XV EDICIÓ
4 a 14 nov. 2021
Filmoteca
de Catalunya

De la mateixa manera que els cartògrafs
ens ajuden a situar-nos i orientar-nos
en un terreny determinat, reduïnt-lo i
empetitint-lo fins a fer-nos-el abastable,

xv edició

la Mostra, en la seva 15a edició, convoca

4 a 14 nov. 2021
Filmoteca
de Catalunya

Com arribar-hi
Metro: L3 Liceu / L2 Paral·lel; Bus: 14 / 59 / 91 / 120
Bicing: Rambla del Raval, 13 / Rambla del Rava,l 20
Parking: Hotel Barceló Raval / Illa Raval (Sant Rafael, 15)
Tarifes
Projeccions: Entrada individual: 4 euros · Entrada reduïda:* 3 euros
*Estudiants, aturats, jubilats, persones amb discapacitat legalment reconeguda, títols de família
nombrosa o monoparental, Carnet jove i Carnet Xarxa de Biblioteques públiques.
No es podrà entrar a la sala un cop començada la sessió
Aquest programa pot tenir alteracions per qüestions organitzatives o tècniques
SODEPAU
C. Arenys, 41, Soterrani 1, Porta 1 · 08035 Barcelona · T. (+34) 93 301 01 71
www.mostracinearab.com · sodepau@sodepau.org

Organització:

www.mostracinearab.com

Amb el suport:

Grafisme: Esteva&Estêvão

SEU
Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1-9 · 08001 Barcelona · T. (+ 34) 935 671 070
filmoteca.cultura@gencat.cat · www.filmoteca.cat
www.gencat.cat/cultura/icec

els qui dominen l’art d’apropar-nos a
records i memòries soterrades, aquelles
que mai han estat dites; als taumaturgs
que se’ns emporten en diàlegs entre
el món dels vius i els que ja no hi són;
aquelles que pesquen les paraules abans
que se les emporti el vent per compartir
amb nosaltres nous significats i revelarnos realitats negligides; o aquell que,
com un infant, persevera en fantasiejar
amb un món feliç. Seran la nostra

Amb la col·laboració:

brúixola en aquest món, on despertem

laSedeta

esteva&estêvão

ben enlleganyats després d’un llarg son,

Mitjans de comunicació:

i que ara ens mirem amb ulls nous.

XV EDICIÓ
4 a 14 nov. 2021

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE

DIMECRES 10 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE

16:30

16:30

19:30

Talking about trees*
Parlant d’arbres

Direcció: Suhaib Gasmelbari
País: Sudan · 2019
Durada: 94 min
Idioma: VOSC
20:00

Jean Genet:
notre père de fleurs
Jean Genet:
el nostre pare de les flors

PROGRAMA
DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
19:30
Inauguració de la Mostra

200 Meters*
200 metres

Direcció: Ameen Nayfeh
País: Palestina · 2020
Durada: 97 min
Idioma: VOSE
Amb la presència del director
Ameen Nayfeh

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
16:30

Sayyedat al Bahr*
Scales (la dama del mar)

Direcció: Shahad Ameen
País: Emirats Àrabs Units · 2019
Durada: 75 min
Idioma: VOSC

Direcció: Dalila Ennadre
País: Marroc · 2020
Durada: 60 min
Idioma: VOSC

Presentació a càrrec de Lylia Ennadre

Rih Essed
L’home de cendra

Direcció: Nouri Bouzid
País: Tunísia · 1986
Durada: 109 min
Idioma: VOSC
Presentació a càrrec de
Férid Boughedir

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
19:30

Mokhtar

Direcció: Sadok Ben Aïcha
País: Tunísia · 1968
Durada: 75 min
Idioma: VOSC

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

19:30

Zanka contact

Direcció: Ismael el Iraki
País: Marroc · 2020
Durada: 125 min
Idioma: VOSC

DIMARTS 9 DE NOVEMBRE
16:30

Un été à la Goulette*
Un estiu a la Goulette

Direcció: Férid Boughedir
País: Tunísia · 1995
Durada: 89 min
Idioma: VOSC

16:30

Abou Leila

Direcció: Amin Sidi-Boumèdiene
País: Algèria · 2020
Durada: 133 min
Idioma: VOSE
19:30

Pastorales elèctriques
Pastoral elèctrica
Direcció: Ivan Boccara
País: Marroc · 2018
Durada: 93 min
Idioma: VOSC

Presentació a càrrec del director
Férid Boughedir

Miguel’s war*
La guerra de Miguel

Direcció: Eliane Raheb
País: Líban · 2021
Durada: 128 min
Idioma: VOSC
Amb la presència de la directora
Eliane Raheb i Miguel Jelelaty

ACTIVITATS EN LÍNIA
Cal inscscripció prèvia
DIMECRES, 10 DE NOVEMBRE
Projecció en línia durant tot el dia
de La langue de Zahra de Fatima
Sissani.

19 h · Conversa amb Fatima
Sissani, directora de la pel·lícula,
i Kaissa Ould Braham, filòloga,
periodista i activista feminista i pel
poble amazigh.
DIJOUS, 11 DE NOVEMBRE
Projecció en línia durant tot el dia
de Trapped, de Manal Khaled.

19 h · Conversa amb Manal
Khaled, directora de la pel·lícula,
i Leil Zahra-Mortada, activista
transfeminista queer, artista/
realitzadora i impulsora del projecte
Words of women from the Egyptian
revolution

* Pel·lícules amb més projeccions a la Filmoteca de Catalunya fora de la Mostra. Consulteu la programació a: www.filmoteca.cat

Presentació del llibre Els condemnats de la terra
de Fantz Fanon i projecció de Frantz Fanon:
memòria d’asil, d’Abdenour ZahZah

XXVIII Setmana Cultural Gràcia amb la Mediterrània
Situació actual de les polítiques a la Mediterrània: canvi
climàtic, energia, aigua, alimentació, habitatge, educació, feina...

Dijous, 18 de novembre · 19 h

Del 19 de novembre al 27 de novembre

Organitzada juntament amb La Panafricana, aquesta activitat és un espai
de reflexió en el que el públic de la Mostra es reuneix per debatre sobre
cinema, literatura i pensament, i el seu vincle amb la realitat actual. El
cinema, com la literatura, documenta els canvis socials i de mentalitat,
recupera memòries, agita la imaginació i fa somniar. Per això conversarem
sobre les relacions que el sèptim art manté amb aquest món tan convuls
que ens ha tocat viure.

La crisi sanitària mundial provocada per la pandèmica de la COVID, ha fet palesa
les mancances d’uns sistemes sanitaris que han prioritzat el guany econòmic
dels grups de poder, privatitzant serveis amb el conseqüent desmantellant de la
sanitat pública, fet que afecta de forma molt especial a la població amb menys
recursos econòmics. Aquesta crisi sanitària també ha posat de relleu altres
necessitats globals que cal prioritzar per garantir el dret universal als recursos
bàsics vitals: aigua, alimentació, habitatge, educació, canvi climàtic, energia...

Enguany presentarem els Condemnats de la terra de Frantz Fanon, editat per
primer cop en català per Pol·len Edicions i Tigre de Paper. I ens endinsarem
en la vida i personalitat de Frantz Fanon a través el documental Frantz
Fanon:memòria d’asil del realitzador algerià Abdenour ZahZah. Seguint la
tradició, tornem a unir, cinema i literatura per presentar-vos una de les obres
cabdals del pensament africà i aprofundir en el coneixement del seu autor,
precursor del què avui anomenem pensament decolonial.

Ens cal relligar les necessitats bàsiques, sobretot al Sud i a l’Est mediterrani,
amb temes de medi ambient i sostenibilitat. No podem prescindir d’aquesta
interrelació necessària per abastar les problemàtiques i les estratègies
a desenvolupar. No es pot imposar una agenda de transició econòmica i
ambiental prescindint del moment en què es troben els diferents territoris
i les grans diferències en el “consum” d’energia i de generació de residus...

La Panafricana

C. Junta de comerç, 20
08001 Barcelona
Coorganitzat amb

Les activitats es faran a:
Centre Cívic La Sedeta
Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Sicília, 321
Aldea, 15
Espai Jove La Fontana
Centre de Cultura Popular La Violeta
Gran de Gràcia, 190-192
Maspons, 6
Biblioteca Vallcarca-Penitents M. Antonieta Cot
Passeig de la Vall d’Hebron, 65-69
Tots les activitats són gratuïtes.
Per a més informació, consulteu el programa específic.
Organitza: Districte de Gràcia i Sodepau
Col·labora: Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona

www.mostracinearab.com

