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MI RADIO 
México 2005 / Direcció: Mariana Miranda / 8’

Una estació de ràdio fantàstica que existeix en 
l’imaginació d’una nena petita, ens portarà a mirar 
el seu món i els éssers que l’acompanyen.

RUTINA 
México 2005 / Direcció: Paulina Castellanos / 8’

La vida d’un home que viu cuidant la seva mare  
malalta, s’ha convertit en una rutina diària. La 
incapacitat de l’home per desprendre’s del que més 
vol, i la seva renúncia a quedar-se sol, fa que ni tan 
sols la mort trenqui la rutina. 

YO TAMBIEN TE QUIERO 
México 2005 / Direcció: Jack Zagha Kababie / 10’

La pitjor cosa que et pot dir una dona és: “M’agrades 
però només com un amic”.

 

Entrada gratuïta a totes les sessions

9 y 20 
México 2005 / Direcció: Roberto Aguilera / 6’

Un home solitari i hermètic, està atrapat en si mateix 
i en la seva frustració. Viu sol amb la seva mare, 
porta una vida rutinària i realitza un treball monòton 
del què no gaudeix. 

RECUERDO DEL MAR 
México 2005 / Direcció: Max Zunino / 4’

Un home recorda de manera molt concreta el seu 
primer contacte amb el mar. 

DAVID 
México 2005 / Direcció: Roberto Fiesco / 15’

Un jove estudiant mut va al cinema en una de les 
seves sortides escolars, però canvia d’idea en conèixer 
a un home desocupat que intenta comunicar-se amb 
ell. Entre missatges i jocs, els dos hauran de descobrir 
quelcom que no van imaginar.

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE 
México 2005 / Direcció: Alejandro Volovich / 9’

Un home fràgil, és maltractat mentalment i físicament 
per la seva dona. Després de molts anys succeeix 
l’inesperat, un accident, li canvia la vida.

LA NOCHE DE SIEMPRE 
México 2005 / Direcció: Victor Herrera / 10’

Alicia i Marcos, abraçats, descansen plàcidament 
dins la tina del seu nou departament. Escolten 
sorolls. Algú va entrar. Alfredo i Claudia, arriben al 
seu nou departament, es comencen a besar fins que 
escolten sorolls dins el bany.
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Dimecres 19 d’abril a les 21’00 h.
Durada total de la sessió: 105 minuts aprox.

Dijous 20 d’abril a les 20’00 h.
Durada total: 90 minuts aprox.

Divendres 21 d’abril a les 21’00 h.
Durada total de la sessió: 80 minuts aprox.

Dissabte 22 d’abril a les 20’00 h.
Durada total de la sessió: 80 minuts aprox.

Diumenge 23 d’abril a les 20’00 h.
Durada total de la sessió: 120 minuts aprox.

Xarla divulgativa: 
Introducció al llenguatge audiovisual   
El curtmetratge, per Gabriel Fornés 
Inclou projeccions

LA DESAPARICION DE LAS SIRENAS 
Mexico, 2005 / Direcció: Mª Eugenia Lagarde / 22’

Documental sobre els manaties o dugongs, que so-
breviuen en escàs nombre a espais protegits d’alguns 
dels mars tropicals del planeta.

TROPICO DE CANCER 
Mexico, 2004 / Direcció: Eugenio Polgovsky / 53’

A la riba de la carretera en el desert de San Luis Po-
tosí, famílies senceres es dediquen a vendre animals 
vius i morts als viatgers, per poder cobrir les seves necessitats bàsiques.

BAJO LA TIERRA 
México 2004 / Direcció: Lola Obando 
i Juan Manuel Sepúlveda / 15’

Un dia a la vida dels miners del districte Real del 
Monte i Pachuca, a través del relat de tres d’ells, ens 
descobreix les difícils condicions en les que treballen i sobreviuen.

RECUERDOS 
México 2003 / Direcció: Marcela Arteaga / 86’

Records és el recorregut per una història del segle 
passat, prenent la vida de Luis Frank com a línia 
narrativa: la guerra civil espanyola, la Segona Guerra 
Mundial, l’emigració, la recerca, la llibertat, la infància, un Mèxic guardat 
en la memòria, són alguns dels temes d’aquesta pel·lícula. Records és la 
història de gent la vida de la qual va ser filada per ruptures, gent que va 
recórrer el món a la recerca d’un lloc al qual pertànyer.

BAJO LOS ESCOMBROS 
Mexico, 2005 / Direcció: Carlos Dávila / 12’

Aquest curtmetratge mostra la fragilitat humana 
davant l’implacable destí. Conta la història de Fran-
cisco Bucio, un resident metge de l’Hospital Gen-
eral, que va quedar atrapat durant el terratrèmol 
del 19 de setembre de 1985 i fou rescatat quatre 
dies després. 

MUXES: AUTENTICAS, INTREPIDAS 
Y BUSCADORAS DE PELIGRO 
México 2005 / Direcció: Alejandro Islas / 105’

Documental que retrata les històries de vida d’un 
grup d’homosexuals a Juchitán, una regió al sud de 
Mèxic, que defensen el seu dret a ser diferents per 
mitjà de les transgressions, la identitat ètnica i el 
plaer de celebrar intensament la vida.


