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25a Mostra Internacional de Films de Dones

Lois Weber, Donna Haraway, Laura Mulvey, 
Carmen Castillo, 

internacionals,  presents en el programa de 
la 25ª edició de la Mostra

La Mostra tancarà aquest aniversari am
per diferents realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència

 

 
La Mostra Internacional de Films de Dones
amb una atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la 
renovació dels debats con
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 so
des de perspectives diferents. 
 
Des d’aquesta mirada La Mostra proposa
l’obra cinematogràfica de cineastes pioneres, innovadores o poc conegudes, convida 
a participar de debats i conferències sobre la crítica, la interpretació i sobre el valor 
dels nous llenguatges introduïts per la creativitat femenina i permet 
pantalles de Barcelona i vint ciutats més de Catalunya una sèrie de films inèdits que 
enriqueixen el panorama cultural del país. 
 
Així, La Mostra, en continuïtat amb la seva tasca de rescat de les obres del cinema 
clàssic, realitzada conjuntament amb la Filmoteca
recentment de Lois Weber, 
un espai de revisió de l’obra de dues cineastes compromeses amb l’activisme social i 
polític dels anys setanta, com van ser la catalana 
Loyarte.  

 

 

 

Mostra Internacional de Films de Dones
 

Lois Weber, Donna Haraway, Laura Mulvey, Mercè Conesa, Mirentxu Loyarte, 
Carmen Castillo, i una selecció de les darreres produccions 

internacionals,  presents en el programa de  
25ª edició de la Mostra Internacional de Films de Dones.

La Mostra tancarà aquest aniversari amb la presentació d’una obra col·
realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència

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 
com a re(volta), 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.  

Des d’aquesta mirada La Mostra proposa una sèrie de programes
l’obra cinematogràfica de cineastes pioneres, innovadores o poc conegudes, convida 
a participar de debats i conferències sobre la crítica, la interpretació i sobre el valor 
dels nous llenguatges introduïts per la creativitat femenina i permet 
pantalles de Barcelona i vint ciutats més de Catalunya una sèrie de films inèdits que 
enriqueixen el panorama cultural del país.  

Així, La Mostra, en continuïtat amb la seva tasca de rescat de les obres del cinema 
conjuntament amb la Filmoteca, projectarà dos films restaurats 

, Shoes i The Dumb Girls of Porticci  i dedicarà, així mateix, 
un espai de revisió de l’obra de dues cineastes compromeses amb l’activisme social i 

anta, com van ser la catalana Mercè Conesa i la basca 

Mostra Internacional de Films de Dones  

Mirentxu Loyarte, 
i una selecció de les darreres produccions  

 
Internacional de Films de Dones. 

b la presentació d’una obra col·lectiva creada 
realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència. 

de Barcelona celebra la seva 25ª edició 
amb una atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la 

temporanis sobre estètica, economia, política, 
colonialisme i sobre les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa 

lectual francesa Julia 
bre el món i la seva representació fílmica, 

una sèrie de programes que rescaten 
l’obra cinematogràfica de cineastes pioneres, innovadores o poc conegudes, convida 
a participar de debats i conferències sobre la crítica, la interpretació i sobre el valor 
dels nous llenguatges introduïts per la creativitat femenina i permet que arribin a les 
pantalles de Barcelona i vint ciutats més de Catalunya una sèrie de films inèdits que 

Així, La Mostra, en continuïtat amb la seva tasca de rescat de les obres del cinema 
, projectarà dos films restaurats 

i dedicarà, així mateix, 
un espai de revisió de l’obra de dues cineastes compromeses amb l’activisme social i 

i la basca Mirentxu 



          

 
 
Les pioneres del documental llatinoamericà
edició amb la 4ª edició d’un cicle realitzat amb el suport de Casa Amèrica, on es 
projectaran films d’Ana Montes 
Castillo (Xile). 
 
Les sessions a l’aire lliure a diferents places de la ciutat formaran part, així mateix, 
de la programació d’aquesta edició, que comptarà, com és habitual amb la selecció 
de Cortos en femenino (programa de curtmetratges de cineastes de l’estat) i amb el 
projecte participatiu El vídeo del minut
dels trànsits. 
 
El programa itinerant Conegudes (també) a casa
circularà de nou per més de vint ciutats del país i conjuntament amb el CCCB es 
desenvoluparà la tercera edició de
projeccions i debats sobre el paper fundacional de l’obra d’algunes cineastes.
 
La reflexió contemporània sobre estètica i feminisme comptarà amb la participació 
de Donna Haraway i Laura Mulvey
National Geographic on Primates
formar part de l’acte inaugural d’aquesta edició i
conferència sobre el seu text fundacional 
 

La Mostra número 25 es clourà
contribució de les cineastes del país que en diferents 
relectures de les seves genealogies fílmiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les pioneres del documental llatinoamericà seran presents també en aquesta 
edició amb la 4ª edició d’un cicle realitzat amb el suport de Casa Amèrica, on es 

Ana Montes (Argentina), Carmen Guarini (Argentina) i 

a diferents places de la ciutat formaran part, així mateix, 
de la programació d’aquesta edició, que comptarà, com és habitual amb la selecció 

(programa de curtmetratges de cineastes de l’estat) i amb el 
El vídeo del minut, que aquest any gira a l’entorn del concepte 

Conegudes (també) a casa, dedicat a les cineastes catala
circularà de nou per més de vint ciutats del país i conjuntament amb el CCCB es 
desenvoluparà la tercera edició de Manifestos fílmics feministes
projeccions i debats sobre el paper fundacional de l’obra d’algunes cineastes.

La reflexió contemporània sobre estètica i feminisme comptarà amb la participació 
Laura Mulvey.  La projecció de Donna Hara

National Geographic on Primates  i una entrevista amb aquesta intel·
e inaugural d’aquesta edició i Laura Mulvey

conferència sobre el seu text fundacional Visual Pleasure and Narrative ci

La Mostra número 25 es clourà amb la presentació d’un film col·
contribució de les cineastes del país que en diferents “converses” visuals 
relectures de les seves genealogies fílmiques.  

seran presents també en aquesta 
edició amb la 4ª edició d’un cicle realitzat amb el suport de Casa Amèrica, on es 

(Argentina) i Carmen 

a diferents places de la ciutat formaran part, així mateix, 
de la programació d’aquesta edició, que comptarà, com és habitual amb la selecció 

(programa de curtmetratges de cineastes de l’estat) i amb el 
, que aquest any gira a l’entorn del concepte 

, dedicat a les cineastes catalanes, 
circularà de nou per més de vint ciutats del país i conjuntament amb el CCCB es 

Manifestos fílmics feministes, espai de 
projeccions i debats sobre el paper fundacional de l’obra d’algunes cineastes. 

La reflexió contemporània sobre estètica i feminisme comptarà amb la participació 
.  La projecció de Donna Haraway Reads The 

na entrevista amb aquesta intel·lectual van 
Laura Mulvey oferirà, una  

arrative cinema.  

lectiu resultat de la 
“converses” visuals proposen 
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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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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 

_______________________________ 



          

Pioneres Documental Llatinoamericà
Amb la col·laboració de Ca

21 i 28 d’abril i 5 de maig de 2017 | 19:00 h

 
21 d’abril | 19:00 h 
Los Onas: vida y muerte en Tierra del Fuego
Ana Montes i Anne Chapman, Argentina, 
 
 

Presentació i col·loqui després
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ana Montes 

 

 

 
 

 

 
 

A l’empara d’una atenta trajectòria al costat d’etnògrafs co
seu pare o el seu marit, Ana Montes (1923
treball professional com a cineasta al voltant 
dels homes i les dones pobladores de l’interior americà, amb un 
compromís total envers les experiències dels pobles argentins i 
xilens. Aquesta producció que presentem, realitzada en 
col·laboració amb la també antropòloga Anne Chapman (1922
2010), documenta la vida de l’última generació 
coneguts com els onas, les seves resistències culturals, socials i 
rituals a l’agonia imposada com a poble per part dels successius 
processos d’apropiació anomenats colonitzadors. Onze anys 
després, el 1985 va rebre el Gran Premi del Primer 
Nacional de Cinema Antropológico y Social a Buenos Aires.

 

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
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

Ana Montes fou representant per Argent
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 
Plata. 

  

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 
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
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

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 Antr
Plata. 

 

 

 

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

21 i 28 d’abril i 5 de maig de 2017 | 19:00 h
Als cinemes Girona 

Carrer Girona, 175. 08037 Barcelona 

: vida y muerte en Tierra del Fuego 
Anne Chapman, Argentina, 1977. 52′. 

després de la projecció a càrrec de Dolores 

A l’empara d’una atenta trajectòria al costat d’etnògrafs com el 
na Montes (1923-1991) centrà el seu 

treball professional com a cineasta al voltant  dels relats de vida 
s de l’interior americà, amb un 

compromís total envers les experiències dels pobles argentins i 
xilens. Aquesta producció que presentem, realitzada en 
col·laboració amb la també antropòloga Anne Chapman (1922-
2010), documenta la vida de l’última generació dels selk’nam, 

les seves resistències culturals, socials i 
rituals a l’agonia imposada com a poble per part dels successius 
processos d’apropiació anomenats colonitzadors. Onze anys 
després, el 1985 va rebre el Gran Premi del Primer Festival 

y Social a Buenos Aires. 

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 

l 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

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 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 
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”
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

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 

Pioneres Documental Llatinoamericà 

21 i 28 d’abril i 5 de maig de 2017 | 19:00 h 

 Juliano 

 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
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, 

i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 

l riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 

en la safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora. 

ina 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 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
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, 

i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
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 

n la 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 

opológico, amb seu al Museo de La 



          

 

Anne Chapman 

 

 

 

 

 

 
 

Convidada a la sessió: Dolores Juliano
Dolores Juliano, nascuda a Argentina el 1932, és antropòloga social. Va estudiar pedagogia al seu país natal, 
on es va especialitzar en l’estudi de les minories ètniques
dona a la societat. Després del cop d’estat de 1976 que va desembocar en la dictadura militar de Jorge 
Videla es va veure obligada a exiliar
professora d’antropologia a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i va exercir fins 
que es va jubilar el 2001. 
Ha publicat nombrosos estudis sobre l’antropologia de l’educació, els moviments migratoris, les minories 
ètniques, els estudis de gènere i l’exclusió social, i el 2002 va comparèixer en la Comissió del Senat sobre la 
prostitució com a col·laboradora en la redacció de l’informe final de la Comissió. El 2010 va rebre la Creu de 
Sant Jordi. 
 

 
28 d’abril | 19:00 h 
La noche eterna 
Carmen Guarini i Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El film deixa testimoni de les lluites dels col·lectius de miners de 
la conca del río Turbio al que les diferents males polítiques 
envers el carbó per part dels governs xilè i argentí han 
comportat misèria i desestructuració. La pel·lícula descriu no 
solament la pèrdua de llocs de treball sinó la significativa ferida 
en l’experiència de la comunitat, a
polítiques econòmiques i energètiques. 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. 

 

Anne Chapman (1922
des de 1965 va dedicar
diversos pobles del 
Selk’nam: la vida de los Onas
entre d’altres, i codirectora, juntament amb
muerte en Tierra del Fuego
italiana, Chapman realitza una segona producció audiovisual:
Yaganes: los indios de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos
realista del rescat, construcció i difusió audiovisual de l’

 
 

 

 

 

Dolores Juliano, antropòloga social. 
Dolores Juliano, nascuda a Argentina el 1932, és antropòloga social. Va estudiar pedagogia al seu país natal, 
on es va especialitzar en l’estudi de les minories ètniques i en qüestions de gènere com la marginació de la 
dona a la societat. Després del cop d’estat de 1976 que va desembocar en la dictadura militar de Jorge 
Videla es va veure obligada a exiliar-se. Aleshores es va establir a Barcelona, on el 1977 va ser nomen
professora d’antropologia a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i va exercir fins 

Ha publicat nombrosos estudis sobre l’antropologia de l’educació, els moviments migratoris, les minories 
es, els estudis de gènere i l’exclusió social, i el 2002 va comparèixer en la Comissió del Senat sobre la 

prostitució com a col·laboradora en la redacció de l’informe final de la Comissió. El 2010 va rebre la Creu de 

Carmen Guarini i Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79′. 

El film deixa testimoni de les lluites dels col·lectius de miners de 
e les diferents males polítiques 

envers el carbó per part dels governs xilè i argentí han 
comportat misèria i desestructuració. La pel·lícula descriu no 
solament la pèrdua de llocs de treball sinó la significativa ferida 
en l’experiència de la comunitat, agredida pels efectes de les 
polítiques econòmiques i energètiques. 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 

Anne Chapman (1922-2010) fou una antropòloga i etnòloga nord
des de 1965 va dedicar-se a la reconstrucció de la història i les tradicions de 
diversos pobles del sud de la Patagònia. És autora de publicacions com
Selk’nam: la vida de los Onas o El fin de un mundo: los selk’nam de Tierra del Fuego
entre d’altres, i codirectora, juntament amb Ana Montes, de
muerte en Tierra del Fuego (1977). L’any 1990, en coproducció amb la televisió 
italiana, Chapman realitza una segona producció audiovisual:
Yaganes: los indios de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, que denota una visió 
realista del rescat, construcció i difusió audiovisual de l’indígena

Dolores Juliano, nascuda a Argentina el 1932, és antropòloga social. Va estudiar pedagogia al seu país natal, 
i en qüestions de gènere com la marginació de la 

dona a la societat. Després del cop d’estat de 1976 que va desembocar en la dictadura militar de Jorge 
se. Aleshores es va establir a Barcelona, on el 1977 va ser nomenada 

professora d’antropologia a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i va exercir fins 

Ha publicat nombrosos estudis sobre l’antropologia de l’educació, els moviments migratoris, les minories 
es, els estudis de gènere i l’exclusió social, i el 2002 va comparèixer en la Comissió del Senat sobre la 

prostitució com a col·laboradora en la redacció de l’informe final de la Comissió. El 2010 va rebre la Creu de 

 

2010) fou una antropòloga i etnòloga nord-americana que 
se a la reconstrucció de la història i les tradicions de 

sud de la Patagònia. És autora de publicacions com Los 
El fin de un mundo: los selk’nam de Tierra del Fuego, 

Ana Montes, de Los Onas: vida y 
ny 1990, en coproducció amb la televisió 

italiana, Chapman realitza una segona producció audiovisual: Homenaje a los 
, que denota una visió 

indígena fueguino. 



          

Carmen Guarini 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Filmografia  
Walsh entre todos (2015), Calles de la
Aires”) (2011), Gorri (2010), Meykinof
dos (2002), Compañero Birri (2001), Tinta
la seguridad nacional (1994), Historias
eterna (1991), A los compañeros la libertad

 
 

5 de maig | 19:00 h 
La Flaca Alejandra 
Carmen Castillo i Guy Girard
 

Amb la presència de la directora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documental revelador dels  efectes perversos d’una repressió 
brutal com la que va infligir la dictadura del general Pinochet a gran 
part de la població i especialment als militants d’esquerres
constitueix una llarga conversa amb Marcia Merino, la 
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. Carmen Castillo 
intenta esbrinar, amb aquesta entrevista totalmen
l’entrellat d’un procés ple de complicitats i venjances en el marc 
d’un entorn en què la reparació del dolor forma part de la 
reconstrucció social. 

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
en 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 C
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
cinema Marcelo Céspedes
Fórum Doc
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imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela I
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
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Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
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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
en 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 Sa
convidada a França i Espanya. 
El 1986 va fundar
productora Cine
reuneix un grup de
vinculades als drets humans a través de la mirada al seu país. 
 

Marcelo Céspedes
treballat conjuntament amb Carmen Guarini en diverses 
donar a conèixer amb Tinta Roja (1985).

 

 

 

 

la memoria (2012), D-Humanos (“Baldosas en Buenos
Meykinof (2005), El diablo entre las flores (2004), H.I.J.O.S.,

Tinta roja (1998), Jaime de Nevares: Último viaje (1995),
Historias de amores semanales (1993), La voz de los pañuelos

libertad (1987), Buenos Aires, crónicas villeras (1986).

i Guy Girard, Xile, 1994. 60′. 

Amb la presència de la directora Carmen Castillo. 
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imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
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El 1986 va fundar—amb el també director de cinema Marcelo Céspedes
productora Cine-Ojo  i, el 2001, el Festival i Fórum Doc Buenos Aires. Cine
reuneix un grup de cineastes argentins que aborden temàtiques  socials i 
vinculades als drets humans a través de la mirada al seu país. 

Marcelo Céspedes (Argentina, 1955) és director i productor de cinema i ha 
treballat conjuntament amb Carmen Guarini en diverses 
donar a conèixer amb Tinta Roja (1985). 

Buenos 
H.I.J.O.S., el alma en 

(1995), En el nombre de 
pañuelos (1992), La noche 

(1986). 
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Filmografia 

Los muros de Santiago (1983), Estado
extranjeras, serie de largometrajes
del Subcomandante Marcos (1995), Inca
cumbia por Colombia (2000), María Félix,
indio (2002), José Saramago, el tiempo
padre (2004), Calle Santa Fe (2007), 
Goytisolo, Manuel Rivas et Bernardo 
vivos) (2015) 
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Carmen
documentalista
Investigaciones de Historia de América Latina de la Universidad Católica de 
Santiago de Xile.
de Beatriz
Militant del
clandestinitat després del cop d’estat de 
militar, va localitzar la casa on vivia, juntament amb el seu 
company
una forta campanya internacional va forçar a la dictadura a alliberar
expulsada del país, on no va poder tornar fins tretze
Paris, ciutat on continua residint.
Entre les seves obres destaquen el documental
de forma 
seus excompanys del
militant
traïció en delatar, sota tortura, als seus companys de mili

 

 

 

 

Guy Girard és realitzador i guionista de documentals, d’entr
trobem
col·laborador de sèries de televisió

 

 

 

 

Estado de guerra: Nicaragua (1984), La flaca 
largometrajes de ficción para la cadena Arte (1994-1999),

Inca de Oro (1996), El bolero, una educación amorosa
Félix, la inalcanzable (2000), El Camino del Inca (2001),

tiempo de una memoria (2003), Mísia, la voz del fado
 El tesoro de América – El oro de Pascua Lama (2010),
 Atxaga , (2013) serie L’Europe des écrivains, On 

Carmen Castillo Echeverría, nascuda a Santiago de Xile el 1945, és una
documentalista i escriptora xilena. Va ser professora i investigadora al Centro de 
Investigaciones de Historia de América Latina de la Universidad Católica de 
Santiago de Xile. També va treballar a La Moneda de l’any 1970 al 1971 al costat 

Beatriz Allende, assessora en aquell moment del president Salvador
Militant del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), va viure en 
clandestinitat després del cop d’estat de Pinochet fins que la DINA, la policia 
militar, va localitzar la casa on vivia, juntament amb el seu 
company Miguel Enríquez, i van ser abatuts pels assaltants. Ella va sobreviure i 
una forta campanya internacional va forçar a la dictadura a alliberar
expulsada del país, on no va poder tornar fins tretze
Paris, ciutat on continua residint. 
Entre les seves obres destaquen el documental Calle
de forma autobiogràfica el compromís polític, el dol, l’exili i el destí col·lectiu dels 
seus excompanys del MIR, i La flaca Alejandra (1994) centrada en la figura de la 
militant mirista Marcia Alejandra Merino que es va convertir en un símbol de la 
traïció en delatar, sota tortura, als seus companys de mili

Guy Girard és realitzador i guionista de documentals, d’entr
trobem La Flaca Alejandra (1994), dirigit juntament amb Carmen Castillo, i 
col·laborador de sèries de televisió 

 Alejandra (1994), Tierras 
1999), La verdadera historia 

amorosa (1999), Viaje con la 
(2001), El astrónomo y el 

fado (2003), El país de mi 
(2010), L’Espagne de Juan 
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Pinochet fins que la DINA, la policia 
militar, va localitzar la casa on vivia, juntament amb el seu 

Enríquez, i van ser abatuts pels assaltants. Ella va sobreviure i 
una forta campanya internacional va forçar a la dictadura a alliberar-la. Va ser 
expulsada del país, on no va poder tornar fins tretze anys més tard, i va viure a 
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l’exili i el destí col·lectiu dels 

(1994) centrada en la figura de la 
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6 - 11 de juny 2017 
 

La Mostra a la Filmoteca
A la Filmoteca de Catalunya 
Plaça Salvador Seguí, 1. Barcelona
 

El programa s’iniciarà amb una classe magistral

fundadores de la crítica cinematogràfica feminista, als 41 anys de la publicació del seu innovador 
assaig Placer visual y cine narrativo (Visual P
carta blanca, l’autora proposarà el visionat d'alguna obra cinematogràfi
de la crítica feminista.  
 

Laura Mulvey (Oxford, 1941)
Laura Mulvey és una del es fundadores de la crítica cinematogràfica feminista. Teòrica del cinema i 
realitzadora britànica, actualment és docent a Birbeck, University of L
visual y cine narrativo, publicat el 1975 a la revista Screen, és un text cabdal i pioner que proposa 
una revisió psicoanalítica dels patrons de fascinació presents en el cinema narratiu per tal de 
desvelar el patriarcat de l'estructura cinematogràfica hegemònica. Com a resposta política, Mulvey 
proposarà el desenvolupament d'una mirada resistent per part de l'espectador/a.
 
 

La programació seguirà a través dels següents monogràfics:
 

Pionera: Lois Weber 
Dos films recuperats i restaurats de la pionera:

Shoes (1916)  i The Dumb Girl of Porticci
 

Mercè Conesa: l’activisme cinematogràfic
Recuperació de la seva filmog
 

Ecos bascos 
Quatre films sobre la memòria i l’experiència femenina al País Basc

Irrintzi 
Mirentxu Loyarte 
Espanya, 1978.  
Versió filmada d’un text de Luis Iturri en base al muntatge altern d’una coreografia i d’imatges de 
la repressió als carrers del país basc.  
 

Euskal Emakumeak  
Mirentxu Loyarte 
Espanya, 1981.  
Filmació en clau etno-antropològica del devenir diari de les dones basques. 

 

 

 

La Mostra a la Filmoteca 

Plaça Salvador Seguí, 1. Barcelona 

una classe magistral impartida per Laura Mulvey
de la crítica cinematogràfica feminista, als 41 anys de la publicació del seu innovador 

isual y cine narrativo (Visual Pleasure and Narrative Cinema). Alhora, a mode de 
carta blanca, l’autora proposarà el visionat d'alguna obra cinematogràfica destacada per a l'exercici 

(Oxford, 1941) 
Laura Mulvey és una del es fundadores de la crítica cinematogràfica feminista. Teòrica del cinema i 
realitzadora britànica, actualment és docent a Birbeck, University of London. El seu text Placer 
visual y cine narrativo, publicat el 1975 a la revista Screen, és un text cabdal i pioner que proposa 
una revisió psicoanalítica dels patrons de fascinació presents en el cinema narratiu per tal de 
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proposarà el desenvolupament d'una mirada resistent per part de l'espectador/a.
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la repressió als carrers del país basc.   
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Irrintziaren Oihartzunak  
Iratxe Fresneda 
Espanya, 2016. 55' 
Documental sobre la cineasta militant vasca Mirentxu Loyarte.
 

Gure Hormek  
Maider Fernández i María Elorza 
Espanya, 2016. 15'  
Una peça col·lectiva que ofereix una lectura en clau de gènere de les parets, els carrers i, en 
definitiva, els espais.  
 

Europa, futuro anterior:
Presentació de quatre de les peces inèdites creades per al projecte Europa, futuro anterior, on les 
cineastes reflexionen al voltant de la memòria històrica i cinematogràfica i del paper del cinema 
militant avui. Es projectaran peces de 
Pino, Irati Goroistidi i Aranza Santesteban
 

Panorama  
Una selecció de films escollits entre les darreres novetats presentades als circuïts internacionals.
 

 
1, 11,22 de juny i 13 de juliol 2017
 

Cinema fora de lloc
Amb el suport dels districtes i les associacions de Gràcies i Ciutat Vella
Quatre projeccions a l'aire lliure als mesos 
programa itinerant CORTOS EN FEMENINO, elaborat per la Coordinadora de festivals de c
de dones de l’estat i una altra al programa Conegudes (també) a casa
1 de juny: pl. de la Virreina 
11 de juny: pl. Salvador Seguí 
22 de juny: pl. Sant Pere (Projecció de Cortos en Femenino)
13 de juliol: pl. Sant Pere 
 

 
9 - 11 de novembre 2017
 

Manifestos fílmics feministes III
Organitzat conjuntament amb el CCCB
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Carrer Montalegre, 5. Barcelona 

 

 

 

 

Documental sobre la cineasta militant vasca Mirentxu Loyarte. 

Maider Fernández i María Elorza  

lectiva que ofereix una lectura en clau de gènere de les parets, els carrers i, en 

anterior:  
Presentació de quatre de les peces inèdites creades per al projecte Europa, futuro anterior, on les 
cineastes reflexionen al voltant de la memòria històrica i cinematogràfica i del paper del cinema 
militant avui. Es projectaran peces de Daphné Héretakis, Salomé Lamas

Aranza Santesteban. 

Una selecció de films escollits entre les darreres novetats presentades als circuïts internacionals.

1, 11,22 de juny i 13 de juliol 2017 

Cinema fora de lloc 
suport dels districtes i les associacions de Gràcies i Ciutat Vella 

Quatre projeccions a l'aire lliure als mesos de juny i juliol. Una de les sessions estarà dedicada al 
programa itinerant CORTOS EN FEMENINO, elaborat per la Coordinadora de festivals de c
de dones de l’estat i una altra al programa Conegudes (també) a casa.  

22 de juny: pl. Sant Pere (Projecció de Cortos en Femenino) 

novembre 2017 

Manifestos fílmics feministes III 
Organitzat conjuntament amb el CCCB 
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

 

lectiva que ofereix una lectura en clau de gènere de les parets, els carrers i, en 

Presentació de quatre de les peces inèdites creades per al projecte Europa, futuro anterior, on les 
cineastes reflexionen al voltant de la memòria històrica i cinematogràfica i del paper del cinema 

alomé Lamas, Virginia García del 

Una selecció de films escollits entre les darreres novetats presentades als circuïts internacionals. 

de juny i juliol. Una de les sessions estarà dedicada al 
programa itinerant CORTOS EN FEMENINO, elaborat per la Coordinadora de festivals de cinema 



          

 

 
Tercera edició d’aquest programa
 
També en aquest marc es durà a terme la presentació de la publicació 
FEMINISTES,  editada per l’editorial El trabucaire, que oferirà una mirada 
continguts vertebradors del trajecte històric de la programació de la Mostra Internacional de Films 
de Dones. 

 

 
Conegudes (també) a casa
Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona
Amb la col·laboració en la difusió de l'Acadèmia del Cinema Català
Programa itinerant que ha arribat a vint ciutats del territori català integrat per obres de cineastes 
catalanes amb la finalitat de donar
Aquesta edició preveu les següents localitats: Barcelona, Berga, Manresa, Sant Cugat del Vallès, 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, Vacarisses, Vilafranca 
del Penedès, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sabadell.

 

 
La Mostra en línia 
Programa especial en línia situat a la plataforma digital Filmin.
Difusió de les creacions presentades a la 19ª convocatòria del projecte El vídeo del minut, dedicat
aquest any al tema: ELS TRÀNSITS

 

 
El vídeo del minut: 
El vídeo del minut, projecte iniciat el 1997, és una invitació a totes les dones per a que expressin i 
visibilitzin el seu punt de vista mitjançant la filmació d’un pla seqüència d’un minut. Aquesta és una 
convocatòria que es desenvolupa a l’Estat espanyol
festivals i mostres de cinema de dones. 

Convocatòria oberta fins el 30 d'abril de 2017
Bases de participació a www.elvideodelminuto.org
TEMA: Trànsits 
 

La convocatòria d'aquest any proposa entrar en el debat al volt
configuracions que construeixen i deconstrueixen la identitat sexual, la 
imaginaris de la feminitat en trànsit, i la rebel·
simbòliques, els viatges, desplaçaments i les metamorfosis dels cossos. 

 
 

 

 

Tercera edició d’aquest programa. 

També en aquest marc es durà a terme la presentació de la publicació M
,  editada per l’editorial El trabucaire, que oferirà una mirada 

continguts vertebradors del trajecte històric de la programació de la Mostra Internacional de Films 

Conegudes (també) a casa 
suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona 

laboració en la difusió de l'Acadèmia del Cinema Català 
Programa itinerant que ha arribat a vint ciutats del territori català integrat per obres de cineastes 

nar-les a conèixer al nostre país.  
Aquesta edició preveu les següents localitats: Barcelona, Berga, Manresa, Sant Cugat del Vallès, 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, Vacarisses, Vilafranca 

e Gramenet, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sabadell.

 
Programa especial en línia situat a la plataforma digital Filmin. 
Difusió de les creacions presentades a la 19ª convocatòria del projecte El vídeo del minut, dedicat
aquest any al tema: ELS TRÀNSITS 

 TRÀNSITS 
El vídeo del minut, projecte iniciat el 1997, és una invitació a totes les dones per a que expressin i 
visibilitzin el seu punt de vista mitjançant la filmació d’un pla seqüència d’un minut. Aquesta és una 
convocatòria que es desenvolupa a l’Estat espanyol a través de TRAMA, la coordinadora de 
festivals i mostres de cinema de dones.  

Convocatòria oberta fins el 30 d'abril de 2017 
Bases de participació a www.elvideodelminuto.org 

La convocatòria d'aquest any proposa entrar en el debat al voltant de la mobilitat de les 
configuracions que construeixen i deconstrueixen la identitat sexual, la distòpia

eminitat en trànsit, i la rebel·lió contra els clichés, les transicions vitals, culturals i 
simbòliques, els viatges, desplaçaments i les metamorfosis dels cossos.  

MANIFESTOS FÍLMICS 
,  editada per l’editorial El trabucaire, que oferirà una mirada panoràmica als 

continguts vertebradors del trajecte històric de la programació de la Mostra Internacional de Films 

Programa itinerant que ha arribat a vint ciutats del territori català integrat per obres de cineastes 

Aquesta edició preveu les següents localitats: Barcelona, Berga, Manresa, Sant Cugat del Vallès, 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, Vacarisses, Vilafranca 

e Gramenet, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sabadell. 

Difusió de les creacions presentades a la 19ª convocatòria del projecte El vídeo del minut, dedicat 

El vídeo del minut, projecte iniciat el 1997, és una invitació a totes les dones per a que expressin i 
visibilitzin el seu punt de vista mitjançant la filmació d’un pla seqüència d’un minut. Aquesta és una 

a través de TRAMA, la coordinadora de 

ant de la mobilitat de les 
distòpia entre gènere i 

lió contra els clichés, les transicions vitals, culturals i 



          

 
Novembre 2017 
 

 

Acció especial > aniversari
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari
especial i innovador amb la finalitat de compartir amb les cineastes catalanes els vincles, les 
influències i les inspiracions generades per la creativitat femenina en l’àmbit cinematogràfic. 
El projecte consistirà en convidar un conjunt d
en homenatge a una cineasta determinada
 

 

El conjunt de les creacions serà presentat a final d’any com a cloenda 
d’aquesta 25ª edició. 

 
_______________________________________________________

Les directores de la Mostra esta

 

 

 

Acció especial > aniversari 
celebració del 25è aniversari, la Mostra té previst un 

amb la finalitat de compartir amb les cineastes catalanes els vincles, les 
influències i les inspiracions generades per la creativitat femenina en l’àmbit cinematogràfic. 
El projecte consistirà en convidar un conjunt de directores a realitzar creacions multidisciplinars

homenatge a una cineasta determinada.  

El conjunt de les creacions serà presentat a final d’any com a cloenda 

_______________________________________________________
 

directores de la Mostra estan disponibles per a entrevistes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, la Mostra té previst un projecte participatiu 
amb la finalitat de compartir amb les cineastes catalanes els vincles, les 

influències i les inspiracions generades per la creativitat femenina en l’àmbit cinematogràfic.  
creacions multidisciplinars 

El conjunt de les creacions serà presentat a final d’any com a cloenda 

_______________________________________________________ 

n disponibles per a entrevistes 



          

tpascual07@gmail.com/apasek@apasek.net

25ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
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Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
www.mostrafilmsdones.cat 
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