanzarote i al Festival Curt-Redó. 

Entre la documentació, l’experimentació i el reportatge audiovisual, el 
(2013) fou premi del jurat a 



          

Maria Zafra i Raquel Marqués 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Romero 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Maria Zafra
Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en 
edició. S’ha centrat en l’àmbit documental com a realitzadora, 
muntadora i programadora, i també ha col·laborat amb diverses 
productores
cinema documental i coordinació de projectes en diferents centres de 
formació. Entre els seus treballs com a realitzadora destaquen les obres 
Memorias, norias y fábricas de lejía

(2011) i 

Raquel Marqués
especialitzada en cinema i màster en Documental de Creació de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En el seu recorregut com a 
realitzadora, destaquen els documentals 
Todos lo

curtmetratge 
Garcia i 
altres produccions cinematogràfiques com a
sonidista, i és sòcia fundadora de l’associació de cine analògic de 
Barcelona Laboratorio Reversible.

 

Maria Romero García (Madrid, 1978), viu a Barcelona on es va llicenciar 
en Belles Arts. Es va 
dissenyadora, editora de vídeo, càmera i tallerista en projectes 
audiovisuals.
Co-realitza en el 2007 el documental
seleccionat en diferents festivals d’Amèrica Llatina i Cat
(Fesancor, Voces contra el silencio, Filmets). Ha muntat i guionitzat
documentals 
González Morandi. També va editar els documentals 
de Laia Manresa i OVQ, i 
periodistes Fora de Quadre. Al costat de Raquel Marques dirigeix el 
curtmetratge 
Aínda Maruxa

 

 

 

 

 

Maria Zafra i Raquel Marqués  

Maria Zafra és llicenciada en Sociologia i màster de Documental 
Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en 
edició. S’ha centrat en l’àmbit documental com a realitzadora, 
muntadora i programadora, i també ha col·laborat amb diverses 
productores audiovisuals, així com impartint classes de muntatge, 
cinema documental i coordinació de projectes en diferents centres de 
formació. Entre els seus treballs com a realitzadora destaquen les obres 
Memorias, norias y fábricas de lejía (2011), El recolector 

(2011) i Arreta (2016). 

Raquel Marqués és llicenciada en Ciències de la Comunicació, 
especialitzada en cinema i màster en Documental de Creació de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En el seu recorregut com a 
realitzadora, destaquen els documentals La casa que yo quiero

Todos los días de nuestra vida (2015), realitzats amb Joana Frazão, el 
curtmetratge De pequeña quiero ser (2014), codirigit amb María Romero 
Garcia i Arreta (2016) codirigit amb Maria Zafra. Ha col·laborat amb 
altres produccions cinematogràfiques com a 
sonidista, i és sòcia fundadora de l’associació de cine analògic de 
Barcelona Laboratorio Reversible. 

Maria Romero García (Madrid, 1978), viu a Barcelona on es va llicenciar 
en Belles Arts. Es va especialitzar en vídeo i dibuix. Treballa com a 
dissenyadora, editora de vídeo, càmera i tallerista en projectes 
audiovisuals. 

realitza en el 2007 el documental I moltes altres dones

seleccionat en diferents festivals d’Amèrica Llatina i Cat
(Fesancor, Voces contra el silencio, Filmets). Ha muntat i guionitzat
documentals Buscando Respeto i Ecran Dromadaire

González Morandi. També va editar els documentals 
de Laia Manresa i OVQ, i Dadaab i Ziztadak/Tábanos

periodistes Fora de Quadre. Al costat de Raquel Marques dirigeix el 
curtmetratge De pequeña quiero ser. El seu primer llarg documental, 
Aínda Maruxa, s'ha projectat a diversos festivals. 

és llicenciada en Sociologia i màster de Documental 
Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en 
edició. S’ha centrat en l’àmbit documental com a realitzadora, 
muntadora i programadora, i també ha col·laborat amb diverses 

audiovisuals, així com impartint classes de muntatge, 
cinema documental i coordinació de projectes en diferents centres de 
formació. Entre els seus treballs com a realitzadora destaquen les obres 

El recolector de recuerdos 

és llicenciada en Ciències de la Comunicació, 
especialitzada en cinema i màster en Documental de Creació de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En el seu recorregut com a 

La casa que yo quiero (2010) i 
(2015), realitzats amb Joana Frazão, el 

(2014), codirigit amb María Romero 
(2016) codirigit amb Maria Zafra. Ha col·laborat amb 

 ajudant de direcció i 
sonidista, i és sòcia fundadora de l’associació de cine analògic de 

Maria Romero García (Madrid, 1978), viu a Barcelona on es va llicenciar 
especialitzar en vídeo i dibuix. Treballa com a 

dissenyadora, editora de vídeo, càmera i tallerista en projectes 

I moltes altres dones, que va ser 
seleccionat en diferents festivals d’Amèrica Llatina i Catalunya 
(Fesancor, Voces contra el silencio, Filmets). Ha muntat i guionitzat els 

Ecran Dromadaire, realitzats per Jose 
González Morandi. També va editar els documentals La imatge Velada, 

adak/Tábanos del col·lectiu de 
periodistes Fora de Quadre. Al costat de Raquel Marques dirigeix el 

r. El seu primer llarg documental, 
 



          

 Through the glass ceiling
Leeds Animation Workshop, Gran Bretanya, 1994
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Leeds Animation Workshop  

 

 

 
 

 
 

 

Performing the border
Ursula Biemann, Suïssa, 1999
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aitziber Olaskoaga  

 

La classe obrera femenina és el leitmotiv d’aquest programa 
d’animació que dissecciona les condicions de treball específiques de 
què són objecte les dones en el precaris llocs de treball que els són 
assignats a la Gran Bretanya dels 90. Condicions que tenen a veure 
amb el racisme, l’abús sexual, la posició debilitada dins de l’àm
familiar, deguda, en part, a la discriminació salarial, i en definitiva 
amb una inexcusable desconsideració social . Articulada 
narrativament a partir d’un conte de fades, el film s’atreveix a 
presentar estratègies de superació amb una profunda volunta
d’activisme pedagògic. Una peça clau per entendre la resposta 
suscitada durant els anys de plom del tatcherisme .

 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat
la història de
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 
treballant

 Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 
directors coneguts com ara Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, 
Memduh Ün, 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 
infantils i ha estat assistent de direcció i
projectes televisius i llargmetratges.

Col·lectiu de dones establert a Leeds (West Yorkshire), Gran Bretanya, 
dedicat a difondre, a través dels seus films de dibuixos animats, les causes 
dels conflictes socials que afecten 
1976 per dirigir un film sobre la necessitat d'escoles i institucions de cura 
pre-escolar (
caracteritza per realitzar pel·lícues amb un especial senti
voluntat pedagògica, que ofereixen idees per facilitar la presentació i la 
discussió al voltant de diverses qüestions socials. 
 

Assaig fílmic realitzat a Ciudad Juárez (frontera entre Mèxic i els EUA) 
sobre el paper que la frontera acaba imprimint al territori i a les 
persones que l’habiten. La cineasta observa aquests límit com un 
entorn físic però també com a discurs on s’elabore
relacionades amb la sexualització de l’espai i la divisió de gènere del 
treball, la prostitució, l’expressió del desig femení en la indústria de 
l’espectacle, així com la violència sexual en l’esfera pública. Aquesta 
zona on les dones treballen en règim de semi
on no es respecta cap dels drets laborals apareix representada a 
través d’una combinació d’entrevistes, muntatges 
filmades sobre el terreny i materials reciclats que configuren una 
imatge reveladora de la inscripció
per l’impacte cruel de la globalització i els tractats de lliure comerç 
amb els EUA.  
 

 

 

 

ceiling  
, Gran Bretanya, 1994. 17′. 

Leeds Animation Workshop 

rder  
1999. 43′. 

La classe obrera femenina és el leitmotiv d’aquest programa 
dissecciona les condicions de treball específiques de 

què són objecte les dones en el precaris llocs de treball que els són 
assignats a la Gran Bretanya dels 90. Condicions que tenen a veure 
amb el racisme, l’abús sexual, la posició debilitada dins de l’àmbit 
familiar, deguda, en part, a la discriminació salarial, i en definitiva 
amb una inexcusable desconsideració social . Articulada 
narrativament a partir d’un conte de fades, el film s’atreveix a 
presentar estratègies de superació amb una profunda voluntat 
d’activisme pedagògic. Una peça clau per entendre la resposta 
suscitada durant els anys de plom del tatcherisme . 

      

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat Ocurrido en Hualfin i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
la història de Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 
treballant en la safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 
directors coneguts com ara Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, 
Memduh Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 
infantils i ha estat assistent de direcció i directora d’art de diferents 
projectes televisius i llargmetratges. 

Col·lectiu de dones establert a Leeds (West Yorkshire), Gran Bretanya, 
dedicat a difondre, a través dels seus films de dibuixos animats, les causes 
dels conflictes socials que afecten particularment a les dones. Formada l'any 
1976 per dirigir un film sobre la necessitat d'escoles i institucions de cura 

escolar (Who needs nurseries? - We do!), aquesta cooperativa creativa es 
caracteritza per realitzar pel·lícues amb un especial senti
voluntat pedagògica, que ofereixen idees per facilitar la presentació i la 
discussió al voltant de diverses qüestions socials.  

Assaig fílmic realitzat a Ciudad Juárez (frontera entre Mèxic i els EUA) 
sobre el paper que la frontera acaba imprimint al territori i a les 
persones que l’habiten. La cineasta observa aquests límit com un 
entorn físic però també com a discurs on s’elaboren nocions 
relacionades amb la sexualització de l’espai i la divisió de gènere del 
treball, la prostitució, l’expressió del desig femení en la indústria de 
l’espectacle, així com la violència sexual en l’esfera pública. Aquesta 

n règim de semi-esclavitud en fàbriques 
on no es respecta cap dels drets laborals apareix representada a 
través d’una combinació d’entrevistes, muntatges sonors, escenes 
filmades sobre el terreny i materials reciclats que configuren una 

e la inscripció de gènere adscrita a aquell indret 
per l’impacte cruel de la globalització i els tractats de lliure comerç 

         

       

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 

dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 

es últimes olleres que treballen amb el fang que 
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 

d’una teixidora 

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 
directors coneguts com ara Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, 

İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 

directora d’art de diferents 

Col·lectiu de dones establert a Leeds (West Yorkshire), Gran Bretanya, 
dedicat a difondre, a través dels seus films de dibuixos animats, les causes 

particularment a les dones. Formada l'any 
1976 per dirigir un film sobre la necessitat d'escoles i institucions de cura 

), aquesta cooperativa creativa es 
caracteritza per realitzar pel·lícues amb un especial sentit de l'humor i amb 
voluntat pedagògica, que ofereixen idees per facilitar la presentació i la 

         

 



          

Ursula Biemann 
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 The life and times of 
Connie Field, EUA, 1980. 65′
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teòrica i videoartista nascuda a Zurich el 1955, Ursula Biemann ha 
seus treballs en qüestions relacionades amb les desigualtats de gènere i la 
globalització, com les migracions, les zones de lliure comerç, la comunicació 
virtual i les fronteres, temes sobre els quals ha realitzat diversos vídeos i ha 
comissari
sobre les zones post urbanes d’Istanbul i la migració femenina.
És investigadora del Departament de Teoria de l'Art i Disseny a la HGKZ de 
Zuric, professora de l'Escola superior de Be
en seminaris i tallers internacionals. És editora de la pàgina web 
www.geobodies.org
 

El film desenmascara l’oportunisme amb què el govern dels EUA 
va construir l’operació   propagandística al voltant de la figura de 
la icona Rosie The Riveter. Aquesta representació volia mobilitzar 
les dones per a que s’incorporessin "graciosament" i "sense cap 
exigència específica" a les feines que quedaven abandonades per 
efecte del desplaçament de les tropes nordamericanes a Europa 
durant la 2ª Guerra Mundial. La resposta massiva a la crida de 
Rosie the Riveter no volia dir en cap cas que l’experiència fos 
satisfactòria si tenim en compte, tal com el film posa de manifest 
a partir de les experiències de diversos testimonis, que la mateixa 
operació i amb la mateixa demagògia es va promoure per tal de 
desmobilitzar-les en el moment  que els soldats van anar tornant 
a casa a partir de 1945. El film és el resultat d’un procés de 
relectura, remuntatge i resignificació d’uns documents 
propagandístics que, en ser contrastats amb l’experiència real de 
les protagonistes, ofereixen una informació aclaridora sobre el 
paper de les imatges en la construcció d’imaginaris i convencions.
 

 

 

 

 Rosie the Riveter  
′. 

Teòrica i videoartista nascuda a Zurich el 1955, Ursula Biemann ha 
seus treballs en qüestions relacionades amb les desigualtats de gènere i la 
globalització, com les migracions, les zones de lliure comerç, la comunicació 
virtual i les fronteres, temes sobre els quals ha realitzat diversos vídeos i ha 

at projectes artístics i culturals, entre els quals es destaca “Kültur”, 
sobre les zones post urbanes d’Istanbul i la migració femenina.
És investigadora del Departament de Teoria de l'Art i Disseny a la HGKZ de 
Zuric, professora de l'Escola superior de Belles Arts de Ginebra i dóna classes 
en seminaris i tallers internacionals. És editora de la pàgina web 
www.geobodies.org. 

El film desenmascara l’oportunisme amb què el govern dels EUA 
propagandística al voltant de la figura de 

la icona Rosie The Riveter. Aquesta representació volia mobilitzar 
les dones per a que s’incorporessin "graciosament" i "sense cap 
exigència específica" a les feines que quedaven abandonades per 

ament de les tropes nordamericanes a Europa 
durant la 2ª Guerra Mundial. La resposta massiva a la crida de 
Rosie the Riveter no volia dir en cap cas que l’experiència fos 
satisfactòria si tenim en compte, tal com el film posa de manifest 

periències de diversos testimonis, que la mateixa 
operació i amb la mateixa demagògia es va promoure per tal de 

les en el moment  que els soldats van anar tornant 
a casa a partir de 1945. El film és el resultat d’un procés de 

tatge i resignificació d’uns documents 
propagandístics que, en ser contrastats amb l’experiència real de 
les protagonistes, ofereixen una informació aclaridora sobre el 
paper de les imatges en la construcció d’imaginaris i convencions.  

Teòrica i videoartista nascuda a Zurich el 1955, Ursula Biemann ha centrat els 
seus treballs en qüestions relacionades amb les desigualtats de gènere i la 
globalització, com les migracions, les zones de lliure comerç, la comunicació 
virtual i les fronteres, temes sobre els quals ha realitzat diversos vídeos i ha 

at projectes artístics i culturals, entre els quals es destaca “Kültur”, 
sobre les zones post urbanes d’Istanbul i la migració femenina. 
És investigadora del Departament de Teoria de l'Art i Disseny a la HGKZ de 

lles Arts de Ginebra i dóna classes 
en seminaris i tallers internacionals. És editora de la pàgina web 



          

Connie Field  

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte 11 de novembre 
20:00 h 
 

Sois belle et tais-toi! 
Delphine Seyrig, França, 1981
 

 

 

 

 
 
 

Delphine Seyrig  

 

 
 
 
 

 

 Nascuda a Beirut, Dephine Seyrig va créixer entre el Líban i 
context alhora cosmopolita i colonial va acompanyar
joventut i dels seus anys de formació van influenciar la seva participació 
en el moviment feminista i en les lluites transnacionals de les dècades de 
1960 i 1970. El 1963 inici
sobre els efectes catastròfics de la guerra d'Algèria en un vell militar 
frances, i el 1969 participa a Mr. Freedom, de William Klein, fent explícita 
la seva mirada anti
diversos films militants amb Carole Roussopoulos, feminista, cineasta i
companya de lluites.

 

Delphine Seyrig, actriu, directora i militant feminista, entrevista a 
diverses actrius franceses i americanes sobre la condició femenina 
dins el món audiovisual. Amb preguntes com ara "Haurieu escollit 
el mateix ofici si haguessin nascut homes?", "Hi ha lloc per a les 
actrius després de la joventut?", "Heu somiat mai en convertir
en directores?" Seyrig dissecciona la professió i ofereix un retrat 
d'algunes de les violències que pateixen les dones
 

Amb la presentació de CIMA i la presència d'actrius i cineastes.

 

Cineasta i activista pels moviments civils i per la pau, especialment activa 
durant les dècades de 1960 i 1970 a Boston i Nova York. Va formar part de 
diverses organitzacions antimilitaristes, va ser una de les fundadores de Bread 
and Roses, una entitat de
especial èmfasi en l'equitat a l'àmbit del treball. 
Riveter és la seva primera pel·lícula, però entre la seva filmografia hi 
comptem, entre d'altres, 
nominada als Oscar com a millor documental el 1990, i 
(1994), premiada al Festival de Sundance.
 

 

 

 

Dissabte 11 de novembre  
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da a Beirut, Dephine Seyrig va créixer entre el Líban i 
context alhora cosmopolita i colonial va acompanyar
joventut i dels seus anys de formació van influenciar la seva participació 
en el moviment feminista i en les lluites transnacionals de les dècades de 
1960 i 1970. El 1963 inicia la seva carrera d'actriu a Muriel, d'Alain Resnais, 
sobre els efectes catastròfics de la guerra d'Algèria en un vell militar 
frances, i el 1969 participa a Mr. Freedom, de William Klein, fent explícita 
la seva mirada anti-imperialista. Als anys setanta del segle XX va co
diversos films militants amb Carole Roussopoulos, feminista, cineasta i
companya de lluites. 

         

       

Delphine Seyrig, actriu, directora i militant feminista, entrevista a 
americanes sobre la condició femenina 

dins el món audiovisual. Amb preguntes com ara "Haurieu escollit 
el mateix ofici si haguessin nascut homes?", "Hi ha lloc per a les 
actrius després de la joventut?", "Heu somiat mai en convertir-vos 

rig dissecciona la professió i ofereix un retrat 
d'algunes de les violències que pateixen les dones. 

Amb la presentació de CIMA i la presència d'actrius i cineastes. 

Cineasta i activista pels moviments civils i per la pau, especialment activa 
durant les dècades de 1960 i 1970 a Boston i Nova York. Va formar part de 
diverses organitzacions antimilitaristes, va ser una de les fundadores de Bread 
and Roses, una entitat dedicada a la lluita pels drets de les dones, amb 
especial èmfasi en l'equitat a l'àmbit del treball. The Life and Times of Rosie the 

és la seva primera pel·lícula, però entre la seva filmografia hi 
comptem, entre d'altres, Forever Activists, co-dirigida amb Judy Montell i 
nominada als Oscar com a millor documental el 1990, i 
(1994), premiada al Festival de Sundance. 

da a Beirut, Dephine Seyrig va créixer entre el Líban i Nova York. El 
context alhora cosmopolita i colonial va acompanyar-la de la seva 
joventut i dels seus anys de formació van influenciar la seva participació 
en el moviment feminista i en les lluites transnacionals de les dècades de 

a la seva carrera d'actriu a Muriel, d'Alain Resnais, 
sobre els efectes catastròfics de la guerra d'Algèria en un vell militar 
frances, i el 1969 participa a Mr. Freedom, de William Klein, fent explícita 

el segle XX va co-dirigir 
diversos films militants amb Carole Roussopoulos, feminista, cineasta i 

 

Cineasta i activista pels moviments civils i per la pau, especialment activa 
durant les dècades de 1960 i 1970 a Boston i Nova York. Va formar part de 
diverses organitzacions antimilitaristes, va ser una de les fundadores de Bread 

dicada a la lluita pels drets de les dones, amb 
The Life and Times of Rosie the 

és la seva primera pel·lícula, però entre la seva filmografia hi 
gida amb Judy Montell i 

nominada als Oscar com a millor documental el 1990, i Freedom on My Mind 



          

Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona

Del 3 d’octubre al 12 de desembre 

Itineràncies és una selecció de
per les diferents poblacions de
la presència d’una persona una
Dones per conduir el debat amb
 

 

VILAFRANCA DEL PENED
Cineclub de Vilafranca 
Sala Zazie-Teatre Casal 
Rambla Nostra Senyora, 35-37 

20:00h 
 

9 d'octubre 
 Ama-san (Cazadoras de mar) 
Direcció: Cláudia Varejão 
 

17 d'octubre 
Programa de curtmetratges | Els treballs i els dies

Área de descanso (2016) 
Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Direcció: Virginia García del Pino 
La sonrisa telefónica (2016) 
Direcció: Aitziber Olaskoaga 
 

24 d'octubre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Direcció: Alina Marazzi 
 

 

 

 

 Itineràncies 
Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona

Del 3 d’octubre al 12 de desembre 

de cinc films dirigits per cineastes d’arreu
de la província de Barcelona. Cada sessió

una responsable de la Mostra Internacional
amb el públic. 

 
Programació 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Els treballs i els dies 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

 

 

Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona 

Del 3 d’octubre al 12 de desembre  

d’arreu que circularà 
sessió comptarà amb 

Internacional de Films de 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 



          

MANRESA 
Espai Plana de l'Om 
Plaça Plana de l'Om, 5 

20:00h. 
 

9 de novembre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Direcció: Alina Marazzi 
 

16 de novembre  
 Ama-san (Cazadoras de mar)
Direcció: Cláudia Varejão 
 

23 de novembre 
Programa de curtmetratges | 
Área de descanso (2016) 
Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello 
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Direcció: Virginia García del Pino 
 

La sonrisa telefónica (2016)
Direcció: Aitziber Olaskoaga 
 
 

VIC 
Espai ETC 
Passeig Generalitat, 46 

21:30h 
 

12 de desembre 
 Ama-san (Cazadoras de mar)
Direcció: Cláudia Varejão 

 
 
 
 

 

 

 

 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Programa de curtmetratges | Els treballs i els dies 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello 

 

(2016) 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 



          

 

Programa
 

 
Ama-san (Cazadoras del mar)
Cláudia Varejão, Suïssa/Alemanya, 2016. 113 minuts.
 

 
 
 
 
 
 
 

Cláudia Varejão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Un’ora sola ti vorrei 
Alina Marazzi, Itàlia, 2002. 55 minuts.

 
 
 
 
 
 
 

La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix 
la immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, les dones 
bussegen sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense 
saber què trobaran. Les ama-san, les caçadores del mar, 
practiquen la pesca submarina des de fa més de 2.000 anys.
. 

 

Film col·lectiu (fet a quatre mans, partint de l’arxiu fílmic 
familiar de l’avi) i que resulta un examen de consciència o, 
millor dit, una presa de consciència. Una commovedora 
elegia sobre la figura materna. 

 

 

 

 

Programa de llargametratges 

(Cazadoras del mar) 
Cláudia Varejão, Suïssa/Alemanya, 2016. 113 minuts. 

Alina Marazzi, Itàlia, 2002. 55 minuts. 

La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix 
la immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, les dones 
bussegen sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense 

san, les caçadores del mar, 
practiquen la pesca submarina des de fa més de 2.000 anys. 

Film col·lectiu (fet a quatre mans, partint de l’arxiu fílmic 
resulta un examen de consciència o, 

millor dit, una presa de consciència. Una commovedora 

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va 
al Programa de Creativitat i Creació Artística de la Fundação 
Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
Fernsehakademie de Berlín, i a l’Escola de Cinema de Saõ 
Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, 
Lisboa. Va dirigir el curt documental
curts de ficció Weekend, Cold Day, i Morning Light

primer llargmetratge, In the Darkness of the Theater I Take 

off My Shoes, és del 2016. Un any prolífic en què també va 
realitzar el seu darrer film Ama-San

Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a 
fotògrafa. 
 

 

 

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine 
al Programa de Creativitat i Creació Artística de la Fundação 
Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
Fernsehakademie de Berlín, i a l’Escola de Cinema de Saõ 
Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, 

dirigir el curt documental Wanting i la trilogia de 
Weekend, Cold Day, i Morning Light. El seu 

In the Darkness of the Theater I Take 

, és del 2016. Un any prolífic en què també va 
San. 

Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a 



          

Alina Marazzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Programa
 

Área de descanso 
Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar 
Mechowski. Espanya, 2016. 21 minuts.

 

 

 

 

Col·lectiu Hola, cariño: 

El tedi s’apodera dels camioners estacionats en àrees de 
descans repartides al llarg de kilòmetres de carreteres 
nacionals. A estones, parlen amb les seves dones pels mans 
lliures. 
 

 

 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
treballat com ajudant de direcció
temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 
audiovisuals a San Vittore. El seu primer film documental,
vorrei

el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 
dirigir
femenines italianes.
El 2007 va dirigir
quinze anys
privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d’arxius i 
fragments de diaris.
El 2012 s’estrenà
tema de l’ambivalè
com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 
interpretat per Charlotte Rampling i
“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012.
El 2014 va realitzar
Luce sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri. És un dels 
episodis de què consta el film col·lectiu
 

 

 

 

Programa de curtmetrages 

ol·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. Espanya, 2016. 21 minuts. 

Col·lectiu Hola, cariño:  

El tedi s’apodera dels camioners estacionats en àrees de 
descans repartides al llarg de kilòmetres de carreteres 
nacionals. A estones, parlen amb les seves dones pels mans 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
treballat com ajudant de direcció es va dedicar als documentals sobre 
temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 
audiovisuals a San Vittore. El seu primer film documental,
vorrei, va obtenir la Menció Especial del Jurat al Festival Cine de 
el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 
dirigir Per sempre, un documental sobre algunes comunitats monàstiques 
femenines italianes. 
El 2007 va dirigir Vogliamo anche le rose (85′), documental poètic sobre 
quinze anys de lluita per l’emancipació social de la dona que enllaça el pla 
privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d’arxius i 
fragments de diaris. 
El 2012 s’estrenà Tutto parla di te (83′), llargmetratge de ficció sobre el 
tema de l’ambivalència materna que inclou altres llenguatges artístics 
com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 
interpretat per Charlotte Rampling i Elena Radonicich. Premi Taodue 
“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012.
El 2014 va realitzar Confini, un curt amb metratge d’arxiu del Istituto 

sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri. És un dels 
episodis de què consta el film col·lectiu 9x10 Novanta

Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
es va dedicar als documentals sobre 

temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 
audiovisuals a San Vittore. El seu primer film documental, Un’ora sola ti 

, va obtenir la Menció Especial del Jurat al Festival Cine de Locarno i 
el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 

, un documental sobre algunes comunitats monàstiques 

), documental poètic sobre 
de lluita per l’emancipació social de la dona que enllaça el pla 

privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d’arxius i 

), llargmetratge de ficció sobre el 
ncia materna que inclou altres llenguatges artístics 

com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 
Elena Radonicich. Premi Taodue 

“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012. 
un curt amb metratge d’arxiu del Istituto 

sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri. És un dels 
9x10 Novanta. 



          

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Improvisación II 
 

Virginia García del Pino, Espanya, 2017. 15 minuts.

Maria Bea Torrell
Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica 
Terrassa. Insatisfeta amb la carr
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 
guanyar el primer premi. Gràcies a

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 
treballadora d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb el que va aprendre la 
responsabilitat que això comportava.
Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
va tractar amb nois de 6 a 18 anys i on va desp
 

Pilar Borrajo Ramos (Madrid, 1993)
Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no 
d’experimentar amb diferents tècniques de la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar 
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl 
Madrid- i al Docs Barcelona. Ara aspira a seguir tr
explorant altres cultures. 
 

Alejandra Cabello (Granada, 1992)
El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
Va treballar durant un any en l’agència de pub
on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa 
relació amb els empleats era la principal preocupació.
Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer.
Actualment està fent el màster en Docum
(UAB). 
 

Andriev Mechowski (Santiago de Xile, 1989)
Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,
(UNIACC)de Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el 
Carrera i el concurs 100 Pies de Entel TVpel Mundial de Sud
Concurso Internacional de Alfombras
Govern de Xile. Va treballar dos any
Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través 
de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia consultora de màrqueting 
(Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant
 

 

 

 

García del Pino, Espanya, 2017. 15 minuts. 

Maria Bea Torrell (Barcelona, 1993) 
Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica 
Terrassa. Insatisfeta amb la carrera, sentia que havia de posar e
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 
guanyar el primer premi. Gràcies a això, va treballar vuit mesos a 

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) com a fotògrafa i dissenyadora gràfica, tot i que també va 
realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 

d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb el que va aprendre la 
responsabilitat que això comportava. 
Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
va tractar amb nois de 6 a 18 anys i on va despertar el seu interès per la joventut.

(Madrid, 1993) 
Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no 
d’experimentar amb diferents tècniques de la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar 
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl 

i al Docs Barcelona. Ara aspira a seguir treballant en el terreny documental, viatjant i 

(Granada, 1992) 
El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
Va treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”, 
on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa 

leats era la principal preocupació. 
Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer.
Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(Santiago de Xile, 1989) 
Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,  Ciencias y Comunicación 
(UNIACC)de Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la 
Carrera i el concurs 100 Pies de Entel TVpel Mundial de Sud-àfrica 2010. Va ser finalista del X 
Concurso Internacional de Alfombras  Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de 
Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de màrqueting digital Di Paola (Santiago de Xile). 
Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través 
de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia consultora de màrqueting 
(Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant-se amb el màster en Documental de la UAB.

Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a 

era, sentia que havia de posar en 
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 

això, va treballar vuit mesos a  
com a fotògrafa i dissenyadora gràfica, tot i que també va 

realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 
d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb el que va aprendre la 

Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
ertar el seu interès per la joventut. 

Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no ha deixat 
d’experimentar amb diferents tècniques de la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar 
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl -a 

eballant en el terreny documental, viatjant i 

El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
licitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”, 

on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa – La Rábida, on la 

Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer. 

ental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Ciencias y Comunicación 
premi a l’Alumne Revelació de la 
àfrica 2010. Va ser finalista del X 

Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de 
s a l’agència de màrqueting digital Di Paola (Santiago de Xile). 

Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través de cursos 
de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia consultora de màrqueting 

se amb el màster en Documental de la UAB. 



          

 
 
 
 
 
 

 
Virginia García del Pino

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La sonrisa telefónica 
Aitziber Olaskoaga, Espanya, 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper 
polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes filmacions 
en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el 
showbizz (i el tedi) mediàtic de la cobertura del debat polític 
nacional als telenotícies estatals
 
 

Durant les últimes setmanes com a teleoperadora d’un call 
center a Amsterdam, “a” enregistra l’alienació i la 
desmotivació que s’hi respira. La pel·lícula explora qüestions 
relatives al treball contemporani i posa de manifest la 
rellevància política de documentar l’espai laboral.
 

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i p
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Ai
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1
cinema Marcelo Céspedes
Fórum Doc
 

  

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada
cinema Marcelo Céspedes
Fórum Doc
 

 Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 
Belles Arts, la seva producció com a videoartista la va apropar al cinema 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 
2002 amb el curtmetratge
per Lo 

museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres. 
El seu primer llargmetratge,
de FID Marsella, FIC Valdi
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 
pel·lícula,
Martín Patino estrenat al Festival de San Sebastián, va ser nominada als 
premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 
festivals internacionals

 

 

 

Pino  

 
Aitziber Olaskoaga, Espanya, 2016. 39 minuts. 

El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper 
polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes filmacions 
en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el 

mediàtic de la cobertura del debat polític 
nacional als telenotícies estatals 

Durant les últimes setmanes com a teleoperadora d’un call 
Amsterdam, “a” enregistra l’alienació i la 

desmotivació que s’hi respira. La pel·lícula explora qüestions 
relatives al treball contemporani i posa de manifest la 
rellevància política de documentar l’espai laboral. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo  
Fórum Doc Buenos Aires. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo  
Fórum Doc Buenos Aires. 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 
Belles Arts, la seva producció com a videoartista la va apropar al cinema 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 
2002 amb el curtmetratge Pare de sufrir. El 2008 va rebre diversos premis 

 que tú dices que soy, pel·lícula que va recórrer molts festivals i 
museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres. 
El seu primer llargmetratge, El Jurado (2012) va estar en la secció oficial 
de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto de Vista i es va exhibir en els museus 
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 
pel·lícula, La 10ª carta (2014), un retrat del prestigiós cineasta Ba
Martín Patino estrenat al Festival de San Sebastián, va ser nominada als 
premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 
festivals internacionals. 

 

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
roductora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 

obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar-se 

És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
res i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 

imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 

amb el també director de 
 i, el 2001, el Festival i 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar-se 

És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 

amb el també director de 
 i, el 2001, el Festival i 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 
Belles Arts, la seva producció com a videoartista la va apropar al cinema 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 

008 va rebre diversos premis 
, pel·lícula que va recórrer molts festivals i 

museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres.  
(2012) va estar en la secció oficial 

via i Punto de Vista i es va exhibir en els museus 
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 

(2014), un retrat del prestigiós cineasta Basilio 
Martín Patino estrenat al Festival de San Sebastián, va ser nominada als 
premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 



          

Aitziber Olaskoaga  

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les directores de la Mostra esta

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va 
un tríptic titulat
la història de
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el v
Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida treballant
safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La 

 

 

Aitziber Olaskoaga
per iniciar els seus estudis a l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. 
En acabar, va treballar com a auxiliar de càmera en publicitat i rodatges. 
L’any 2011 va participar en la producció i realització 
col·lectiva,
grup de joves de la Medina de Fes, al Marroc. L’any 2012 es va traslladar a 
Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va començar 
a filmar La

ciutat on la directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la 
postproducció d’àudio final del film.
 

 

 

 

 

 
 
 
 

es directores de la Mostra estan disponibles per a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat Ocurrido en Hualfin i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
la història de Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada per 
Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida treballant
safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora. 

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La 

Olaskoaga  (Getxo, Bizkaia, 1980) es va traslladar a Barcelona 
per iniciar els seus estudis a l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. 
En acabar, va treballar com a auxiliar de càmera en publicitat i rodatges. 
L’any 2011 va participar en la producció i realització d’una pel·lícula 
col·lectiva, Faux Guide, al costat dels artistes visuals Red
grup de joves de la Medina de Fes, al Marroc. L’any 2012 es va traslladar a 
Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va començar 

La sonrisa telefónica. La pel·lícula va viatjar el 2015 a Los Angeles, 
ciutat on la directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la 
postproducció d’àudio final del film. 

n disponibles per a entrevistes 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 

filmar el seu primer documental, 
i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 

Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 
iento”, protagonitzada per 

Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida treballant en la 

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La  
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