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U n a  c o m è d i a
d’embolics que gi-
ra entorn d’un es-
tricte terapeuta,
expert a donar
consells per ser
feliç, que es veu
obligat a sortir de
la seva closca i
viure les passions
més desenfrena-
des per mirar de
recuperar la seva
dona.  Aquesta
acabarà per abandonar-lo, i el que és més humiliant: el deixa per un altre
home, i pitjor encara: l’altre és pacient seu...

PROJECCIÓ
Llargmetratge secció oficial

DESLLIGA’T
Catalunya / 90’ / 2009 / català

Director: Jesús Font. Producció executiva: Albert Sagalés, Marco Meere i José
Luis Forteza. Guió: Manel Bonany, Joan Mallarach i Eulàlia Carrillo. Direcció de
fotografia: Àlex Catalán. Repartiment:Jaime Pujol, Antonio Garrido, Rosa Novell,

Marta Calvó, María Almudéver, Sandra Cervera

Diagonal Televisió – Kálida Producciones – Malvarrosa Media
www.diagonaltv.es

TEATRE L’AMISTAT

21 h CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ / entrada lliure

Direcció, Pep Oriol. Guió i presentació, Txe Arana
Producció, Cecília Artigues. Escenografia, Alba Cuñé

DIVENDRES 16

19 h / marató de curtmetratges / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

BNC EXPLOSION
Barcelona és un bullidor de creativitat, tècnica
i talent. Artistes, dissenyadors i realitzadors visuals
demostren que a casa també es produeixen obres
mestres. Presentem una selecció de peces
autòctones que desafien la força de la gravetat.



4

DISSABTE 17

Director: Daniel Aguilarte
Repartiment: Leticia Dolera, Borja Tous,
Simó Andreu, Xavier Núñez, María Eugenia
Guiral, Ana Duarte

Production Services Twinpics SL

L’intent de canviar alguna cosa de les seves vides que no desitgen porta tres persones,
aparentment inconnexes, a un punt d’unió en què la desesperació és l’únic que els queda.

DESESPERACIÓN
Palma de Mallorca, Balears / 14’ / 2008 / castellà

curtmetratge secció oficial

Director: Àlex Lora
Repartiment: Panos Aroukatos, Rosa
García, Jorge Sanz, Daniel Louzao

Facultat de Comunicació Blanquerna

En una ciutat... any 2010...
Trobar pis a la metròpoli ja no és possible. Tres personatges buscaran alguna
alternativa per aconseguir un lloc on caure morts...

(EN)TERRATS
Barcelona, Catalunya / 11’ / 2009 / castellà,
anglès, grec i català

curtmetratge secció oficial

Director: Jordi Casanovas Güell
Repartiment: Roser Blanch, Clara Cols,
Pablo Lammers, Sergio Matamala

Flyhard Produccions

Dues parelles d’amics es troben per pintar i moblar un pis acabat de comprar. L’Anna
i el Carles han ajudat la Berta i el Dani. Un cop relaxats, l’Anna reprotxa als seus amics
que a ells no els van ajudar quan els va tocar fer mudança.

REFORMES
Barcelona, Catalunya / 9’ / 2008 / català

curtmetratge secció oficial

18.30 h / marató de curtmetratges / CENTRE CULTURAL / entrada lliure
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DISSABTE 17

Direcció: Guillermo Rojas.Repartiment: Fa-
bio Arrante, Pedro Casablanc, Juan Díaz,
Cristina Domínguez, Esteban Garrido

Dosdecatorce Producciones, Áralan Films
i Fíngaro

1936. En algun indret del camp cordovès, una patrulla de soldats republicans s’endinsa
en territori enemic per destruir unes vies de tren crucials per a les comunicacions de
l’exèrcit franquista.

LA PATRULLA PERDIDA
Andalusia / 20’ / 2009 / castellà

presències, curtmetratge

Director: Sami Natsheh
Narrador: Antonio Esquivias
Producció: Marta Velasco

En un llogarret oblidat del camp cordovès, entre Sierra Morena i la perillosa ruta
dels bandolers, hi va haver una vegada un arbre maleït en què penjaven infinitat de
cossos.

LA LEYENDA DEL LADRÓN DEL
ÁRBOL DE LOS COLGADOS
Andalusia / 13’ / 2009 / castellà

presències, curtmetratge

Director: Gonzalo Crespo
Repartiment: Antonio Chamorro,
Antonio Dechent, Antonio Garrido

División XL Producciones SL

Santiago, un treballador model, mor sobtadament. Mentre dura la investigació policial
es destapen dubtes sobre si l’han assassinat.

LA OFICINA
Andalusia / 17’ / 2008 / castellà

presències, curtmetratge



Director: Inés Quintana
Repartiment: Roberta Pasquinucci,
Jaman Serrano

Grupo Cine Arte - CECC

Jorge és un tipus corrent, bastant despreocupat del món que l’envolta, fins que Roberta
es creua en la seva vida i li mostra un món desconegut per a ell: el dels sordmuts.

SIN UN SENTIDO
Barcelona, Catalunya / 12’ / 2009 / castellà

curtmetratge secció oficial

La Guerra Civil espanyola va exercir un fort
impacte en els artistes de Hollywood. Molts
d’ells van donar suport a campanyes contra
la política de no-intervenció del Govern dels
Estats Units. Com va dir Fred Zinnemann,
la derrota de l’Espanya democràtica va deixar una ferida oberta als cors dels liberals
de Hollywood.

Director: Oriol Porta
Àrea de Televisió

HOLLYWOOD CONTRA FRANCO
Barcelona, Catalunya / 92’ / 2008 / català i anglès

documental secció oficial

Jordi, de 15 anys, es trasllada amb la seva
mare a Barcelona. Ambdós intenten oblidar
la mort del pare de Jordi. Al nou institut, Nacho transforma la seva vida en un infern.

BULLYING
Catalunya / 97’ / 2008 / català

Director: Josecho San Mateo. Repartiment: Albert
Carbó, Laura Conejero, Carlos Fuentes, Joan
Carles Suau

Els Quatre Gats Audiovisuals SL – Plot Films
www.bullying.cat

llargmetratge secció oficial

20.30 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

22.30 h / CINEMES URGELL / preu 3 E

DISSABTE 17
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DIUMENGE 18
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Després de treballar cinc-cents anys al servei dels comtes de Von Salchichen de
Frankfurt, al senyor Manuel Malasangre y Jiménez de Clavijo i la seva peculiar família
de vampirs se’ls presenta una oportunitat de tornar a Espanya. Però res no surt com
s’esperaven i per accident la família queda dispersa, lluny encara del seu destí.

RH + EL VAMPIRO
DE SEVILLA
Andalusia / 80’ / 2007 / castellà

Director: Antonio Zurera
M5 Audiovisual / Canal Sur TV

Andalusia - llargmetratge d’animació

12 h / CENTRE CULTURAL

Adreçat especialment als nens i nenes que viuen a Catalunya, tant als vellestants
com als nouvinguts, i també en segona instància als pares i mares residents a
Catalunya.

CATALONIA, TERRA DE TOTS.
LES TRES BESSONES A LA
CATALUNYA REAL
Catalunya / 31’ / 2009 / català

Catalunya - curtmetratge d’animació

Direcció i realització: Sílvia Quer

preu: adults 3 E / infants gratuït

MATINAL INFANTIL

Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social
i Ciutadania Secretaria per a la Immigració
Generalitat de Catalunya  Departament d’Educació
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DIUMENGE 18

Director: Pedro Vila
Repartiment: Pilar Bardem,
Gena Baamonde, Jaime Silo

Grupo Cine Arte - CECC

Una anciana fa quaranta anys que espera el seu marit desaparegut. La rutina l’atrapa,
fins un dia en què un succés inesperat fa que alguna cosa canviï.

ELA RIBEIRINHA
Barcelona, Catalunya / 12’ / 2009 / castellà

curtmetratge secció oficial

Director: David Casademunt
Repartiment: Emma Vilarasau,
Dani Casadellà

Escándalo Films - ESCAC

Qualsevol temps passat va ser millor.
Álex, de catorze anys, no accepta els canvis de la seva nova situació familiar. És per això
que per Nadal farà un últim esforç perquè les coses siguin com abans amb la seva mare.

JINGLE BELLS
Barcelona, Catalunya / 15’ / 2008 / castellà

curtmetratge secció oficial

18 h / CINEMES URGELL marató de curtmetratges en 35 mm / entrada lliure

Director: Biel Mauri
Repartiment: Jordi Gràcia, Bruno
Bergonzini, Clara Segura, Alena
Villaronga

Escándalo Films – ESCAC

LOVE
Barcelona, Catalunya / 20’ / 2009 / castellà

Karen és una nena preciosa de dotze anys que viu amb una família en què tots,
menys ella, tenen algun tipus de discapacitat psíquica. Karen els menysprea
profundament, tot i així els discapacitats són entranyables.

curtmetratge secció oficial
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PROTOMEMBRANA Marcel·lí Antúnez

Protomembrana és una lliçó mecatrònica,
en format performance, per a un dres-
keleton, un entorn audiovisual interactiu
i diverses interfícies dinàmiques.

L’argument de Protomembrana és una
lliçó teòrica sobre la sistematúrgia,
literalment dramatúrgia dels sistemes
computacionals, que serveix per teixir,
a manera de novel·la llatina, una narració
farcida de faules. La performance utilitza,
a més de la narració verbal, l’animació
gràfica, la música i la il·luminació. Tots
aquests elements escènics són tractats
com a elements interactius controlats
a través de diverses interfícies. Formal-
ment, l’acció es desenvolupa en una
gran pantalla, davant la qual se situa
el Marcel·lí vestit amb un dreskeleton,
al costat d’una taula de control amb

diversos ordinadors. La narració
s’estructura en quatre capítols: 1. Intro-
ducció o La història del Martí . 2. Les
interfícies o La història del gest. 3. La
computació o Llúcia i el gat. 4. El mèdium
o Les cinc membranes.

A més de la imatge i el so, aquesta
història interactiva utilitza altres dispositius,
com ara una càmera/pistola que permet
capturar el rostre de diversos voluntaris
del públic i introduir-los en la performance
com a cares protagonistes de posteriors
animacions. O bé unes pròtesis sensibles
en forma de vestit que permeten convertir
un voluntari en interfície visual i sonora.
Aquests dispositius traslladen, en de-
terminats moments, la performance
Protomembrana als subgèneres de la
hipnosi o la màgia.

DIUMENGE 18

20.30 h / TEATRE L’AMISTAT / preu: platea i 1r pis: 9 E. 2n pis: 6 E
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DILLUNS 19

Director: Marc Crehuet i Pedro Ribosa
Repartiment: Alain Hernández, Anna Bertran,
Carla Sospedra, Francesc Ferrer, Juan Antonio
Bernal, Magda Puig

Cassette Films

Julio és un jove obsessionat per la lectura, la qual cosa el porta a perdre
el contacte amb la realitat.

REFÚGIATE EN MI
Barcelona, Catalunya / 13’ / 2008 / castellà

curtmetratge secció oficial

Dopico viu al carrer, però un dia va ser
ric i famós. Uns nois del barri creen un
blog a Internet sobre la seva vida i la seva
música. Diversos mitjans de comunicació
es fan ressò del primer captaire amb un blog i el motiven per tornar a cantar.

DOPICO, cantant professional
Palma de Mallorca, Balears / 57’ / 2009 /
català

Director: Lleonard Escandell

documental secció oficial

L’any 1994, Andrés Rabadán es va lliurar
a la policia després de fer descarrilar tres
trens i matar el seu pare amb una ballesta.
En el judici se’l va declarar innocent en
diagnosticar-li una esquizofrènia delirant paranoica i se’l va obligar a ser internat en
un pavel ló psiquiàtr ic penitenciar i  durant els següents 20 anys.

EL PERDÓ
Barcelona, Catalunya / 65’ / 2008 / català

Director: Ventura Durall
Nanouk Films

documental secció oficial

20 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure
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DIMARTS 20

20.30 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

1909-2009: 100 ANYS DELS FETS DE LA SETMANA TRÀGICA

Narra els esdeveniments històrics que es produïren a Barcelona entre els anys
1899 i 1909; des de l’arribada dels soldats de la guerra colonial de Cuba fins
al procés d’esclat popular que passà a la història com la Setmana Tràgica. Al
voltant de la família Palau, mostra de la burgesia catalana i del desenvolupament
econòmic de l’època, succeeixen els fets polítics i socials més rellevants del
període.

LA CIUTAT CREMADA
Catalunya / 160’ / 1975-1976

Direcció: Antoni Ribas. Intèrprets: Rafael Anglada, Heribert Barrera, Josep Benet, Francisco
Casares, Josep M. Castellet, Xabier Elorriaga, Núria Espert, Pau Garsaball, Teresa Gimpera,
Alfred Lucchetti, José Luis López Vázquez, Adolfo Marsillach, Marta May, Jeannine Mestre,
Ángela Molina, Ovidi Montllor, Miguel Porter, Montserrat Roig, Marina Rossell, Montserrat
Salvador, Mary Santpere, Joan Manuel Serrat, Patty Shepard, Jordi Solé-Tura, Iván Tubau,
José Vivó.
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DIMECRES 21

Directora:
Mercedes Sampietro
Repartiment: Mónica López,
Francesca Piñón

In Vitro Films

Dues dones en un saló de te. No s’havien vist abans. Una circumstància especial les
ha unit per sempre, encara que un abisme profund les separa

TURISMO
Barcelona, Catalunya / 11’ / 2008 / castellà

curtmetratge secció oficial

Director: Sintu Amat
Repartiment: Txe Arana, Alícia Orozco

Alesa Produccions

Manuela, una dona amb un coeficient intel·lectual molt alt, rep un dia la visita de la
seva mare, que li ve a comunicar una notícia que canviarà les seves vides...

MARCIANAS
Montcada i Reixac, Catalunya / 13’ / 2008 /
castellà

curtmetratge secció oficial

Libertad, Enriqueta, Maricarmen i Albert
evoquen els anys en què les seves mares
i la seva tia van estar a la presó de les
Corts. Les seves històries infantils ens
submergeixen en un món que té com a
protagonistes els records, l’oblit i el pas del temps. En aquest moviment pendular
entre el passat i el present, la memòria prolifera, es consumeix i s’esvaeix.

DE MONSTRUOS Y FALDAS
Barcelona, Catalunya / 24’ / 2008 / castellà

Directora: Carolina Astudillo Muñoz
Màster Documental Creatiu UAB

documental secció oficial

20.30 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure



DIMECRES 21

El documental explica en primera persona
les vivències de quatre lleidatans amants
de la muntanya i de la bicicleta en el seu
viatge pel Nepal. Ells mateixos, a mesura
que avança el viatge, van gravant la seva
aventura.

Directors: X. Arnalot, A. Escuer i J. Varela
Lo Traster

LA RUTA DELS ANNAPURNA AMB BTT
Lleida, Catalunya / 27’ / 2008-2009 / català

documental secció oficial

Una trentena d’homes i dones de diferents
edats i de diferents territoris de la Palestina
històrica expliquen com l’ocupació afecta
la seva vida diària i reflexionen sobre el
seu futur incert. Els refugiats, el mur, les
colònies, els atacs o el bloqueig de Gaza són alguns dels epígrafs d’aquesta història
que explica allò que d’altres silencien.

Directora: Helena Sala
Xarxa d’Enllaç amb Palestina

PALESTINA, LA VERITAT ASSETJADA
Barcelona, Catalunya / 50’ / 2008 / anglès / subt. en català

documental secció oficial

Miguelito Dávila és un jove a qui una malaltia
l’ha portat a a l’hospital. Allà ha conegut un
home culte que li ha obert la possibilitat
d’imaginar una vida millor a través de la poesia.

Director: Antonio Banderas. Repartiment: Alberto
Amarilla, María Ruiz, Raúl Arévalo, Fran Perea,
Cuca Escribano, Juan Diego, Victoria Abril.
Green Moon / Sogecine

EL CAMINO DE LOS INGLESES
Anadalusia / 120’ / 2006 / castellà

Andalusia - llargmetratge

22.30 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

20.30 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

DIJOUS 22

13
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Director: Francesc Garcia Donet
Repartiment: Jaime Linares,
Mireia Pérez, Eva María Bau

Endora Producciones

La seducció pot ser un esport de risc. Despertar-te un matí en un lloc estrany, però
acollidor, al costat d’una bonica desconeguda pot fer que sentis una certa inquietud,
que experimentis una gran satisfacció i que et vegis abocat, sense remei, al desastre.

TORO DÍAZ
València / 15’ / 2009 / castellà

curtmetratge secció oficial

Dos amics inseparables s’enamoren de la mateixa noia. Una periodista ha d’elegir
entre l’èxit professional o la maternitat. Una esposa i mare fidel arriba al límit amb
les infidelitats del seu marit.

Director: Carlos Pastor. Repartiment: Roger Casamajó,
Jordi Vilches, Álvaro Baguena, Cristina Plazas,
Empar Ferrer, Ángel Pavlovsky

Diagonal Televisió – Gaia Audiovisuals – TV ON
www.diagonaltv.es

MENJAR PER A GATS
Catalunya / 87’ / 2008 / català

llargmetratge secció oficial

DIJOUS 22

22.30 h / CINEMES URGELL / preu 3 E
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DIVENDRES 23

Director: Marc Reixach
Repartiment: José Luís Tejero, Carlos
Aliaga, Marco Aurelio González

Escándalo Films – ESCAC

El David és un noi de setze anys que no vol acceptar el destí que la vida té reservat
a la seva mare.

RUNNERS
Sabadell, Catalunya / 16’ / 2008 / castellà

curtmetratge secció oficial

Es mereix tothom una segona oportunitat,
independentment dels crims que hagi comès?
Aquesta és la pregunta que planteja la pe-
l·lícula, la història d’un pres turmentat pels seus crims aberrants.
El film, de tall intimista, se submergeix en una recerca personal en què el protagonista
descobrirà que ell mateix ha estat el seu pitjor enemic.

Director: Ventura Durall. Repartiment: Alex
Brendemühl, Mar Ulldemolins, Andrés Herrera,
Clara Segura, Cristina García, Emilio Mencheta

Nanouk Films / www.nanouk.tv

LES 2 VIDES D’ANDRÉS RABADÁN
Catalunya / 84’ / 2008 / català

llargmetratge secció oficial

En un d’aquests barris que totes les ciutats
tenen, en una d’aquestes places que tots els
barris tenen, passen les hores tres joves que

comencen a deixar de ser-ho. Irresponsablement, veuen passar la vida divagant i
ocupant el seu buit en un banc d’un parc entre acudits i litres de cervesa que paguen
amb el que aconsegueixen dels seus pares.

DÉJATE CAER
Anadalusia / 106’ / 2007 / castellà
Director: Jesús Ponce. Repartiment: Iván Massagué,
Darío Paso, Juanfra Juárez, Mercedes Hoyos

Alta Films

Andalusia - llargmetratge

20 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure

22.30 h / CINEMES URGELL / preu 3 E
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DISSABTE 24

Quan a finals dels anys seixanta la dictadura del general Franco comença a trontollar
i els Estats Units instal·len les seves primeres bases militars al nostre país, Andalusia
es converteix una vegada més en un territori de trobada. Aquest nou contacte cultural
farà sorgir un moviment conegut amb el nom d’underground.

UNDERGROUND, LA CIUDAD
DEL ARCO IRIS
Anadalusia / 90’ / 2003 / castellà

Direcció: Gervasio Iglesias.
La Zanfoña Producciones / Motion Pictures
Subvencionat per la Junta d’Andalusia,
en col·laboració amb TV3 i Canal Sur TV.

Andalusia - documental

TEATRE L’AMISTAT

21 h CERIMÒNIA DE CLOENDA / entrada lliure

Entrega de premis

Presentació: Txe Arana

- Millor llargmetratge
- Millor documental
- Millor curtmetratge
- Premi 3 minuts (Mollerussa Comercial i Cultural)

- Projecció del curtmetratge guanyador
- Projecció especial Ramon Monfà / Solo / curtmetratge

18 h / CENTRE CULTURAL / entrada lliure
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MATINALS INFANTILS DEL DIA 19 AL 23

El planeta Moc té dificultats. La seva
essència vital, el límbar, desapareix i tots
els micos habitants del planeta corren un
greu perill. El terrible general Neflin ha
robat la substància vital i ha aconseguit
el poder. Decidida a tornar la vida a Mo-
cland i restaurar la pau, la reina Pola
ordena una expedició a la recerca de
l’àloma, mineral generador de límbar.

Director: Juan Manuel Suárez
Forma Animada

MISIÓN EN MOCLAND:
UNA AVENTURA
SUPERESPACIAL
Andalusia / 80’ / 2008 / castellà

Andalusia - llargmetratge d’animació

10 h / TEATRE L’AMISTAT / entrada lliure

És un audiovisual adreçat especialment als nens i nenes que viuen a Catalunya, tant
als vellestants com als nouvinguts, i també en segona instància als pares i mares
residents a Catalunya que vulguin saber, en clau infantil i amb un argument de ficció,
per què Catalunya ha estat històricament, encara és i segurament seguirà essent
terra de destí, d’acollida, per a moltes persones, famílies i nens d’arreu del món.

CATALONIA, TERRA DE TOTS.
LES TRES BESSONES A LA
CATALUNYA REAL
Catalunya / 31’ / 2009 / català

Direcció i realització: Sílvia Quer

Catalunya - curtmetratge d’animació

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria per a la Immigració

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

11 h / TEATRE L’AMISTAT / entrada lliure






