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CAGLIARI - SARDENYA - 2, 3 i 4 JUNY
ANNACAPRI - CAPRI - 24, 25, i 26 JUNY
Montse Alcoverro, Directora i Comissària

CICLE DE DONES DIRECTORES DE
CINEMA DE CATALUNYA

El Cicle de Directores de Cinema de Catalunya, després de la seva
presentació a Alemanya, Festival CineLatino a Tübingen i Stuttgart, i a
França, Festival Cine Horizontes a Marsella (2008) i a Mèxic,
Aguascalientes, San Luís Potosí i Zacatecas (2009), continua fent camí i
en aquesta ocasió ha anat a Itàlia, a Cagliari (Sardenya) i a Annacapri
(Capri).
Cada presentació que hem realitzat amb aquest Cicle ha estat
diferent. Diferent perquè cada país té les seves pròpies característiques i
perquè cada vegada la selecció final de les pel·lícules a presentades
varia però, en cada ocasió, ha estat emocionant i ha compensat l’esforç i
les il·lusions que hi havíem abocat.
El Cicle neix de la necessitat, encara avui en dia, de defensar un
espai per a la visualització de l’aportació de les dones al món de
l’audiovisual, en aquest cas el de les directores, i cobrir el que sovint
passa inadvertit, fins i tot a les publicacions on s’anomena els creadors, i
no oblidem que el que no és present, el que no és visible, no existeix.
Per això les activitats proposades al Cicle inclouen la Taula de
Debat sobre la situació de la dona a l’Audiovisual i la possibilitat de fer
una comparativa amb el país receptor de la mostra. Aquesta taula l’he
titulada “Dirigim, ergo existim”, i m’he permès jugar amb la cèlebre cita
cartesiana, “Cogito, ergo sum”, justament per destacar la certesa de
l’existència mitjançant la creació. Una existència que necessita
comunicar el que pensa, el que sent, el que somia i desitja, i que fa servir
qualsevol art per compartir la seva mirada sobre el nostre món, sobre el
que som, assumint els seus dubtes i posant en suspensió les seves
certeses. Certeses que en aquest món nostre es fan realitat quan es fan
tangibles, quan es fan visibles.

Representants de diferents associacions de sensibilització i lluita
contra els maltractaments de les dones (Associazione Donne al
Traguardo Centro Antiviolenza i Progetto Donna Ceteris), associacions
culturals i del món del cinema (Cinemecum) i la Conselleria per la
Igualtat de les Dones han participat i la taula de debat va ser doncs, un
punt de trobada i posada en comú de la situació de les dones a la
societat en general i en el món del cinema en particular.
A cadascuna de les projeccions hi presentem el Cicle i cada
directora fa la introducció de la seva pel·lícula. A continuació, fem un
col·loqui obert amb els espectadors. Són moments màgics. En acabar la
pel·lícula les emocions estan encara flotant en l’aire suspès a la sala, les
llàgrimes i els somriures dibuixen diferents paisatges a les cares del
públic mentre els crèdits ballen i la llum va apareixent. L’aplaudiment
generós ens sacseja el cor i, a poc a poc, les preguntes ho inunden tot.
Doncs això, moments màgics.
Aquesta gira per illes italianes ha estat una experiència
inoblidable, plena de textures, colors i olors tan diversos que
emborratxen i et deixen la profunda sensació d’haver-hi creat llaços per a
molts intercanvis culturals a cadascuna de les meravelloses ciutats que
hem visitat, i amb la seva gent. Gent que ens ha acollit amb els braços
oberts, que ens han ofert el millor d’ells i de les seves ciutats i a qui
només puc que donar les gràcies per la càlida rebuda que hem rebut.
Gràcies a l’Institut Ramon Llull, Catalan Films & TV i Televisió de
Catalunya, que han fet possible fer d’aquest Cicle donant-hi, des del
principi, suport a una proposta amb continuïtat, i a Drac Màgic que ha
assumit la producció executiva del projecte aportant-hi la seva
experiència com a organitzadora des de fa 18 anys de la Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona. Pel que fa a la
presentació a Itàlia, donar també les gràcies a Iris Martín-Peralta i
Federico Sartori (EXIT med!a) i a la resta d’entitats i institucions que han
participat.
Només afegir el meu agraïment a les directores que hi han
participat per la seva generositat i carinyo i recordar que sense elles
aquest Cicle no existiria.

Montse Alcoverro
Directora i Comissària del Cicle
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CAGLIARI - SARDENYA - 2, 3 i 4 JUNY

PRESENTACIÓ DEL
CICLE DE DONES DIRECTORES DE CATALUNYA
A:

CINEMA SPAZIO ODISSEA
i
TEATRO CÍVICO CASTELLO

CAGLIARI - SARDENYA - 2, 3 I 4 JUNY
CINEMA SPAZIO ODISSEA
-Dimecres 2 de juny.
Presentació del Cicle.
19,10h. B-side: la cara oculta de la música a Barcelona.
Directora: EVA VILA.
Col·loqui amb els espectadors.
Presentació del Cicle.
21,30h. MÀSCARAS.
Directora: ELISABET CABEZA.
Col·loqui amb els espectadors.
-Dijous 3 de juny.
Presentació del Cicle.
19.00h. 53 DIES D’HIVERN.
Directora: JUDITH COLELL.
Col·loqui amb els espectadors.
Presentació del Cicle.
21,30h. EL TRIOMF.
Directora: MIREIA ROS.
Col·loqui amb els espectadors.

TEATRO CÍVICO CASTELLO
-Divendres 4 de juny.
20.00H. Taula debat: “DIRIGIM, ERGO EXISTIM”.
Moderadora: MONTSE ALCOVERRO.
Participants: E. CABEZA, J.COLELL, M.COLL, M. FIGUERAS i M.ROS.
Presentació del Cicle.
21,30h. TRES DIES AMB LA FAMILIA.
Directora: MAR COLL.
Col·loqui amb els espectadors.

ITÀLIA 2010
ANNACAPRI – CAPRI – 24, 25 i 26 JUNY

PRESENTACIÓ DEL
CICLE DE DONES DIRECTORES DE CATALUNYA
A:

PIAZZA SAN NICOLA

ANNACAPRI – CAPRI - 24, 25 I 26 JUNY
PIAZZA SAN NICOLA

-Dijous 24 de juny.
20.00H. Taula debat: “DIRIGIM, ERGO EXISTIM”
Moderadora: MONTSE ALCOVERRO
Participants: J.COLELL, M.COLL i ÀNGELS MASCLANS.
Presentació del Cicle.
22.15h. LA TETA ASUSTADA.
Directora: CLAUDIA LLOSA.
Col·loqui amb els espectadors..

-Divendres 25 de juny.
Presentació del Cicle.
22.15h. 53 DIES D’HIVERN.
Directora: JUDITH COLELL.
Col·loqui amb els espectadors.

-Dissabte 26 de juny.
Presentació del Cicle.
22,15h. TRES DIES AMB LA FAMILIA
Directora: MAR COLL
Col·loqui amb els espectadors.
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Ja han dut els seus films a Alemanya, França i Mèxic

Cagliari i Anacapri acullen el Cicle de Dones
Directores de Cinema de Catalunya
Els films de les directores Elizabet Cabeza, Judith Colell, Mar Coll, Claudia Llosa, Mireia Ros i
Eva Vila es mostraran a Cagliari i Anacapri el mes de juny en el marc del Cicle de Dones
Directores de Catalunya, que comissaria anualment Montserrat Alcoverro des del 2008, amb el
suport de l’Institut Ramon Llull, Catalan Films & TV, TV3 Televisió de Catalunya i Drac Màgic.
Entre el 2 i el 4 de juny, el cicle viatjarà a Cagliari, Sardenya, amb la projecció dels films B-side
(2008), d’Eva Vila; Máscaras (2009), d’Elisabet Cabeza i Esteve Riambau; 53 días de invierno
(2006) de Judith Colell; El triunfo (2005) de Mireia Ros; i Tres dies amb la família (2010), de Mar
Coll. Per altra banda, del 24 al 26 de juny, els films de Mar Coll i Judith Colell, així com la
pel·lícula La teta asustada, de Claudia Llosa, s’exhibiran a Anacapri, Capri.
El cicle inclou la realització d’una taula rodona sobre la situació de la dona en el món del cinema,
conduïda per la comissaria del projecte i actriu, Montserrat Alcoverro, que permet debatre i
intercanviar experiències entre les realitzadores d’ambdues ciutats i el públic .En els dos casos,
la mostra s’emmarca en la segona edició del festival CinemaSpagna, organitzat per EXIT med!a,
que enguany ja ha tingut lloc a Roma entre el 29 de maig i el 4 de juny.

Alemanya, França i Mèxic
Amb l’objectiu de difondre les pel·lícules dirigides per dones realitzadores de Catalunya, el cicle
va començar a formar part de festivals de cinema de prestigi l’any 2008: al mes d’abril, 5
pel·lícules van participar al festival de Cine Latino de Stuttgart/Tübingen. Gràcies al balanç
positiu que es va treure d’aquesta primera experiència, l’octubre del mateix any, el cicle va
arribar a Marsella, al Festival Cinehorizontes, on es van presentar la darrera pel·lícula de Silvia
Munt, Pretextes; La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet i Madeinusa, de Claudia Llosa.
En aquest context, la realitzadora Roser Aguilar va rebre una menció especial del jurat pel seu
film Lo mejor de mí.
L’any passat, la Universitat Autònoma d’Aguascalientes, la Cineteca de San Luís Potosí i el
Festival Cultural de Zacatecas, a Mèxic, van acollir la mostra del 30 de març al 8 d’abril amb cinc
pàg.
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films de directores catalanes i es van incorporar, per primera vegada, pel·lícules documentals:
Mirades desvetllades d'Alba Sotorra i Nadar de Carla Subirana. També s’hi van presentar:
Febrer, de Sílvia Quer i Morir en San Hilario, de Laura Mañá. El cicle s'actualitza cada any amb
la incorporació de les pel·lícules més recents mantenint l’objectiu de fer visible i difondre
l'aportació de la dona al cinema, a la cultura i a la societat a través de la seva mirada.
Barcelona, 28 de maig de 2010

pàg.
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de gira

“E la nave va!”
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53 DÍAS DE INVIERNO

JUDITH COLELL

53 giorni d’inverno
di Judith Colell

Nata a Barcellona

cast Mercedes Sampietro, Alex Brendemühl,
Aina Clotet, Maria Pau Pigem, Silvia Munt
sc Gemma Ventura
fotogr Sergi Gallardo mont David Gallart

ha studiato cinema presso la Università di
New York, e successivamente ha iniziato a
realizzare cortometraggi. La sua opera
prima, Nosotras (Noi donne), ottiene diversi
premi internazionali. Ha diretto anche
lungometraggi per la televisione; inoltre è
produttrice, docente e direttrice teatrale.
Ha finito di girare, insieme a Jordi Cadena,
il suo ultimo lungometraggio Elisa K.

In una notte d’inverno tre persone
incrociano i loro destini: una giovane
En una nit d’hivern tres persones creuen els
concertista di violoncello che ha una
seus destins: una jove violoncel•lista que manté
relazione con un professore di musica
una relació amb un professor de música molt
molto più grande di lei; una guardia di un
més gran que ella; un guàrdia de seguretat d’un
supermercato perde il lavoro perché ruba
supermercat que ha perdut la feina després
un gioiello che vuole regalare a sua
d’haver robat una joia per regalar-la a la seva
moglie; e una professoressa torna a scuola
esposa; i una professora que torna a donar
con la paura di confrontarsi con i suoi
classes amb la por d’enfrontar-se als seus
studenti dopo un anno di congedo.
alumnes després d’un any de baixa.
>> San Sebastián 2006 Sección Zabaltegi
>> San 1Sebastián
2006 Sezione
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film
Nosotras (Noi donne, 2000)
53 días de invierno
(53 giorni d’invierno, 2006)
Elisa K. (2010)

LA TETA ASUSTADA

Va néixer a Barcelona
després d’estudiar cinema a la
Universitat de Nova York, comença a
dirigir curtmetratges. Amb la seva
òpera prima, Nosotras, va guanyar
diversos premis d’àmbit
internacional. Ha realitzat també
llargmetratges per la televisió,
exerceix com a productora, docent i
directora de teatre. Acaba de rodar,
dirigida conjuntament amb Jordi
Cadena, la seva darrera pel•lícula
Elisa K.

CLAUDIA LLOSA

Il canto di Paloma
di Claudia Llosa
cast Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís,
Marino Ballón, Antolín Prieto
sc Claudia Llosa
mus Selma Mutal fotogr Natasha Brier
mont Frank Gutiérrez

libretto:Layout 1

Fausta pateix una malaltia coneguda com “la
teta asustada”, un trastorn que la seva mare,
que va ser violada durant els anys del

25/05/2010
28 de la
terrorisme al16.55
Perú, li haPagina
trasmès a través
llet. Després de la mort de la mare, Fausta ha
d’afrontar els seus temors, així com el secret
que amaga al seu interior: una patata que ha
s’introduit com si fos escut protector per
impedir la violació.

Fausta ha una malattia nota come il "latte
del dolore", un disturbo che la madre,
violentata durante gli anni del terrorismo
in Perù, le ha trasmesso attraverso il
proprio latte. Quando la madre muore
Fausta deve affrontare le sue paure, e il
segreto che nasconde dentro di sé: una
patata che ha inserito a mo' di scudo
protettivo per impedire a chiunque di
usarle violenza.
Copia su gentile concessione di
Copia per gentilesa de

TRES DIES AMB LA
FAMILIA

Nata a Lima (Perù), 1976
Si laurea in Regia cinematografica presso
l’Università di Lima, per poi studiare presso
l’Università di New York e il Sundance
Institute. Un premio per lo sviluppo di
sceneggiature la porta a Madrid, dove nel
2006 riesce a produrre la sua opera prima,
Madeinusa, con cui vince premi al Malaga,
a Rotterdam e a Mar del Plata. Il suo
secondo lavoro, La teta asustada, vince
l’Orso d’Oro al Festival di Berlino, ed è
finalista agli Oscar 2010 come Miglior film
straniero.
film
Madeinusa (2006)
La teta asustada (il canto di Paloma, 2008)

MAR COLL

Va néixer a Lima (Perú), 1976
Llicenciada en direcció
cinematogràfica a la universitat de
Lima, ha estudiat també a la
universitat de Nova York i al
Sundance Institute. Un premi pel
desenvolupament de guions la
porta a Madrid, on al 2006 produeix
la seva òpera prima, Madeinusa,
amb la qual s’adjudica premis a
Malaga, Rotterdam i Mar del Plata.
El seu segon treball, La teta
asustada, ha guanyat l’Ós d’Or al
Festival de Berlín, a més de ser
finalista als Oscar com Millor Film de
llengua no-anglesa.

Tre giorni con la famiglia

di Claudia Llosa

cast Nausicaa Bonnín, Eduard Fernández,
Philippine Leroy-Beaulieu, Francesc Orella
sc Mar Coll e Valentina Viso
mus Maikmaier fotogr Neus Ollé
mont Elena Ruiz
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TAULA DE DEBAT / TAVOLA ROTONDA
Dirigiamo film ergo esistiamo:
incontro / dibattito sulla situazione
della donna nell’industria
cinematografica, a cura di Montserrat
Alcoverro* e con la partecipazione
delle registe: Judith Colell, Mar Coll e
Claudia Llosa.

*

Dirigim ergo existim:
trobada / debat sobre el paper actual
de la dona en l’industria
cinematogràfica, a càrrec de
Montserrat Alcoverro i amb la
participació de les directores: Judith
Colell, Mar Coll e Claudia Llosa.

Montserrat Alcoverro è Membro di/es Membre de:
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
Acadèmia del Cinema Català
CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
AADPC, Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya

E

l Cicle de Dones Directores de
Cinema de Catalunya segueix
navegant i en aquesta ocasió per
la nostra Mediterrània, concretament a Sardenya (2-4 juny) i a Capri
(24-26 juny), en el marc del Festival de
Cinema Spagna dirigit per Iris MartínPeralta i Federido Sartori, d’EXIT media.
En aquest festival s’han presentat diverses pel·lícules espanyoles, una secció
denominada Perles i una altra de curtmetratges internacionals. El nostre cicle
ha estat convidat per presentar el cinema
a Catalunya dirigit per dones i ha tingut
novament el suport de d’Institut Ramon
Llull, TVC, Catalan Films & TV i Drac
Màgic.

Les directores que han participat a Cagliari (Sardenya) han estat: Elisabeth
Cabeza amb Màscares, Judit Colell amb
53 días de invierno, Mar Coll amb Tres
dies amb la família, Mireia Ros amb El
Triunfo i Eva Vila amb B-Side, i també
ha estat convidada Marta Figueras en
tant que productora. A Anacapri (Capri)
han participat: Judith Colell amb 53
días de invierno, Mar Coll amb Tres dies
amb la família i Claudia Llosa amb La
teta asustada, i la productora Àngels
Masclans.

Léa torna a Girona on el seu avi patern acaba de
morir. Allà l'espera tota la família a qui gairebé
no veu des de que, anys enrere, se'n va anar a
viure l'estranger. La mort del patriarca és la
excusa per forçar la convivencia entre els seus
descendents. Durant tres dies sortirà a relluir el
joc d'aparences d’una burgesia benestant,
plena de problemes implícits, però que mai
surten a la llum.

Léa torna a Girona dove suo nonno
paterno è morto. Lì l’aspetta la famiglia
che non vede riunita al completo da
quando si è trasferita all’estero. La morte
del patriarca è la scusa per forzare la
convivenza tra i suoi discendenti. Durante i
tre giorni si farà palese il gioco di
apparenze di una borghesia-bene per la
quale ogni problema è evidente, ma mai
esplicito.

MONTSERRAT
ALCOVERRO

>> Millor Direcció Novell als Premis Goya 2010

è attrice, produttrice e sceneggiatrice.
Studia Arte Drammatica a Barcellona, e fin
da subito combina la recitazione con la
direzione e la produzione. Nel 1997 fonda
Best Media Production e realizza la
produzione esecutiva di vari film
internazionali, accompagnandola al suo
lavoro d’attrice. Dal 2000 al 2010 produce
e recita in montaggi teatrali. Come attrice
di cinema ha lavorato con registi come: C.
Saura, M. Albaladejo, A. Albacete, J. Colell,
Christian Wagner e Marco Bechis. Ha
lavorato per TV3, come telecronista di
cinema e inviata in numerosi festival.
Attualmente sta provando l’opera “La
resclosa” di Michel Azama, diretta da
Robert Torres.

Nata a Barcellona, 1981
si è laureata in regia cinematografica
presso la prestigiosa scuola di cinema
ESCAC della capitale catalana. Come opera
di fine laurea realizza il cortometraggio La
última polaroid, premiato in numerosi
festival internazionali. Dopo un periodo in
Messico è tornata a Barcellona per
realizzare la sua opera prima, Tres dies amb
la família (Tre giorno con la famiglia), con la
quale vince il Goya come Miglior Regista
esordiente e che conquista unanimemente
la critica.
film
Tre giorni con la famiglia
(Tre giorni con la famiglia, 2009)

Va néixer a Barcelona, 1981
es gradua en direcció a la
prestigiosa escola de cinema ESCAC
de Barcelona. Com a projecte final
de carrera realitza el curtmetratge
La última polaroid, guardonat en
nombrosos festivals. Després d’un
període a Mèxic torna a Barcelona
per realitzar la seva òpera prima,
Tres dies amb la familia, amb la que
obté el Goya com a Millor Direcció
Novell i conquista unànimement la
crítica.

>>Miglior Regia esordiente Premi Goya 2010

és actriu, productora i guionista. Cursa
els seus estudis d'Art Dramàtic a
Barcelona i des de els inicis combina la
interpretació amb la direcció i la
producció. El 1997 funda Best Media
Production i realitza la producció
executiva de diverses produccions
internacionals combinant-ho amb la seva
feina com actriu. Del 2000 al 2010
produeix i actua en diferents muntatges
de teatre. Com actriu de cinema ha
treballat amb directors com: C.Saura,
M.Albaladejo, A.Albacete i D. Menkes, J.
Colell, Christian Wagner i Marco Bechis.
Ha estat comentarista de cinema a TVC,
conferenciant i jurat a diversos festivals
de cinema. Actualment, està en procés
d'assaigs de l'obra "La resclosa" de Michel
Azama, dirigida per Robert Torres.

El cicle ha mantingut la dinàmica habitual amb la presentació del cicle i de
les pel·lícules abans de cada projecció,
el col·loqui posterior amb el públic i
també amb la taula de debat “DIRIGIM,
ERGO EXISTIM”, amb la presència
de les directores i les productores, i
aquesta vegada amb la participació de
representants de diferents associacions
de sensibilització i de lluita contra els
maltractaments de les dones (Associazione Donne al Traguardo Centro Antiviolenza i Progetto Donna Ceteris) i també
associacions culturals i del món del
cinema (Cinemecum). La taula de debat
va ser, doncs, un punt de trobada i posada en comú de la situació de les dones
a la societat en general i en el món del
cinema en particular.
Hi ha molta feina encara per fer fins que
iniciatives com aquestes no siguin necessàries; molta lluita per poder arribar
a assolir el que tots i totes volem, una
igualtat de drets i deures en la nostra
societat, una igualtat per poder oferir
aquest “altre cinema”, aquesta altra mirada, aquesta multiplicitat de realitats
coexistents. Això és el que es pretén amb
aquest cicle de pel·lícules dirigides per
dones.

M’he permès jugar amb la cèlebre cita
cartesiana “Cogito, ergo sum” per donar títol a la taula de debat, justament
per destacar la certesa de l’existència a
través de la creació. Una existència que
necessita comunicar i compartir el que
pensa, el que sent, el que somia i desitja
i que fa servir qualsevol art per fer-ho.
En aquest cas, parlem de l’art del cinema.
I parlem amb dones que fan cinema.
Dones que han trobat en el cinema la
manera de compartir la mirada sobre el
nostre món, sobre el que som, assumint
els dubtes i posant en suspensió les seves
certeses. Certeses que, d’altra banda, en
aquest món nostre, es fan realitat quan
es fan tangibles, quan es fan visibles.
Això és el que es pretén amb aquest cicle:
donar visibilitat al cinema realitzat per
dones i destacar la seva importància en la
cultura cinematogràfica actual, fent que
existeixin, a més a més, de dirigir.
Montse Alcoverro
directora i comissària del
Cicle de Dones Directores
de Cinema de Catalunya
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Cinema en femení
La 18a Mostra de Films de Dones de Barcelona fixa la mirada en la reflexió sobre la identitat sexual
07/06/10 02:00 - BARCELONA - RAÜL MAIGÍ

No hi ha un cinema femení. Després de 18 anys, les organitzadores de la
Mostra de Films de Dones de Barcelona afirmen que no s'ha arribat a
una conclusió temàtica sobre les pel·lícules filmades per dones. Ara bé,
el festival sí que marca una tendència a seleccionar treballs que
sobresurten per la seva actitud crítica i reflexiva que mostra altres
visions que s'allunyen dels criteris establerts al cinema comercial. La
mostra, que tindrà lloc del 10 al 20 de juny a diferents espais de la ciutat,
proposa enguany una cinquantena de títols procedents d'arreu del món,
en la seva majoria estrenes, deu de les quals són de realitzadores
catalanes. Tot i que no hi ha una línia temàtica preestablerta, sí que es
desprèn una mirada cap a cinematografies que s'interroguen sobre la
identitat sexual.

1
2
3
4

The moon inside you (Diana
Fabiánová).

Notícies de ...

Els debats identitaris busquen una certa revisió històrica dels moviments
Barcelona
transgressors dels setanta i vuitanta. Destaca, per exemple, Vindicación, de Susana
Koska, que repassa el feminisme a l'Estat a partir d'aquesta publicació, i es
complementarà amb una exposició. A El sexe dels àngels, secció que tracta particularment la qüestió identitària, hi haurà títols com
Paris is burning, de Jennie Livingston, sobre les sales underground de Nova York a final dels vuitanta; o també The fall of
Womenland, de He Xiaodan, sobre una de les últimes societats matriarcals del món. L'humor i la ironia marquen una determinada
mirada de temes històricament carregats de prejudicis, com la menstruació a The moon inside you, de Diana Fabiánová –producció
que tindrà distribució comercial amb el títol La luna en ti–, o The Heretics, de Joan Braderman, que repassa la petjada d'una altra
publicació feminista.
Més de la meitat de les projeccions del festival són estrenes a l'Estat, i hi assistiran una quinzena de realitzadores, entre elles, Bette
Gordon, amb dos títols: l'estrena de Handsome Harry i la recuperació de Variety (1984). Les dues pel·lícules aborden el desig
masculí i femení, respectivament. Pel que fa a les cineastes catalanes, el festival projectarà títols com La terra habitada, d'Anna
Sanmartí, o Han bombardejat una escola, de Mireia Coberta, Anna Morejón i Sandra Olsina.
Altres apartats d'enguany són els denominats Assajos visuals, on es mostren diferents investigacions sobre les noves tendències
experimentals, amb formats més híbrids. En la mateixa línia, Aprenentatges desplaçats es fixa en relats al voltant de l'estrangeria.
També hi ha una secció sobre l'animació mexicana, i una altra de curts, a més de diferents activitats paral·leles que van començar
dissabte amb el passi de War Don Don al CCCB. Totes les projeccions i activitats tindran lloc a la Filmoteca, l'espai de dones
Francesca Bonnemaison i la plaça de la Virreina, on es farà la inauguració a l'aire lliure amb The moon inside you.

Directores catalanes al món
El festival barceloní coincideix aquest mes amb la projecció internacional de creadores catalanes dins el Cicle de
Dones Directores de Catalunya. Comissariada per Montserrat Alcoverro, amb el suport de l'Institut Ramon Llull,
Catalan Films & TV, TV3 i Drac Màgic, aquesta iniciativa impulsada l'any 2008 per fer visible l'aportació de les
cineastes del país, ha passat ja per festivals d'Alemanya, França i Mèxic. Ara, del 24 al 26 de juny, es projectaran
a Anacapri (Itàlia) els films Tres dies amb la família, de Mar Coll; 53 días de invierno, de Judith Colell, i La teta
asustada, de Claudia Llosa. També aquesta setmana passada el cicle ha visitat Cagliari, a Sardenya, amb la
projecció de films com B-side, d'Eva Vila; Màscares, d'Elisabet Cabeza i Esteve Riambau, i El triunfo, de Mireia
Ros, entre altres.
Darrera actualització ( Dilluns, 7 de juny del 2010 02:00 )
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El Alevín cierra su
temporada con el título de
campeón del Trofeo Luis
Calvo...

Vázquez demandoulle ao
presidente Feijoo que se
aplique ese código ético do
que está...[+]
O secretario xeral dos socialistas
de Galicia, Pachi Vázquez,
esixiulle “hoxe ao PP, de cara ...
[+]

Cagliari i Anacapri acullen el Cicle de
Dones Directores de Cinema de
Catalunya
Xornal de Galicia | Domingo, 30 Mayo, 2010 - 08:06
Els films de les directores Elizabet Cabeza, Judith Colell, Mar Coll,
Claudia Llosa, Mireia Ros i Eva Vila es mostraran a Cagliari i Anacapri el
mes de juny en el marc del Cicle de Dones Directores de Catalunya, que
comissaria anualment Montserrat Alcoverro des del 2008, amb el suport
de l Institut Ramon Llull, Catalan Films & TV, TV3 Televisió de
Catalunya i Drac Màgic.
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Ciudadanía Española en
Exterior
El propósito del encuentro, tal
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Entre el 2 i el 4 de juny, el cicle viatjarà a Cagliari, Sardenya, amb la
projecció dels films B-side (2008), d Eva Vila; Máscaras (2009),
d Elisabet Cabeza i Esteve Riambau; 53 días de invierno (2006) de
Judith Colell; El triunfo (2005) de Mireia Ros; i Tres dies amb la família
(2010), de Mar Coll. Per altra banda, del 24 al 26 de juny, els films de Mar
Coll i Judith Colell, així com la pel·lícula La teta asustada, de Claudia
Llosa, s exhibiran a Anacapri, Capri.
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El cicle inclou la realització d una taula rodona sobre la situació de la
dona en el món del cinema, conduïda per la comissaria del projecte i
actriu, Montserrat Alcoverro, que permet debatre i intercanviar
experiències entre les realitzadores d ambdues ciutats i el públic .En els
dos casos, la mostra s emmarca en la segona edició del festival
CinemaSpagna, organitzat per EXIT med!a, que enguany ja ha tingut lloc
a Roma entre el 29 de maig i el 4 de juny.
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Alemanya, França i Mèxic

Amb l objectiu de difondre les pel·lícules dirigides per dones realitzadores
de Catalunya, el cicle va començar a formar part de festivals de cinema de
prestigi l any 2008: al mes d abril, 5 pel·lícules van participar al festival
de Cine Latino de Stuttgart/Tübingen. Gràcies al balanç positiu que es va
treure d aquesta primera experiència, l octubre del mateix any, el cicle
va arribar a Marsella, al Festival Cinehorizontes, on es van presentar la
darrera pel·lícula de Silvia Munt, Pretextes; La vida secreta de las
palabras de Isabel Coixet i Madeinusa, de Claudia Llosa. En aquest
context, la realitzadora Roser Aguilar va rebre una menció especial del
jurat pel seu film Lo mejor de mí.
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L any passat, la Universitat Autònoma d Aguascalientes, la Cineteca de
San Luís Potosí i el Festival Cultural de Zacatecas, a Mèxic, van acollir la
mostra del 30 de març al 8 d abril amb cinc films de directores catalanes i
es van incorporar, per primera vegada, pel·lícules documentals: Mirades
desvetllades d'Alba Sotorra i Nadar de Carla Subirana. També s hi van
presentar: Febrer, de Sílvia Quer i Morir en San Hilario, de Laura Mañá. El
cicle s'actualitza cada any amb la incorporació de les pel·lícules més
recents mantenint l objectiu de fer visible i difondre l'aportació de la dona
al cinema, a la cultura i a la societat a través de la seva mirada.
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camión cisterna en el este de Congo

Entre 20 y 30 personas pudieron ser rescatadas nada más Las mujeres mayores de 16 años podrán abortar hasta la
semana 14 de gestación sin necesidad de dar
volcar la embarcación, mientras que otras seis han sido
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Home Who is who Registi Donne con la macchina da presa

Donne con la
macchina da presa
Archivio
CinemaSpagna, il Festival del cinema spagnolo di Cagliari (fino al 4 giugno),
dedica la seconda parte del programma alla Donna dietro la macchina da
presa: una sezione di cinque film. Tutte le proiezioni (in versione originale con
sottotitoli in italiano) saranno presentate dalle stesse autrici, che incontreranno
il pubbico anche dopo il film: modera l’attrice catalana Montse Alcoverro
(Hijos/Figli di Bechis). Al cinema Odissea (ingresso 3 euro) sono previste
quattro registe con quattro pellicole: Judith Colell presenta “53 dias de inverno”,
grande scoperta del Festival di San Sebastián 2008; Mireia Ros: “El triunfo”,
una storia di mafia e rumba premiata a Malaga; Elisabet Cabeza “Máscaras”,
un documentario sulla trasformazione di un attore in Orson Welles; ed Eva Vila:
“B-Side”, una visione caleidoscopica sulla movida musicale di Barcellona. La
manifestazione terminerà il 4 giugno al Teatro Civico con la giovane vincitrice
del Premio Goya come Miglior Regista Esordiente, Mar Coll. La sua opera
prima “Tres dies amb la família” (Tre giorni con la famiglia) in Spagna ha
conquistato unanimemente pubblico e critica. L’evento sarà anticipato (ore 20)
da “Dirigiamo film ergo esistiamo” un incontro/seminario con tutte loro, dove si
dibatterà sulla situazione della donna nell’industria cinematografica moderna.
3 giugno 2010

Gent nostra

flaixos

Miquel cors

L’Antonio de
“Poble Nou” ens diu
adéu per sempre
H

Ramon Pellicer, Núria Feliu,
Elisenda Roca i Adam Martín,
amb membres de Pallapupas i
de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Un nas vermell
per una bona
causa
P

allapupas, els pallassos
d’hospital, complien 10
anys i la cita era obligada,
no s’hi podia faltar. Posarse el nas vermell, aquest era
l’objectiu i tots el van complir.
La cita va ser de bon matí a
l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona, on es va iniciar
ara fa deu anys el projecte de
Pallapupas.
Ramon Pellicer, Núria Feliu, Elisenda Roca i Adam Martín es
van convertir en pallassos per
un dia i es van posar el nas ver-

6 tot i més 16 juny 2010

mell més solidari. Però no van

va morir el passat divendres 28
de maig d’un atac de cor a Valldoreix, la localitat on vivia.

La cançó primer i la interpretació i el doblatge després van omplir la seva carrera professional. Durant
cinc anys, quan començava, el Miquel va ser cantautor. Després ho va deixar i el
teatre va començar a formar
part de la seva vida. “La Ondina” i”La néta del sol” són
alguns dels títols que el van
fer pujar a l’escenari, tots dos
al costat de la que va ser la

solidaris i compromesos

Ramon Pellicer, Núria Feliu, Adam Martin
i Elisenda Roca celebren els 10 anys de
Pallapupas, pallassos d’hospital

an passat molts anys, setze, des d’aquell dia en
què el Miquel es posava per
primera vegada en la pell
d’un dels personatges més
estimats de la història del
canal autonòmic. Ell va ser
l’Antonio de “Poble Nou” i
avui, com ell ho va fer el dia
que la sèrie es va acomiadar,
el Miquel ens ha dit adéu per
no tornar. L’actor, que recentment, després de quasi deu
anys d’absència, havia tornat
a pujar als escenaris amb “Sarabanda”, d’Ingmar Bergman,

Núria Feliu fa broma amb un
dels organitzadors de l’acte.

ser els únics. Metges, infermers, visitants... Tots es van
posar el nas per celebrar els
deu anys d’aquesta organització solidària, que des del
2000 reparteix moments plens
d’alegria, aconseguint a canvi
somriures dels nens malalts
dels hospitals de Catalunya.
Van començar a l’Hospital
maternoinfantil Sant Joan
de Déu i allà ho han volgut
celebrar. Tot un èxit, sobretot per als més petits.

seva dona, la també actriu Sílvia Munt, amb qui va tenir una
filla, la Raquel, que avui té 25
anys. El seu matrimoni va

durar quatre anys i després

El cicle de dones directores de cinema
de Catalunya arriba amb èxit a Itàlia
n Els films de les directores Elizabeth Cabeza, Judith Co-

L’actor ha mort
als 61 anys.

una altra dona, també ben
coneguda a TV3, la Nina, va
ocupar el seu cor. La seva relació es va trencar també anys
després.
A més de la Raquel, el Miquel
tenia dos fills més d’una anterior relació, la Maria, que ara
té 37 anys i l’Oriol, de 34.
L’actor deixa rere seu tres fills
i una bona pila d’amics i companys que un dia van formar
part de la seva vida, al teatre
o a la televisió, on el Miquel,
a més de l’Antonio de “Poble
Nou”, va donar vida a altres
personatges de TV3 com l’Eloi
Blanc de “Laberint d’ombres”
o l’Antoni Castells, de “Dones
d’aigua”. L’actor es va posar
també el davantal a TV3 per
presentar cada migdia aquell
entranyable espai, “La cuina
d’en Miquel”.

lell, Mar Coll, Clàudia Llosa, Mireia Ros i Eva Vila han arribat a Cagliari i Anacapri dins el cicle de Dones Directores
de Catalunya, que comissaria anualment la coneguda
actriu Montse Alcoverro, la Maise d’“El cor de la ciutat”.

Marc Parrot i David Meca
recullen el seu premi.

Carlos Latre amb
Edu Soto.

El programa“Casal Rock”, Carlos Latre i
David Meca, premiats per la Cadena 100
n La Cadena 100 ha donat els seus premis “Los números

Els pallapupas, en plena
acció amb els més petits.

Amb Quim Gutiérrez,
Gemma Brió, Joel Joan
i Margarida Minguillón,
a “Poble Nou”.

1” i un any més la gent de TV3 ha estat guardonada. Un
premi va ser per a “Casal Rock”, i el va recollir Marc Parrot
i un altre per a Carlos Latre, el divertit actor de “Crackòvia”.
El nadador David Meca també va ser guardonat.

16 juny 2010 tot i més 7

Mostra de Dones Directores
de Cinema de Catalunya
CinemaSpagna 2010
Cagliari

29 mayo - 4 junio

Anacapri

21 - 27 junio 2010

//resumen de prensa

Il Sardegna, 26 maggio
tiratura: 78.850 *

* tiratura media; dati certificati ADS 2009

La Nuova Sardegna, 27 maggio
tiratura: 72.030 *

* tiratura media; dati certificati ADS 2009

L’Unione Sarda, 28 maggio
tiratura: 81.580 *

* tiratura media; dati certificati ADS 2009

Rassegna stampa sul Web /scelta
Resumen de prensa en la Web /seleccionada
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LINKS
Ad Maiora Media
www.admaioramedia.it/pagine/rubrica_dettaglio.asp?Id_
imm=1133&Id_rubrica=1
www.admaioramedia.it/pagine/rubrica.asp?Id_
rub=1162&Id_rubrica=6
ADN Kronos
www.adnkronos.com/mobile/Spettacolo/news/CinemaVictoria-Abril-premiata-al-festival-del-cinema-spagnolo-diCagliari_3.1.450785415.php
Blog Cagliari
www.blogcagliari.it/blog/2010/06/03/cinemaspagna-festival-del-cinema-spagnolo/
Cinematografo
www.cinematografo.it/cinemedia/00015754_Premiata_Victoria.html
www.cinematografo.it/cinemedia/00015821_CinemaSpagna_chiude_in_famiglia.html
Cinemecum
www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_
content&view=article&id=2517:una-fiesta-convictoria&catid=35&Itemid=411
www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=2394:cinema-spagnolo-acagliari&catid=62&Itemid=350
Comune di Cagliari
www.comune.cagliari.it/portale/it/eventview.wp;jsessioni
d=EBF3D4B8A31C082D9ED81712632FBC82?contentId=E
VN15821
Crastulo
www.crastulo.it/dettaglio_articolo.php?titolo=FESTIVAL%20
CINEMASPAGNA
Doppio Schermo
www.doppioschermo.it/ultime-notizie/victoria-abril-premioalla-verve-artistica.html
Eventi e Sagre
www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21035710_Appuntame
nti+al+Teatro+Civico+di+Castello.html
Fine Settimana
www.finesettimana.it/scheda.asp?id_gestione=104175
IGN
www.adnkronos.com/IGN/News/Spettacolo/Cinema-Victoria-Abril-premiata-al-festival-del-cinema-spagnolo-di-Cagliari_450785415.html

Il Riformista
www.ilriformista.it/stories/adnkronos/233178/
Infopoint Cagliari
http://infopointcagliari.wordpress.com/2010/05/24/cinemaspagna-cagliari/
Io Amo Cagliari
http://visit-cagliari.it/it/news/395-premio-qalma-flamencaq.html + http://visit-cagliari.it/it/eventi/eventi-vari/
details/1719-Cinema%20Spagna.html
Libero Magazine
http://magazine.libero.it/cinema/generali/
ne.php?id=11646469
Libero News
www.libero-news.it/articolo.jsp?id=420728
www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=420735
MSN intratenimento
http://cinema.it.msn.com/news/articolo.aspx?cp-documentid=153537498
MTV
http://extra.mtv.it/cinema/news-detail.asp?id=3116
http://extra.mtv.it/cinema/news-detail.asp?id=3160
NubaJazz
http://nubajazz.blogspot.com/2010/05/victoria-abril.html
Recensito
www.recensito.net/pag.php?pag=6601
Sardegna Oggi
www.sardegnaoggi.it/Spettacolo_e_Cultura/2010-05-25/13886/Victoria_Abril_a_Cagliari_per_il_Festival_del_Cinema_Spagnolo.html
Sardegne
www.sardegne.com/events/
Sardinia Star
www.sardiniastar.it/artdetail/agenda/421/cinema_spagna/
Ufficio Stampa Cagliari
www.ufficiostampacagliari.it/news.php?pagina=3133
www.ufficiostampacagliari.it/news.php?pagina=3088
www.ufficiostampacagliari.it/news.php?pagina=3027
Yahoo
http://it.movies.yahoo.com/26052010/8/cinema-victoriaabril-premiata-festival-cinema-spagnolo-cagliari.html

www.cinemaspagna.org

