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FIRE!! 
23a Mostra Internacional 
de Cinema Gai i Lesbià  
Del 7 al 17 de juny  
Institut Francès, Barcelona.

 
 
 

FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de
Barcelona dedica la seva 23a edició als menors LGTBI

Del 7 al 17 de juny arriba la 23a edició del FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema

Gai i Lesbià de Barcelona que tindrà lloc a l'Institut Francés. 

 

L'edició d'enguany compta amb una programació dedicada  a un dels col·lectius

més vulnerables dins de l'àmbit LGTBI: els menors. 

El Casal Lambda presenta la 23a edició del Fire!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i
Lesbià que tindrà lloc del 7 al 17 de juny a l'Institut Francès.  
 
En l'edició d'enguany, la Mostra FIRE!! dedica la seva programació a un dels col·lectius més

vulnerables dins de l'àmbit LGTBI: els menors. L'organització portava anys volent dedicar una
edició de la Mostra als nens i nenes que pateixen des de petits no només la revolució interior de
saber-se diferents a la resta, sinó també la incomprensió del seu propi entorn familiar i escolar,
dos pilars fonamentals en els primers anys de qualsevol ésser humà.

La programació comptarà amb pel·lícules que tracten aquest tema des de múltiples punts de
vista; en alguns casos des de la plena acceptació i normalitat de famílies que tenen la sort de
comprendre la diversitat sexual i de gènere dels seus fills i d'acompanyar-los en els seus
complexos processos d'acceptació i transformació, en el cas de la transsexualitat. Altres casos,
lamentablement, no són tan positius tal com ens mostren les pel·lícules que tracten l'homofòbia i
transfòbia latents en moltes famílies i escoles. Segons els organitzadors del FIRE!! "és important
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conèixer aquestes realitats de tants països del món i de diferents entorns com, per exemple,
l'esport,    àmbit al qual hem  prestat especial atenció aquest any on l'homofòbia està més
generalitzada".

Des de la Mostra FIRE!!,  un any més, s'afirmen en que  la seva  lluita ha de ser a través del

cinema; de l'educació i de la cultura. I per tant inclouen en la seva programació llargmetratges
i documentals per reflexionar i gaudir, "que inspiren la nostra acció i agiten la nostra
consciència". Una programació que, afirmen, "camina al costat de la nostra voluntat de lluita i
que esdevé la nostra arma més poderosa". 
 
En les properes setmanes donarem a conèixer tota la programació.

AVANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ

 

La programació de la 23a edició de la Mostra FIRE!! comptà amb pel·lícules de França, Estats Units,

Argentina,  Uruguai, Kosovo o Suïssa. Així com d'Espanya, Portugal, Japó, Tailàndia i  Brasil. Els

films es centren, com sempre, en temes com l'amor, la lluita, els drets i la transsexualitat. 
 

Com avançament de la programació destaquem: 
 

- "Marvin Ou la Belle Education" d'Anne Fontaine (França, 2017) que tracta el tema del bullying a

l'escola i la superació a través de l'art.  

 

- "The Marriage" de Blerta Zeqiri (Albània, 2017) és una pel·lícula crua i realista amb la situació política

i social de Kosovo actual de fons, on els conflictes personals semblen quedar en un segon pla però

marquen les vides dels protagonistes per sempre. 

 

- "The Feels" de Jenée LaMarque (Estats Units, 2017), una comèdia fresca de noies que s'endinsa

en els tabús al voltant de l'orgasme. 

 

- "Mario" de Marcel Gisler  (Suïssa, 2018) és una història d'amor prohibit entre dos futbolistes
professionals que tracta sense concessions i d'una manera clara i directa l'homofòbia existent al
món de l'esport. 
 
- "They" d'Anahita Ghazvinizadeh (França, 2017) és una joia fílmica que ha passat pel Festival de
Cannes i tracta el tema d'identitat a la infantesa amb sensibilitat i molta bellesa.  
 
- "Los Modernos" de Marcela Mata i Mauro Sarser (Uruguai, 2016) és una pel·lícula molt actual,
intel·ligent i que trenca estereotips fornada del nou cinema llatinoamericà. 
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CASAL LAMBDA 

 

El Casal Lambda de Barcelona és un centre associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la
normalització del fet homosexual que des de 1976 ofereix a gais i lesbianes un espai de trobada i

orientació, i un centre d'informació i documentació sobre sexualitat dirigit a professionals i investigadors. 

 

El Casal Lambda porta a terme un important treball de projecció social amb les seves activitats culturals

i el treball continuat de sensibilització envers les institucions públiques, els partits polítics i el conjunt de

la societat. 

 

L'objectiu principal del Casal Lambda és la normalització social de l'homosexualitat. Sovint, la manca

d'aquest reconeixement social porta a gais i lesbianes a recloure la seva vida sexual i afectiva a circuits

tancats i els causa dificultats per assumir, alhora que es produeixen situacions de discriminació.

FIRE!! 
23A MOSTRA INTERNACIONAL 

DE CINEMA GAI I LESBIÀ 
 
Del 7 al 17 de juny 2018 

Institut Francès, Barcelona 

 

Més informació a:  
Web del Fire!!

SEGUEIX EL FIRE!! A LES XARXES

Contacte premsa: 

Anna Fernández | anna@lacosta.cat 

933 103 888 – 666 436 481 

www.lacosta.cat
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