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EL TEMPS QUE ROMAN

NO HI PODEM ANAR ARA, ESTIMAT

Dirigida per Elia Suleiman

Dirigida per Carol Mansour

Palestina/França

2008

Líban

2014

109 minuts

VOSE

42 minuts

VOSE

Monumental visió reflexiva i poètica de Palestina a partir
de 1948. En l’època de la creació de l’Estat d’Israel, durant les últimes hores abans de la rendició de Natzaret,
en Fuad -un membre de la resistència palestina- és se
parat de la Thurayya, l’amor de la seva vida.
Ella fuig del conflicte i viatja cap a Jordània amb la seva
família, però Fuad és capturat abans de poder escapar.
Els anys passen. Natzaret està sota la llei marcial i creix el
desig de recuperar i refermar una identitat nacional.
> Dimecres 30 de gener a les 20h Cineclub Sismes (Calaf) Gratuït
> Dijous 31 de gener a les 20h Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït
> Dissabte 2 de febrer a les 18.30h Cineclub La Comarca del Moianès (Castellterçol) 5€

UN MÓN QUE NO ÉS EL NOSTRE
Dirigida per Mahdi Fleifel
Líban/Palestina

2013

93 minuts

VOSC

Retrat íntim, sovint humorístic, de tres generacions a l’exili al camp de refugiats d’Ein El-Helweh, al sud del Líban.
A partir d’una gran quantitat de documents personals,
arxius familiars i filmacions històriques, la pel·lícula és un
estudi sensible sobre el sentit de pertinença, l’amistat i
la família. Filmada durant més de vint anys per diferents
membres de la mateixa família, Un món que no és el nostre és més que un retrat familiar; és un intent per preservar el que s’està oblidant i subratllar el que no hauria de
ser mai esborrat de la memòria col·lectiva.
> Dijous 7 de febrer a les 20h Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït
> Divendres 8 de febrer a les 18.30h Cineclub Utopia (Sant Just Desvern) Gratuït
> Diumenge 10 de febrer a les 18.30h Cineclub La Ràpita (Sant Carles de la Ràpita)
soci 2€ / general 4€

Aquest documental explica part de la història dels refugiats per partida doble. Una història on els records
van despertant-se entre un èxode i l’altre, i on la pèrdua
envaeix totes les coses colpejant a un mateix.
Una història on les causes i les conseqüències són
conegudes, però no tancades. Una història on les vides
són contínuament reconstruïdes i improvisades esperant el retorn.
> Dimecres 13 de febrer a les 20.30h
Cineclub Santa Llúcia (Reus) Taquilla inversa
> Dijous 14 de febrer a les 19h Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït
> Divendres 15 de febrer a les 20.30h Cineclub Patronat La Catequística (Figueres)
Soci 3€ / General 4€

PALESTINA BATEGA.
DUES RIBES, UNA SOLA VEU
Dirigit per Isaac Carbonell
Catalunya

2019

20 minuts

VOSC

Músics palestins i catalans uneixen forces per cantar conjuntament contra l’ocupació. La sensibilització i la solidaritat de la societat catalana és necessària.
L’intercanvi musical es converteix en una sola veu de reivindicació i resistència.
> Dijous 14 de febrer a les 20.30h
Sala Zumzeig (Barcelona) Gratuït

