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1.

Patrocinadors

3

2.

Presentacions
Presentació d’Antoine Leonetti, director de la Mostra FIRE!!

FIRE!!: 25 anys cremant armaris
El 1995, el Casal Lambda es llançava a una de les seves aventures més agosarades al crear
el primer festival de cinema LGBT d'Espanya. Què millor, per a la visibilitat i la integració
del col·lectiu LGBT en la societat, que la difusió de les imatges que donen testimoni de la
seva vida? Què millor per divulgar, educar i tendir ponts? Per repel·lir la intolerància,
combatre el tancament, eradicar els prejudicis? Per donar referents als membres del
col·lectiu que ho necessitin, ensenyar-models de persones que lluiten o que viuen
simplement i feliçment la seva vida amb normalitat? Què millor, en definitiva, per
esfondrar i cremar les parets d'aquests armaris que tanquen, oprimeixen, fereixen i
torturen? Tot això va començar a fer la Mostra Lambda durant la seva primera etapa amb
pel·lícules tan emblemàtiques com The Celluloid Closet, Happy Together, The Incredible
Adventure of Two Girls in Love, Bent, Fucking Amal, Food of Love, Yossi & Yagger o Wild
Side.
Després, el 2008, el festival es va transmutar en la Mostra FIRE !! per prendre el relleu
d'aquesta valenta herència i, a l'any següent, per fer honor al seu nom i que quedessin
clares les seves intencions, el FIRE !! va organitzar una esbojarrada performance. La
protagonitzar ni més ni menys que l'escriptor i director de cinema Alejandro Jodorowsky,
mestre de la psicomàgia: el festival el va convidar a escollir l'armari real més lleig possible,
d'aquells que semblen haver aguantat el sofriment i la ràbia, i llançar-ho a les flames
devoradores d'una foguera de barri d'una revetlla de Sant Joan. Tot això ho podeu veure
aquí. (https://www.youtube.com/watch?v=GFsqkr5gyTI)
Des de llavors, la nostra flama no ha cessat en la seva obra de sanació, educació i
entreteniment, amb pel·lícules com The Times of Harvey Milk, Jo vaig matar a la meva
mare, Plan B, Spork, Io sono l'amore, Bambi, Los invisibles, Joven & alocada, Freier Fall,
Hors les murs, Les Rencontres d’après minuit, Five Dances, Amarás al prójimo,
Regarding Susan Sontag, Last Summer, Appropriate Behavior, Lilting, Suited, Tomcat,
Théo & Hugo, Flores de mazapán, Un amor de verano, Las vidas de Thérèse, Chavela,
Heartstone, Eva + Candela, Los Modernos, Sauvage, Kanarie, C’est ça l’amour o
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Madame, per citar tan sols alguns títols del meu best of més personal. Perquè són en
total gairebé 1100 les pel·lícules que s'han programat al llarg d'aquests 25 anys d'història.
Repassant aquests títols i els que us oferim aquest any, com Love, Spells and All That,
Lola vers la mer, o Cicada, ens il·lusiona pensar en els armaris que haurem abrasat, i que
una mica de sanació haurem realment aconseguit.
FIRE!!: 25 años quemando armarios
En 1995, el Casal Lambda se lanzaba a una de sus aventuras más atrevidas al crear el
primer festival de cine LGBT de España. ¿Qué mejor, para la visibilidad y la integración del
colectivo LGBT en la sociedad, que la difusión de las imágenes que dan testimonio de su
vida? ¿Qué mejor para divulgar, educar y tender puentes? ¿Para repeler la intolerancia,
combatir la cerrazón, erradicar los prejuicios? ¿Para dar referentes a los miembros del
colectivo que lo necesiten, enseñarles modelos de personas que luchan o que viven
simple y felizmente su vida con normalidad? ¿Qué mejor, en definitiva, para derrumbar y
quemar las paredes de esos armarios que encierran, oprimen, lastiman y torturan? Todo
eso empezó a hacer la Mostra Lambda en su primera etapa con películas tan
emblemáticas como The Celluloid Closet, Happy Together, The Incredible Adventure of
Two Girls in Love, Bent, Fucking Ämäl, Food of Love, Yossi & Yagger o Wild Side.
Después, en 2008, el festival se transmutó en la Mostra FIRE!! para tomar el relevo de
esa valiente herencia y, al año siguiente, para hacer honor a su nombre y que quedaran
claras sus intenciones, el FIRE!! organizó una alocada performance. La protagonizó ni más
ni menos que el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky, maestro de la
psicomagia: el festival lo invitó a escoger el armario real más feo posible, de esos que
parecen haber aguantado el sufrimiento y la rabia, y lanzarlo a las llamas devoradoras de
una hoguera de barrio de una verbena de San Juan. Todo eso lo podéis ver aquí.
(https://www.youtube.com/watch?v=GFsqkr5gyTI)
Desde entonces, nuestra llama no ha cesado en su obra de sanación, educación y
entretenimiento, con películas como The Times of Harvey Milk, Yo maté a mi madre,
Plan B, Spork, Io sono l’amore, Bambi, Los invisibles, Joven & alocada, Freier Fall, Hors
les murs, Les Rencontres d’après minuit, Five Dances, Amarás al prójimo, Regarding
Susan Sontag, Last Summer, Appropriate Behavior, Lilting, Suited, Tomcat, Théo &
Hugo, Flores de mazapán, Un amor de verano, Las vidas de Thérèse, Chavela,
Heartstone, Eva + Candela, Los Modernos, Sauvage, Kanarie, C’est ça l’amour o
Madame, por citar tan solo algunos títulos de mi best of más personal. Porque son en
total casi 1100 las películas que se han programado a lo largo de estos 25 años de historia.
Repasando esos títulos y los que os ofrecemos este año, como Love, Spells and All That,
Lola vers la mer, o Cicada, nos ilusiona pensar en los armarios que habremos abrasado,
y que algo de sanación habremos realmente conseguido.
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Presentació de Jordi Samsó Montagut, President del Casal Lambda
25 anys de cinema amb referents positius lgbti
És un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta edició d’aniversari. Finalment i en aquest 2021
sí podem fer l’edició tan esperada! Una edició en format presencial, online i també
acompanyada d’una exposició.
Crec que és de tot necessari fer un repàs del què han significat aquests anys de cinema LGTBI al
nostre país. Des del 1995 en què vam començar la 1a edició, empesos per l’absència d’aquesta
mena de certàmens a casa nostra, també han passat un seguit de fets importants. Recordem
que naixem replicant el Festival Frameline, aparegut l’any 1977 a San Francisco. Cal recordar
també que a finals de segle passat i malgrat fos en poques ciutats europees també s’oferien
festivals d’aquesta temàtica. A Catalunya i a l’estat espanyol però no s’havia donat cap iniciativa
i des del Casal Lambda vam creure que era el moment. Vam apostar per embarcar-nos en un
projecte gran, però necessari. L’exposició commemorativa que hem preparat us ajudarà a
entendre aquest camí del cinema amb una perspectiva LGTBI i també la del camí que ha
recorregut la Mostra del Casal Lambda en aquests 25 anys.
Sortosament i des d’aquell 1995, cada edició també ha estat acompanyada d’avenços legals i
socials. Si bé els primers anys encara van tenir la remor del Vih-Sida, també van suposar els anys
de les primeres visibilitats i les produccions amb projecció de futur per a les persones LGTBI. Tot,
en un intencionat acompanyament a l’auto-reconeixement i a l’acceptació personal i social.
L’any 1998 apareix la primera llei de parelles i de reconeixement legal a casa nostra. Amb el canvi
de segle aconseguim el matrimoni i l’adopció per a les persones LGTBI, que suposa el
reconeixement a les diversitats familiars. Així com la llei d’igualtat de gènere, darrerament
renovada. Sense oblidar-nos de la llei 11-2014 per a fer front a la gran xacra que encara no hem
sabut esborrar: la LGTBIfòbia. En tots aquests moments i coincidint amb les edicions de la
Mostra, s’han presentat produccions que reflectien la necessitat d’anar conquerint tots els drets
dels que ara gaudim. En les darreres edicions i com a símptoma del punt on som, també estem
honorant la nostra memòria tot i aportant produccions i documentals que així ens ho recorden.
Després d’aquests 25 anys i des del Casal Lambda, sentim profundament les ganes d’expressar
la nostra gratitud i el nostre reconeixement. Sobre tot, a totes les persones voluntàries i als
equips de treball que han fet possible la Mostra Internacional de Cinema LGTBI de Catalunya i
del Casal Lambda. Amb totes elles i amb la Mostra també ha estat possible sortir de la pitjor de
les marginacions: la invisibilitat. Amb la Mostra també ha estat possible emmirallar-se, cercarse, trobar-se, créixer com a persona! Perquè la nostra tasca amb la Mostra ha estat també
aquesta: obrir camins i donar perspectives de futurs a les persones LGTBI!
Tanmateix, hem pretès orientar estratègies i polítiques, obrir portes de despatxos i fer-los
implicar. I val a dir, que sempre ho hem aconseguit. Així doncs, gracies també a totes les
administracions per aquest indefugible compromís que heu tingut. Agraïm la col·laboració i
suport de totes les entitats LGTBI de casa nostra. Edició rere edició ens han ajudat a definir
temàtiques i centres d’interès. I no podem deixar d’esmentar i d’agrair a la seu que més
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llargament ens ha donat el seu suport i que ha fet possible la Mostra en totes les seves
dimensions i que tenim a hores d’ara com el millor aliat: l’Institut Francès de Barcelona.
Finalment dir-vos, que la força coral que representa la Mostra és el què l’ha fet referent en el
temps. Una força coral que té un actiu imprescindible: el públic. Un públic cada vegada més
creixent, més divers, més implicat, més heterogeni… Cal dir que treballem per aproximar-vos
totes aquelles produccions que ens ajudin a créixer com a persones i així contribuir a revertir
violències, discriminacions, marginacions i exclusions. Estimat públic, sense vosaltres la nostra
tasca no tindria sentit: gracies de tot cor. Esperem trobar-vos a totes i a tots en el camí que
encara ens resta per a conquerir la plena igualtat de llibertats. Els nous reptes són molts encara
i a ben segur tenim moltes edicions per endavant. Desitgem que mai no deixeu d’acompanyarnos.
Que tingueu i tinguem una molt bona Mostra!
25 años de cine con referentes positivos LGBTI
Es un placer darle la bienvenida en esta edición de aniversario. Finalmente, en este 2021, ¡sí que
podemos hacer la edición tan esperada! Una edición en formato presencial, online y también
acompañada de una exposición.
Creo muy necesario hacer un repaso de lo que han significado estos años de cine LGTBI en
nuestro país. Desde 1995 en que empezamos la 1ª edición, empujados por la ausencia de este
tipo de certámenes en nuestro país, también han pasado una serie de hechos importantes.
Recordemos que nacemos replicando el Festival Frameline, aparecido en 1977 en San Francisco.
Hay que recordar también que a finales de siglo pasado, y pese a que fuera en pocas ciudades
europeas, también se ofrecían festivales de esta temática. En Cataluña y en España, sin embargo,
no se había dado esta iniciativa y desde el Casal Lambda creímos que era el momento.
Apostamos por embarcarnos en un proyecto grande, pero necesario. La exposición
conmemorativa que hemos preparado os ayudará a entender este camino del cine con una
perspectiva LGTBI y también la del camino que ha recorrido la Muestra del Casal Lambda en
estos 25 años.
Afortunadamente y desde aquel 1995, cada edición también ha sido acompañada de avances
legales y sociales. Si bien los primeros años fueron bastante marcados por el Vih-Sida, también
supusieron los años de las primeras visibilidades y las producciones con proyección de futuro
para las personas LGTBI. Todo, en un intencionado acompañamiento hacia el autoreconocimiento y la aceptación personal y social. En 1998 aparece la primera ley de parejas y de
reconocimiento legal en nuestro país. Con el cambio de siglo conseguimos el matrimonio y la
adopción para las personas LGTBI, lo que supone el reconocimiento a las diversidades familiares.
También, la ley de igualdad de género, últimamente renovada. Sin olvidarnos de la ley 11-2014
para hacer frente a la gran lacra que todavía no hemos sabido borrar: la LGTBIfobia. En todos
estos momentos y coincidiendo con las ediciones de la Muestra, se han presentado
producciones que reflejaban la necesidad de ir conquistando todos los derechos de los que
ahora disfrutamos. En las últimas ediciones y como síntoma del punto donde estamos, también
estamos honrando nuestra memoria, aportando al mismo tiempo producciones y documentales
que así nos lo recuerdan.
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Después de estos 25 años y desde el Casal Lambda, sentimos profundamente las ganas de
expresar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Sobre todo, a todas las personas
voluntarias y los equipos de trabajo que han hecho posible la Muestra Internacional de Cine
LGTBI de Cataluña y del Casal Lambda. Con todas ellas y con la Muestra también ha sido posible
salir de la peor de las marginaciones: la invisibilidad. ¡Con la Muestra también ha sido posible
mirarse, buscarse, encontrarse, crecer como persona! Porque nuestra labor con la Muestra ha
sido también esta: ¡abrir caminos y dar perspectivas de futuros a las personas LGTBI!
Sin embargo, hemos pretendido orientar estrategias y políticas, abrir puertas de despachos y
conseguir que se implicaran. Y hay que decir que siempre lo hemos conseguido. Así pues, gracias
también a todas las administraciones por este compromiso insoslayable que habéis seguido.
Agradecemos la colaboración y apoyo de todas nuestras entidades LGTBI. Edición tras edición
nos han ayudado a definir temáticas y centros de interés. Y no podemos dejar de mencionar y
agradecer a la sede que más ampliamente nos ha dado su apoyo y que ha hecho posible la
Muestra en todas sus dimensiones y que tenemos ahora como mejor aliado: el Instituto Francés
de Barcelona.
Finalmente deciros que la fuerza coral que representa la Muestra es lo que lo ha convertido en
referente a lo largo de los años. Una fuerza coral que posee un activo imprescindible: el público.
Un público cada vez más numeroso, más diverso, más implicado, más heterogéneo… Cabe decir
que trabajamos para acercaros todas estas producciones que nos ayuden a crecer como
personas y para contribuir así a revertir violencias, discriminaciones, marginaciones y
exclusiones. Estimado público, sin vosotros nuestra labor no tendría sentido: gracias de todo
corazón. Esperamos encontraros a todas y todos en el camino que aún nos queda para
conquistar la plena igualdad de libertades. Los nuevos retos son muchos todavía y a buen seguro
tenemos muchas ediciones por delante. Deseamos que nunca dejéis de acompañarnos.
¡Que tengáis y tengamos una muy buena Muestra!

Presentació de Max Vasseur, Director de l’Institut Francès de Barcelona
L’Institut Francès promou la cultura francesa a nivell internacional en diàleg amb les cultures
estrangeres. Actua on conflueixen els sectors artístics, els intercanvis intel·lectuals, la innovació
cultural i social i la cooperació lingüística. Dóna suport a la promoció de la llengua francesa, la
circulació d’obres, artistes i idees a tot el món. Porta les veus franceses i francòfones al centre
dels debats que travessen les societats civils de tot el món.
Aquesta promoció del plurilingüisme i del pluriculturalisme és part essencial de les nostres
missions i constitueix potser una de les primeres baules de la cadena humanista. La mateixa que
part de la trobada amb l’altre, del seu descobriment i que arriba fins a l’amistat o l’amor passant
pel respecte i la tolerància. Descobrir i aprendre de l’altre són, per descomptat, valors comuns
al FIRE!! i a l’Institut Francès.
Aquesta edició 2021 del festival, la 25a, coincideix probablement amb l’inici d’una nova era, la
tan esperada tornada a la vida “normal”. Aquesta és precisament l’oportunitat de qüestionar la
definició d’una vida normal. Una vida normal, una vida normada, una vida normalitzada, tants
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conceptes els perfils dels quals de vegades se’ns escapen o difereixen d’un individu a l’altre,
creant en ocasions tensions, malentesos i manifestacions d’intolerància.
No crec que m’equivoqui dient que el festival FIRE!! té precisament entre els seus principals
objectius el de lluitar contra aquestes diferents formes d’obscurantisme obrint, gràcies al
cinema, els ulls i les consciències.
Per això estem feliços i orgullosos de veure el nostre nom associat a la 25a edició d’aquest gran
festival. Sens dubte, aquesta serà una oportunitat per repensar amb alegria aventures passades
i reflexionar junts sobre els propers 25 anys de la nostra meravellosa col·laboració. Merci pour
votre confiance, joyeux anniversaire et longue vie au FIRE!!
El Instituto Francés promueve la cultura francesa a nivel internacional en diálogo con las culturas
extranjeras. Actúa donde confluyen los sectores artísticos, los intercambios intelectuales, la
innovación cultural y social y la cooperación lingüística. Apoya la promoción de la lengua
francesa, la circulación de obras, artistas e ideas en todo el mundo. Lleva las voces francesas y
francófonas al centro de los debates que atraviesan las sociedades civiles de todo el mundo.
Esta promoción del plurilingüismo y del pluriculturalismo es parte esencial de nuestras misiones
y constituye quizá uno de los primeros eslabones de la cadena humanista. La misma que parte
del encuentro con el otro, de su descubrimiento y que llega hasta la amistad o el amor pasando
por el respeto y la tolerancia. Descubrir y aprender del otro son, desde luego, valores comunes
al FIRE!! y al Instituto Francés.
Esta edición 2021 del festival, la 25ª, coincide probablemente con el inicio de una nueva era, la
tan esperada vuelta a la vida “normal”. Esta es precisamente la oportunidad de cuestionar la
definición de una vida normal. Una vida normal, una vida normada, una vida normalizada, tantos
conceptos cuyos perfiles a veces se nos escapan o difieren de un individuo a otro, creando en
ocasiones tensiones, malentendidos y manifestaciones de intolerancia.
No creo que me equivoque al decir que el festival FIRE!! tiene precisamente entre sus principales
objetivos el de luchar contra estas diferentes formas de oscurantismo abriendo, gracias al cine,
los ojos y las conciencias.
Por eso estamos felices y orgullosos de ver nuestro nombre asociado a la 25ª edición de este
gran festival. Sin duda, esta será una oportunidad para repensar con alegría aventuras pasadas
y reflexionar juntos sobre los próximos 25 años de nuestra maravillosa colaboración. Merci pour
votre confiance, joyeux anniversaire et longue vie au FIRE!!

9

3.
Pel·lícula inaugural i pel·lícula de cloenda
Lola
El dijous 10 de juny a les 20h, el FIRE!!
s'inaugura a l’Institut Francès amb el
llargmetratge Lola, de Laurent Micheli.
El jueves 10 de junio a las 20h, el FIRE!! se
inaugura en el Instituto Francés con el el
largometraje Lola, de Laurent Micheli.

Jeune Juliette
El FIRE!! es clausura a l’Institut Francès el
diumenge 20 de Juny a les 22h amb el
llargmetratge Jeune Juliette, d’Anne Émond.
El FIRE!! se clausura en el Instituto Francés el
domingo 20 de junio a las 22h con el
largometraje Jeune Juliette, de Anne Émond.
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4.
Secció oficial: llargmetratges
La secció oficial està composta per llargmetratges de ficció en major part d'estrena al
nostre país o a Barcelona, i que han passat pels més importants festivals de cinema del
món. Hom hi vol mostrar una radiografia del cinema LGBT de tots els continents, mostrant
tots els seus matisos i donant especial rellevància a la seva qualitat narrativa i plàstica,
abastant tan l'àmbit gai com lèsbic, bisexual i transsexual.
La sección oficial está compuesta por largometrajes de ficción en su mayoría de estreno
en nuestro país o en Barcelona y que han pasado por los más importantes festivales de
cine del mundo. Con ello, se quiere mostrar una radiografía del cine LGBT de todos los
continentes, mostrando todos sus matices y dando especial relevancia a su calidad
narrativa y plástica, abarcando tanto el ámbito gay como lésbico, bisexual y transexual.

Benjamin
Beware of Children
Beyto
Bliss
Cicada
Jeune Juliette
Leading Ladies
Lola vers la mer
Love, Spells and All That
Maricón perdido
11

Monsoon
No Hard Feelings
Our Children
Rūrangi
Sublet
Suk Suk
Tengo miedo torero
The Man with The Answers
The Obituary of Tunde Johnson
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Benjamin
Direcció: Simon Amstell
Intèrprets: Colin Morgan, Jack Rowan, Jessica Raine, Joel
Fry, Phenix Brossard, Simon Mayo, Mark Kermonde
Producció: Open Palm Films
Distribució: Wild Star
Gènere: Comèdia romàntica
Durada: 85’
País: Regne Unit
Any: 2018
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Festivals: Cabourg (França), Cleveland, Copenhaguen (MIX,
LGBT), Fort Lauderdale (EUA, OutShine, LGBT), Glasgow,
Londres (BFI), Melbourne, Milà (MIX, LGBT), Nova York
(NewFest, LGBT), París (Chéries-Chéris, LGBT), San
Francisco (Frameline, LGBT), Sidney (Queer Screen, LGBT)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El Benjamin és un director de cinema independent desmanegat, caòtic i nerviós que sempre té a mà un acudit d’autodefensa.
Mentre prepara l’estrena del seu segon llargmetratge, s’enamora del Noah, un jove músic francès. Les inseguretats i les
ansietats del Benjamin s’interposaran en el camí cap a l’èxit professional i cap a la felicitat que promet aquest nou romanç?
Serà la seva pel·lícula un desastre absolut i ell, en aquest cas, un director d’un sol èxit? Aquesta comèdia, amanida amb
diàlegs hilarants i sorneguers, compta amb un repartiment de personatges secundaris genial: l’Stephen, comediant maníacdepressiu i millor amic del Benjamin; la Billie, la seva agent insuportable; el Harry, el seu actor principal, egocèntric i bisexual,
i la Tessa, la seva pacient productora. L’actor britànic Simon Amstell signa aquesta comèdia romàntica i amb un encant molt
poc convencional, una mirada divertidíssima al camp minat que transita un home cap a l’èxit i l’amor.
Benjamin es un director de cine independiente desgarbado, caótico y nervioso que siempre tiene a mano un chiste de
autodefensa. Mientras prepara el estreno de su segundo largometraje, se enamora de Noah, un joven músico francés. ¿Se
interpondrán las inseguridades y ansiedades de Benjamin en el camino hacia el éxito profesional y hacia la felicidad que
promete este nuevo romance? ¿Será su película un completo desastre y él, en tal caso, un director de un solo éxito? Esta
comedia, aderezada con diálogos hilarantes y socarrones, cuenta con un genial elenco de personajes secundarios: Stephen,
comediante maníaco-depresivo y mejor amigo de Benjamin; Billie, su insoportable agente; Harry, su actor principal,
egocéntrico y bisexual, y Tessa, su paciente productora. El actor británico Simon Amstell firma esta comedia romántica y con
un encanto muy poco convencional, una mirada desternillante al campo minado que transita un hombre hacia el éxito y el
amor.
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Beware of Children
Direcció: Dag Johan Haugerud
Intèrprets: Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise,
Thorbjørn Harr, Brynjar Åbel Bandlien, Andrea Bræin
Hovig
Producció: Motlys
Distribució: Picture Tree International
Gènere: Drama
Durada: 157’
País: Noruega
Any: 2019
VO en noruec. Subtítols en espanyol i català

Festivals: Antalya (Golden Orange), Belgrad, Breslau
(Polònia, New Horizons), Busan, Göteborg, Haifa,
Haugesund (Noruega), Hèlsinki, Kiev (Molodist), Ljouwert
(Noordelijk, Holanda), Lübeck (Nordic Days), Palma de
Mallorca (Atlàntida), Riga, Seattle (Nordic Lights), Taiwan,
Tessalònica, Tromsø (Noruega), Trondheim (Kosmorama,
Noruega), Venecià, Victoria (Canadà), Vilnius, Zagreb
Estrena a Barcelona en sala
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

La Lykke, que té 13 anys i és filla d’un destacat polític laborista, colpeja i mata accidentalment un company de classe, el Jamie,
fill d’un polític de dretes local, a un col·legi dels afores d’Oslo. La directora del centre, la Liv, és una idealista que, en contra
de les seves creences polítiques, ha mantingut una relació secreta amb Karl Erik, el pare del Jamie. Quan ja no la poden
continuar amagant, el seu entorn reacciona amb incredulitat. La Liv llavors ha de trobar la força per enfrontar-se a una
comunitat en dificultat (on trobem, entre d’altres, el seu germà, que és gai) i a les seves pròpies emocions conflictives. Com
si fossin les aigües d’un corrent de ressaca, veiem com la comunitat es relaciona amb l’accident i les seves conseqüències.
Com va poder passar això, com es pot continuar vivint després? Infància, culpa i responsabilitat: una pel·lícula impressionant
que parla de totes aquestes coses amb una cura i un respecte sorprenents.
Lykke, de 13 años e hija de un destacado político laborista, golpea y mata accidentalmente a un compañero de clase, Jamie,
hijo de un político de derechas local, en un colegio de las afueras de Oslo. La directora del centro, Liv, es una idealista que,
en contra de sus creencias políticas, ha mantenido una relación secreta con Karl Erik, el padre de Jamie. Cuando ya no pueden
seguir ocultándola, su entorno reacciona con incredulidad. Liv debe entonces encontrar la fuerza para enfrentarse a una
comunidad en apuros (donde encontramos, entre otros, a su hermano, que es gay) y a sus propias emociones conflictivas.
Como las aguas de una corriente de resaca, vemos cómo la comunidad se relaciona con el accidente y sus consecuencias.
¿Cómo pudo esto suceder, cómo se puede seguir viviendo después? Infancia, culpa y responsabilidad: una película
impresionante que habla de todas estas cosas con asombroso cuidado y respeto.

14

Beyto
Direcció: Gitta Gsell
Intèrprets: Burak Ates, Dimitri Stapfer, Ecem Aydin
Producció: Lomotion
Distribució: Salzgeber
Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 94’
País: Suïssa
Any: 2020

VO en alemany i turc. Subtítols en espanyol
Festivals: Bolzano, Boston (Wicked Queer, LGBT), Miami,
(OutShine, LGBT), Solothurn, Zurich
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El Beyto és un nedador excel·lent i l’amic ideal que tothom vol tenir. No obstant això, a mesura que aquest jove suís amb
arrels turques s’enamora del seu atractiu entrenador, el Mike, el seu món perfecte es comença a ensorrar. Per als pares d’el
Beyto, només hi ha una solució per mantenir la tradició i l’honor de la família: ha de casar-se amb una dona com més aviat
millor! Així, porten el seu fill al seu llogaret d’origen, a Turquia, i allà organitzen un casament amb l’amiga de la infància del
noi, la Seher. Tot d’una, el Beyto es troba enmig d’un triangle amorós devastador: com es pot quedar al costat del Mike sense
destruir el futur de la Seher? Basant-se en la novel·la del guardonat escriptor Yusuf Yesilöz, la directora suïssa Gitta Gsell
explica una història multicultural d’amor i emancipació plena d’empatia, sensualitat i aires estiuencs. Al costat de Dimitri
Stapfer, guanyador del Premi del Cinema Suís, Burak Ates i Ecem Aydin brillen en els seus primers papers protagonistes.
Beyto es un nadador excelente y el amigo ideal que todos quieren tener. Sin embargo, a medida que este joven suizo con
raíces turcas se enamora de su guapo entrenador, Mike, su mundo perfecto empieza a desmoronarse. Para los padres de
Beyto, solo hay una solución para mantener la tradición y el honor de la familia: ¡tiene que casarse con una mujer lo antes
posible! Llevan a su hijo a su aldea de origen, en Turquía, y organizan allí una boda con la amiga de la infancia de Beyto, Seher.
De repente, Beyto se encuentra en medio de un triángulo amoroso devastador: ¿cómo puede quedarse a lado de Mike sin
destruir el futuro de Seher? Basándose en la novela del galardonado escritor Yusuf Yesilöz, la directora suiza Gitta Gsell cuenta
una historia multicultural de amor y emancipación llena de empatía, sensualidad y aires veraniegos. Junto a Dimitri Stapfer,
ganador del Premio del Cine Suizo, Burak Ates y Ecem Aydin brillan en sus primeros papeles protagonistas.
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Bliss
Direcció: Henrika Kull
Intèrprets: Katharina Behrens, Adam Hoya, Nele
Kayenberg, Jean-Luc Bubert
Producció: Flare Films
Distribució: Reel Suspects
Gènere: Drama
Durada: 90’
País: Alemanya
Any: 2021
VO en alemany, anglès i italià. Subtítols en espanyol i
català

Festivals: Berlín
Estrena a Espanya
Passis a l’Institut Francès:
Divendres 11/06 – 17h
Dijous 17/06 – 22h

La Sascha porta anys treballant en el “Queens”, un bordell de Berlín. Un dia arriba la Maria, una nova noia. És independent,
inconformista i queer. La Sascha se sent immediatament atreta per aquest caràcter molt nou per a ella. La Maria, al seu torn,
està fascinada per la total naturalitat de la Sascha. L'atracció es converteix en un amor que funciona de manera molt diferent
a tot el que havien experimentat abans, com una promesa de gran felicitat. Però després la connexió comença a tremolar:
cadascuna té por de mostrar a l'altra el seu veritable jo i d'enfrontar als seus propis abismes.
Sascha lleva años trabajando en el “Queens”, un burdel de Berlín. Un día llega María, una nueva chica. Es independiente,
inconformista y queer. Sascha se siente inmediatamente atraída por este carácter muy nuevo para ella. María, a su vez, está
fascinada por la total naturalidad de Sascha. La atracción se convierte en un amor que funciona de manera muy diferente a
todo lo que habían experimentado antes, como una promesa de gran felicidad. Pero luego la conexión comienza a temblar:
cada una tiene miedo de mostrar a la otra su verdadero yo y de enfrentarse a sus propios abismos.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: Los patos
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Cicada
Direcció: Matthew Fifer
Intèrprets: Sheldon D Brown, Matthew Fifer, Cobie
Smulders
Producció: Jeremy Truong, Ramfis Myrthil
Distribució: The Film Collaborative
Gènere: Drama
Durada: 94’
País: EUA
Any: 2020
VO en anglès. Subtítols en espanyol i català

(LesGaiCineMad), Milwaukee, Mont-real (Image+Nation,
LGBT), Nova York (NewFest, LGBT), Oslo (Fusion), Palm
Spring (LGBT), Pittsburgh (Reel Q, LGBT), San Francisco
(Frameline, LGBT), Saragossa (Zinentiendo, LGBT), Seattle
(Twist, LGBT), Sidney (Queer Screen, LGBT), Toronto
(Inside Out, LGBT), Vancouver (Out on Screen, LGBT),
Washington (Reel Affirmations, LGBT), Winnipeg (Reel
Pride, LGBT), Zurich (Pink Apple, LGBT)

Festivals: Atenes, Atlanta (Out on Film, LGBT), Brussel·les
(Pink Screens, LGBT), Calgary, Cleveland, Chicago (Reeling,
LGBT), Connecticut (LGBT), Dublín (Gaze, LGBT), Fort
Lauderdale (EUA, OutShine, LGBT), Londres (BFI Flare,
LGBT), Los Ángeles (OutFest, LGBT), Madrid

Passis a l’Institut Francès:
Dissabte 12/06 – 22h – Amb la presència d’Oriol Rovira,
director de L’intrús
Dissabte 19/06 – 17h

Estrena a Barcelona

El Ben, bisexual i introspectiu, acumula una sèrie de trobades casuals que en general acaben al matí següent. Un dia nota
alguna cosa diferent quan comença una conversa amb el Sam, un noi atractiu que coneix tot fullejant llibres de segona mà al
carrer. Els dos connecten de seguida, passen cada vegada més temps junts i van agafant confiança. A mesura que confessen
detalls íntims sobre la seva vida, però, s’adonen de la necessitat de resoldre els traumes del passat per poder acceptar l’altre.
L’escriptor, director i protagonista d’aquesta pel·lícula, Matthew Fifer, ha creat un drama complex, basat en fets reals i ric en
matisos que aborda temes difícils amb gràcia, subtilesa i una honestedat absoluta. Amb un equilibri delicat entre moments
d’humor espontani i escenes commovedores, Cicada té tots els punts per ser una de les pel·lícules queer més aclamades de
l’any.
Ben, bisexual e introspectivo, acumula una serie de encuentros casuales que por lo general acaban a la mañana siguiente. Un
día nota algo diferente cuando entabla una conversación con Sam, un chico guapo que conoce mientras hojean libros de
segunda mano en la calle. Conectan enseguida, pasan cada vez más tiempo juntos y van cogiendo confianza. Pero, a medida
que confiesan detalles íntimos sobre su vida, los dos se dan cuenta de la necesidad de resolver los traumas del pasado para
poder aceptar al otro. El escritor, director y protagonista de esta película, Matthew Fifer, ha creado un drama complejo,
basado en hechos reales y rico en matices que aborda temas difíciles con gracia, sutileza y una total honestidad. Con un
delicado equilibrio entre momentos de humor espontáneo y escenas conmovedoras, Cicada tiene todos los puntos para ser
una de las películas queer más aclamadas del año.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: L’intrús
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Jeune Juliette
Direcció: Anne Émond
Intèrprets: Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Antoine
Desrochers
Producció: Metafilms
Distribució: Films Boutique
Gènere: Comèdia
Durada: 93’
País: Canadà
Any: 2019
VO en francès. Subtítols en espanyol i català

Festivals: Calgary, la Gironda (França, Toiles citoyennes),
Göteborg, Gran Sudbyry (Canadà), Halifax (Fin Atlantic),
Hamburg, Kingston (Canadà), La Roche-Sur-Yon (França),
Lieja, Mont-real (Cinemania), Namur (cinema francòfon),
Tessalònica, Tromsø (Noruega), Valladolid
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Diumenge 13/06 – 17h – Amb la presència de Gerard
Miró, director de Setmana Santa
Diumenge 20/06 – 22h

La Juliette té catorze anys i viu al camp amb el seu pare i el seu germà gran. Quan era petita, la seva mare va abandonar la
família per continuar la seva carrera a Nova York. Des d’aquest moment, la Juliette va començar a guanyar pes. Avui no és
que sigui obesa, però és clarament la noia amb més corbes de l’escola, la qual cosa no li impedeix ser vivaç, divertida i
absolutament rebel. La Juliette té grans somnis: vol organitzar les millors festes, traslladar-se a Nova York per viure amb la
seva mare i sortir amb el noi més atractiu de l’escola, un de més gran que ella i a punt de graduar-se. En resum, vol tot allò
que no pot tenir, la qual cosa fa que de vegades no valori els qui realment l’aprecien, en particular la seva amiga Leanne,
enamorada d’ella en secret
Juliette tiene catorce años y vive en el campo con su padre y su hermano mayor. Cuando era niña, su madre abandonó a la
familia para seguir con su carrera en Nueva York. Desde ese momento, Juliette empezó a ganar peso. Hoy no es que sea
obesa, pero es claramente la chica con más curvas del colegio, lo cual no le impide ser vivaz, divertida y completamente
rebelde. Juliette tiene grandes sueños: quiere organizar las mejores fiestas, mudarse a Nueva York para vivir con su madre y
salir con el chico más atractivo del colegio, uno mayor que ella y a punto de graduarse. En resumen, quiere todo lo que no
puede tener, lo que a veces hace que no valore a quienes realmente la aprecian, en particular su amiga Leanne, enamorada
de ella en secreto.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: Setmana Santa
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Leading Ladies
Direcció: Ruth Caudeli
Intèrprets: Ana María Otálora, Silvia Varón, Marcela
Robledo, Diana Wiswell, Ana María Cuéllar
Producció: Ovella Blava Films
Distribució: The Open Reel
Gènere: Drama
Durada: 81’
País: Colòmbia, Espanya
Any: 2021

VO en espanyol
Festivals: Boston (Wicked Queer, LGBT)
Estrena a Barcelona
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Leading Ladies en fa veure com la culpa ens afecta de maneres diferents segons la nostra perspectiva o els nostres records.
Un sopar de benvinguda entre cinc amigues és el pretext per adonar-nos que sempre amaguem algun secret als que millor
ens coneixen. Els cinc punts de vista d'aquestes cinc noies ens mostren que cadascuna intenta dur la seva pròpia vida el millor
que pot. Algunes mentides s’han dissimulat durant anys, altres van estar ocultes durant mesos... Però moltes d'elles sortiran
a la llum en el curs d'aquesta reunió tan especial.
Després de Eva + Candela i Segunda estrella a la derecha, la directora valenciana –afincada a Colòmbia– Ruth Caudeli torna
a enlluernar-nos amb aquest magistral exercici de construcció fílmica. Les cinc interpretacions són realment sorprenents i
entre elles torna a brillar, en particular, la seva actriu fetitxe: Silvia Varón.
Leading Ladies nos hace ver cómo la culpa nos afecta de modos diferentes según nuestra perspectiva o nuestros recuerdos.
Una cena de bienvenida entre cinco amigas es el pretexto para darnos cuenta de que siempre escondemos algún secreto a
los que mejor nos conocen. Los cinco puntos de vista de estas cinco chicas nos muestran que cada una intenta llevar su propia
vida lo mejor que puede. Algunas mentiras se han disimulado durante años, otras estuvieron ocultas durante meses… Pero
muchas de ellas saldrán a la luz en el curso de esta reunión tan especial.
Después de Eva + Candela y Segunda estrella a la derecha, la directora valenciana –afincada en Colombia– Ruth Caudeli
vuelve a deslumbrarnos con este magistral ejercicio de construcción fílmica. Las cinco interpretaciones son simplemente
asombrosas y entre ellas vuelve a brillar, en particular, su actriz fetiche: Silvia Varón.
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Lola vers la mer
Direcció: Laurent Micheli
Intèrprets: Mya Bollaers, Benoît Magimel
Producció: 10:15! Productions
Distribució: Ela Media
Gènere: Drama
Durada: 90’
País: França, Bèlgica
Any: 2019
VO en francès. Subtítols en espanyol
Festivals: Angulema (cinema francòfon), Arràs, Brussel·les
(Premis Magritte), Cambridge, Haifa, Leiden, Mont-real
(Cinemania, cinema francòfon), Namur (cinema

francòfon), París (premis César), París (Chéries-Chéris,
LGBT), Praga (Mezipatra, LGBT), Rochester (ImageOut,
LGBT), Saint-Étienne (França, Face-à-face, LGBT), Seattle
(LGBT), Singapur (cinema francès), Tallin (PÖFF Black
Nights), Tessalònica, Vlissingen (Holanda)
Estrena a Espanya
Passis a l’Institut Francès:
Dijous 10/06 – 20h – Amb la presència de Laurent Micheli,
Mya Bollaers i Benoît Magimel
Divendres 18/06 – 17h

La Lola és una noia trans de 18 anys. Just quan s’assabenta que finalment es pot operar, la seva mare, que representa el seu
únic suport econòmic, mor. Per complir amb els seus darrers desitjos, la Lola i el seu pare —amb el qual està en conflicte
permanent i al qual no ha vist des de fa dos anys— emprenen un viatge fins a la costa belga. I s’adonen que potser no en
sortirà allò que tots dos esperaven... La Lola és interpretada amb una sensibilitat sorprenent per l’actriu transgènere Mya
Bollaers, que ha guanyat els prestigiosos premis Magritte i Golden Ibis per aquest debut. El director Laurent Micheli aporta
un toc molt tendre al gènere de les road movies que exploren les relacions familiars i la identitat.
Lola es una chica trans de 18 años. Justo cuando se entera de que finalmente puede operarse, su madre, que representa su
único apoyo económico, fallece. Para cumplir con sus últimos deseos, Lola y su padre —con el que está permanentemente
en conflicto y al que no ha visto desde hace dos años— emprenden un viaje hasta la costa belga. Y se dan cuenta de que el
resultado puede no ser el que ambos esperaban... Lola es interpretada con asombrosa sensibilidad por la actriz transgénero
Mya Bollaers, que ha ganado los prestigiosos premios Magritte y Golden Ibis por este debut. El director Laurent Micheli
aporta un toque muy tierno al género de las road movies que exploran las relaciones familiares y la identidad.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: Victoria
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Love, Spells and All That
Direcció: Ümit Ünal
Intèrprets: Selen Uçer, Ece Dizdar
Producció: MTA Film
Distribució: ArtHood Entertainment
Gènere: Drama romàntic
Durada: 96’
País: Turquia
Any: 2020
VO en turc. Subtítols en espanyol

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Antalya
(Golden Orange), Boston (cinema turc), Colònia (cinema
turc), Istanbul, Melbourne (LGBT), Miami (OutShine,
LGBT), Seattle (cinema turc), Sidney (Mardi Gras, LGBT),
Vancouver (cinema turc)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Quan eren adolescents, l’Eren, filla d’un poderós parlamentari, i la Reyhan, filla del cuidador de la casa d’estiu de la família
de l’Eren a l’illa de Büyükada, a Istanbul, van viure un romanç. Un cop això va sortir a la llum, la família de l’Eren les va obligar
a separar-se. La Reyhan i el seu pare van ser enviats lluny de l’illa, l’Eren va entrar en un internat a Europa i les dues dones
no es van tornar a veure. Ara, vint anys després, la Reyhan ha tornat a l’illa, on viu amb un home més jove que ella.
Mentrestant, l’Eren en troba alguna pista a les xarxes socials i es decideix a deixar Europa per anar-la a veure. Les dues
recorren l’illa durant tot un dia, intercanviant paraules apassionades i sentiments ocults durant molt de temps sobre les
ramificacions de la seva relació prohibida, per intentar aixecar l’antic encanteri, fent alhora un viatge pel camí dels records.
De adolescentes, Eren, hija de un poderoso parlamentario, y Reyhan, hija del cuidador de la casa de verano de la familia de
Eren en la isla de Büyükada, en Estambul, tuvieron un romance. Cuando salió a la luz, la familia de Eren las obligó a separarse.
Reyhan y su padre fueron enviados lejos de la isla, a Eren la mandaron a un internado en Europa y las dos mujeres no volvieron
a verse. Ahora, veinte años después, Reyhan ha vuelto a la isla, donde vive con un hombre más joven que ella. Mientras, Eren
encuentra alguna pista sobre ella en las redes sociales y se decide a dejar Europa para ir a su encuentro. Las dos recorren la
isla durante todo un día, intercambiando palabras apasionadas y sentimientos ocultos durante mucho tiempo sobre las
ramificaciones de su relación prohibida, para intentar levantar el antiguo hechizo, haciendo a la vez un viaje por el camino
de los recuerdos.
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Maricón perdido
Direcció: Alejandro Marín
Intèrprets: Gabriel Sánchez, Carlos González, Candela
Peña, Alba Flores, Carlos Bardem, Miguel Rellán
Producció: El Terrat, Berto Romero
Distribució: El Terrat
Gènere: Sèrie de ficció
Durada: 32’
País: Espanya
Any: 2021

VO en espanyol
Festivals: Málaga
Estrena a Barcelona
Passi a l’Institut Francès:
Divendres 11/06 – 19h30- Amb la presència del guionista
Bob Pop i l’actriu Candela Peña

Creada i escrita per Bob Pop, Maricón perdido és una ficció lliurement inspirada en la pròpia vida de l'escriptor. El protagonista
és un noi de poble que tracta de buscar una identitat pròpia i a què l'espectador anirà trobant en diverses etapes de la seva
vida: els anys vuitanta, quan és un adolescent amb sobrepès i aficionat als musicals; el període de descobriment durant la
seva etapa d'estudiant a Madrid, i finalment el present, on l'espectador el trobarà convertit ja en escriptor. Candela Peña i
Carlos Bardem interpreten els pares del protagonista (Gabriel Sánchez i Carlos González), amb els quals manté una relació
conflictiva, i Miguel Rellán al seu avi, mentre que Alba Flores encarna la seva millor amiga a la universitat.
Creada y escrita por Bob Pop, Maricón Perdido es una ficción libremente inspirada en la propia vida del escritor. El
protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en
diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo
de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará
convertido ya en escritor. Candela Peña y Carlos Bardem interpretan a los padres del protagonista (Gabriel Sánchez y Carlos
González), con los que mantiene una relación conflictiva, y Miguel Rellán a su abuelo, mientras que Alba Flores encarna a su
mejor amiga en la universidad.
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Monsoon
Direcció: Hong Khaou
Intèrprets: Henry Golding, Parker Sawyers, David Tran,
Molly Harris
Producció: BloomerApp Media Production
Distribució: Protagonist Pictures
Gènere: Drama
Durada: 85’
País: Regne Unit
Any: 2019
VO en vietnamita i anglès. Subtítols en espanyol i català

Festivals: Atenes, Dublín (cinema d’Àsia de l’Est), Karlovy
Vary, Londres (BFI Flare, LGBT), Los Ángeles (OutFest,
LGBT), Nova York (NewFest, LGBT), Premis GLAAD (EUA),
San Francisco (Frameline, LGBT), Seattle, Sundance,
Taiwan (Golden Horse), Virginia (EUA)
Estrena a Espanya
Passis a l’Institut Francès:
Dissabte 12/06 – 17h
Divendres 18/06 – 22h

El Kit, un jove britànic d’origen vietnamita, torna al seu país de naixement per primera vegada en més de 30 anys. Només en
tenia vuit quan la seva família i ell van escapar de Saigon com a boat people durant la guerra entre Vietnam i els Estats Units.
Sense estar familiaritzat amb el país ni parlar el seu idioma natiu, el Kit s’embarca en un viatge íntim des de Saigon fins a
Hanoi a la recerca d’un lloc on escampar les cendres dels seus pares. Pel camí, va coneixent la família de la qual havia quedat
separat i també s’enamora del Lewis, un nord-americà el pare del qual havia lluitat a la guerra. En el curs del seu viatge, el
Kit comença a connectar per fi amb els records dels seus pares i amb les seves pròpies arrels. Amb aquesta proesa visual i
emocional, i gràcies a la magnífica interpretació d’Henry Golding, Hong Khaou segueix en la bella línia del seu debut a
Sundance, Lilting, projectat al FIRE!! el 2015.
Kit, un joven británico de origen vietnamita, regresa a su país de nacimiento por primera vez en más de 30 años. Solo tenía
ocho años cuando su familia y él escaparon de Saigón como boat people durante la guerra entre Vietnam y Estados Unidos.
Sin estar familiarizado con el país ni saber hablar su idioma nativo, Kit se embarca en un viaje íntimo desde Saigón hasta
Hanói en busca de un lugar donde esparcir las cenizas de sus padres. Por el camino, va conociendo a la familia de la que había
quedado separado y también se enamora de Lewis, un estadounidense cuyo padre había luchado en la guerra. En el curso de
su viaje, Kit comienza a conectar por fin con los recuerdos de sus padres y con sus propias raíces. Con esta proeza visual y
emocional, y gracias a la magnífica interpretación de Henry Golding, Hong Khaou sigue en la hermosa línea de su debut en
Sundance, Lilting, proyectado en el FIRE!! en 2015.
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No Hard Feelings
Direcció: Faraz SHariat
Intèrprets: Benjamin Radjaipour, Banafshe Hourmazdi,
Eidin Jalali
Producció: Jünglinge Film
Distribució: M-Appeal
Gènere: Drama
Durada: 92’
País: Alemanya
Any: 2020
VO en alemany. Subtítols en espanyol i català

(Everybody’s Perfect, LGBT), Guadalajara, Hèlsinki, Hong
Kong (LGBT), Kiev (Molodist), Lisboa (Queer), Londres (BFI
Flare, LGBT), Lucca (Itàlia), Melbourne, Mont-real
(Image+Nation, LGBT), Nova York (NewFest, LGBT),
Pequín (LGBT), Praga (Meziprata, LGBT), Quebec, Rakvere
(Estònia, Festheart, LGBT), San Francisco (Frameline,
LGBT), Sao Paulo, Seül (LGBT), Sant Petersburg (Side by
Side, LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT), Taiwan (Golden
Horse), Tarragona (REC), Tel Aviv (LGBT), Torí (Lovers,
LGBT), Zurich (Pink Apple, LGBT)

Festivals: Amsterdam (Rose Filmdagen, LGBT),
Amsterdam (migrants LGBT), Auckland, Bari (LGBT),
Belgrad (Merlinka, LGBT), Berlín, Bergen, Bratislava
(LGBT), Brisbane (LGBT), Brussel·les (Pink Screen, LGBT),
Calcuta (LGBT), Cartagena, Chicago (Reeling, LGBT),
Copenhaguen (MIX, LGBT), Estocolm, Galway, Ginebra

Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Divendres 11/06 – 22h – Amb la presència d’Alex De La
Croix, directora de Privilegiada
Dissabte 19/06 – 22h

El Parvis, fill d’iranians exiliats, se la campa a la seva petita ciutat natal deixant-se emportar per la cultura pop, les cites al
Grindr i les raves. Llavors l’enxampen robant a una botiga i el condemnen a fer serveis comunitaris a una casa per refugiats
on coneix els germans Banafshe i Amon, que han fugit de l’Iran. A mesura que creix l’atracció romàntica entre el Parvis i
l’Amon, la fràgil relació entre tots tres es posa a prova. Es van trobant i perdent al llarg d’un estiu de joventut fugaç,
experimentant un primer amor intens, somiant en una vida junts i prenent consciència d’una crua realitat: a Alemanya, no
són iguals. Una història sobre el redescobriment del passat i la construcció d’un futur amb persones noves.
Parvis, hijo de iraníes exiliados, se las arregla en su pequeña ciudad natal dejándose llevar por la cultura pop, las citas en
Grindr y las raves. Después de que lo pillen robando en una tienda, lo condenan a hacer servicios comunitarios en una casa
para refugiados donde conoce a los hermanos Banafshe y Amon, que han huido de Irán. A medida que crece la atracción
romántica entre Parvis y Amon, la frágil relación entre los tres se pone a prueba. Van encontrándose y perdiéndose a lo largo
de un verano de fugaz juventud, experimentando un primer amor intenso, soñando en una vida juntos y tomando conciencia
de una cruda realidad: en Alemania, no son iguales. Una historia sobre el redescubrimiento del pasado y la construcción de
un futuro con personas nuevas.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: Privilegiada
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Our Children
Direcció: Maria de Medeiros
Intèrprets: Laura Castro, Marieta Severo, Cláudio Lins,
José de Abreu, Marta Nóbrega
Producció: AG Studios
Distribució: Bossa Nova Films
Gènere: Drama
Durada: 107’
País: Brasil, Portugal
Any: 2019
VO en portuguès. Subtítols en espanyol
Festivals: Coïmbra (Caminhos, cinema portuguès),
Chicago (cinema brasiler), L’Havana (cine llatinoamericà),

Mont-real (cinema brasiler), París (Cineffable, cinema
lesbià i feminista), París (cinema brasiler), Rio de Janeiro,
València, Toronto (cinema brasiler)
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Dissabte 12/06 – 19h30
Dissabte 19/06 – 19h30
Passi a Mataró, Foment Mataroní
Dijous 08/7 – 19h

La Tânia estudia per aprovar un examen públic i esdevenir jutge. La seva parella, la Vanessa, és una executiva que treballa en
una gran agència de publicitat. La Vera, la mare de la Tânia, coordina com pot una ONG que s’ocupa de nens seropositius.
Sempre ha estat una dona valenta i lluitadora, a més d’una apassionada defensora de totes les llibertats. Però el fet que la
seva filla vulgui ser mare a través del ventre de la seva parella és una cosa que no pot admetre. Aquesta complicada situació
li provoca una allau de preguntes i de records dolorosos pel que fa al seu passat rebel. Malgrat les seves diferències, mare i
filla —de classe mitjana acomodada— encara creuen en les virtuts del diàleg i en els èxits de la democràcia, mentre una
ombra política i militar plana sobre elles.
Tânia estudia para aprobar un examen público y convertirse en jueza. Su pareja, Vanessa, es una ejecutiva que trabaja en
una gran agencia de publicidad. Vera, la madre de Tânia, coordina como puede una ONG que se ocupa de niños seropositivos.
Siempre ha sido una mujer valiente y luchadora, además de una apasionada defensora de todas las libertades. Pero el hecho
de que su hija quiera ser madre a través del vientre de su pareja es algo que no puede admitir. Esta complicada situación le
provoca una avalancha de preguntas y de recuerdos dolorosos en cuanto a su pasado rebelde. A pesar de sus diferencias,
madre e hija —de clase media acomodada— todavía creen en las virtudes del diálogo y en los logros de la democracia,
mientras una sombra política y militar se cierne sobre ellas.
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Rūrangi
Direcció: Max Currie
Intèrprets: Elz Carrad, Arlo Green, Āwhina Rose Henare
Ashby, Kirk Torrance, Ramon Te Wake, Sonny Tupu
Producció: Autonomouse
Distribució: Craig Gainsborough
Gènere: Drama
Durada: 87’
País: Nova Zelanda
Any: 2020
VO en anglès i maori. Subtítols en espanyol i català
Festivals: Auckland, Christchurch (Nova Zelanda, LGBT),
Copenhaguen (Mix, LGBT) Londres (BFI Flare, LGBT),

Munich (LGBT), Nova York (NewFest, LGBT), San Francisco
(Frameline, LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT), Toronto
(Inside Out, LGBT)
Estrena a España
Passis a l’Institut Francès:
Diumenge 13/06 – 19h30
Diumenge 20/06 – 17h
Passi a Mataró, Foment Mataroní
Dijous 15/07 – 19h

Un jove activista trans, Caz Davis, rompe a plorar en una teràpia de grup a l’inici de Rūrangi. No sap com ajudar les persones
queer presents allà i se sent culpable, i fins i tot avergonyit, per aquest fet. Com molts joves queer, està esgotat per la seva
pròpia lluita i també per la dels qui l’envolten. Després de fugir de Rūrangi, la seva ciutat natal, per trobar-se a ell mateix, el
Caz torna a aquesta població lletera remota i políticament dividida amb l’esperança de tornar a connectar amb un pare que
no veu des de fa 10 anys, abans de la seva transició, i amb la petita comunitat, els residents de la qual tenen les seves pròpies
dificultats. Rūrangi és franca i queer sense cap embut, gràcies a un repartiment fort, variat i inclusiu. Ressalta molt en
particular l’extraordinari debut a la pantalla d’Elz Carrad, que carrega sobre les seves espatlles el pes de tota la pel·lícula: sap
transmetre, amb detall i carisma, la lluita d’una persona atrapada entre el desig, la negació i la necessitat de parlar i expressar
els seus propis dimonis, però sempre complicada intentant resoldre els problemes dels altres.
Un joven activista trans, Caz Davis, rompe a llorar en una terapia de grupo al comienzo de Rūrangi. No sabe cómo ayudar a
las personas queer presentes allí y se siente culpable, e incluso avergonzado, por este hecho. Como muchos jóvenes queer,
está agotado por su propia lucha y también por la de quienes lo rodean. Después de huir de Rūrangi, su ciudad natal, para
encontrarse a sí mismo, Caz regresa a esta población lechera remota y políticamente dividida con la esperanza de reconectar
con un padre que no ha vuelto a ver en 10 años, antes de su transición, y con la pequeña comunidad, cuyos residentes tienen
sus propias dificultades. Rūrangi es franca y queer sin ningún tapujo, gracias a un elenco fuerte, variado e inclusivo. Resalta
muy en particular el extraordinario debut en la pantalla de Elz Carrad, que carga sobre sus hombros con el peso de toda la
película: sabe transmitir, con detalle y carisma, la lucha de una persona atrapada entre el deseo, la negación y la necesidad
de hablar y expresar sus propios demonios, pero siempre complicada intentando resolver los problemas de los demás.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA A L’INSTITUT FRANCÈS PEL CURT: Camille

26

Sublet
Direcció: Eytan Fox
Intèrprets: John Benjamin Hickey, Niv Nissim, Lihi
Kornowski, Mickey Kam, Peter Spears,Tamir Ginsburg
Producció: Light Stream
Distribució: Oded Horowitz
Gènere: Comèdia
Durada: 89’
País: Israel
Any: 2020
VO en hebreu i anglès. Subtítols en espanyol
Festivals: Atlanta (cinema jueu), Boston (cinema jueu),
Chicago (Reeling, LGBT), Edmonton (Canadà, cinema jueu),
El Paso (cinema jueu), Filadèlfia (cinema jueu), França

(online, cinema jueu), Hartford (Connecticut, cinema jueu),
Jerusalem, Londres (BFI Flare, LGBT), Los Angeles (cinema
d’Israel), Melbourne (LGBT), Nova York (NewFest, LGBT),
Nova York (Tribeca), Pittsburgh (cinema jueu), Rochester
(EUA, ImageOut, LGBT), San Antonio (Texas, cinema jueu),
San Luis Obispo (cinema jueu), Seattle (cinema jueu),
Sidney (Mardi Gras, LGBT), Taiwan (Golden Horse),
Toronto (cinema jueu), Vancouver (cinema jueu), Victoria
(Canadà, cinema jueu)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El Michael, columnista de viatges del New York Times, viatja a Tel Aviv per escriure un article just després de patir una
desgràcia personal. Només vol acabar la seva investigació i tornar a casa. Però quan lloga l’apartament del Tomer, un jove
estudiant de cinema, es nota atret per la vitalitat de la ciutat. Aparentment, els dos homes no poden ser més diferents. El
Michael és un periodista acomodat que porta dècades amb la seva parella. Va madurar durant els anys en què la SIDA assolava
a la comunitat gai i per això valora quant han canviat les coses. El Tomer, en canvi, lluita per guanyar-se la vida i busca encara
el tipus de pel·lícules que vol fer; és un jove despreocupat, ambiciós i confús, i el seu amor per la marihuana i el sexe queda
molt lluny del món del Michael. No obstant això, s'ofereix a guiar-lo per la ciutat i, aviat, descobreixen que tenen més en
comú del que pensaven. Aquesta intel·ligent comèdia de costums parla de les actituds cap a l'amor, la vida i el sexe entre
dues generacions d'homes homosexuals. El director, Eytan Fox, va néixer a Nova York i es va criar a Israel. Amb aquesta
història, examina diferents costats de la seva pròpia identitat.
Michael, columnista de viajes del New York Times, viaja a Tel Aviv para escribir un artículo justo después de sufrir una
desgracia personal. Solo quiere acabar su investigación y volver a casa. Pero cuando alquila el apartamento de Tomer, un
joven estudiante de cine, se nota atraído por la vitalidad de la ciudad. Aparentemente, los dos hombres no pueden ser más
diferentes. Michael es un periodista acomodado que lleva décadas con su pareja. Maduró durante los años en que el SIDA
asolaba a la comunidad gay y por eso valora cuánto han cambiado las cosas. Tomer, en cambio, lucha por ganarse la vida y
busca todavía el tipo de películas que quiere hacer; es un joven despreocupado, ambicioso y confuso, cuyo amor por la
marihuana y el sexo queda muy lejos del mundo de Michael. Sin embargo, se ofrece a guiarle por la ciudad y, pronto,
descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Esta inteligente comedia de costumbres habla de las actitudes
hacia el amor, la vida y el sexo entre dos generaciones de hombres homosexuales. El director, Eytan Fox, nació en Nueva York
y se crió en Israel. Con esta historia, examina diferentes lados de su propia identidad.
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Suk Suk
Direcció: Ray Yeung
Intèrprets: Bo Tai, Ben Yuen, Patra Ga Man Au
Producció: New Voice Film Productions
Distribució: Vitrine Filmes
Gènere: Drama
Durada: 92’
País: Hong Kong
Any: 2019
VO en cantonès. Subtítols en espanyol i català

Florència (LGBT), Hong Kong, Kiev (Molodist), Madrid
(LesGaiCineMad), Miami (OutShine, LGBT), Nova York
(cinema americà asiàtic), Oslo (Fusió), Praga, San
Francisco (SFFF), San Francisco (Frameline, LGBT), Sant
Petersburg (Side by Side, LGBT), Sao Paulo (MIX, LGBT),
Seül (LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT), Singapur (cine
xino), Taiwan (Golden Horse), Tel Aviv (LGBT), Udine
(cinema asiàtic), Virginia (EUA), Zurich

Festivals: Amiens (França), Amsterdam (cinema asiàtic),
Atenes, Auckland, Atlanta (Out on Films, LGBT), Berlín,
Bilbao (Zinegoak), Boston (Wicked Queer), Brisbane,
Brussel·les, Bordeus, Busan, Canes, Chicago, Costa Rica
(Equal Film Fest, LGBT, online), Dublín (Gaze, LGBT),

Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Dijous 17/06 – 17h
Diumenge 20/06 – 19h30

Un dia el Pak, de 70 anys, un taxista que es nega a retirar-se, es troba en un parc amb el Hoi, de 65 anys, un pare solter jubilat.
El Pak viu amb la seva dona, i la seva filla, embarassada, està a punt de casar-se; el Hoi, després del seu divorci, viu amb el
seu devot fill cristià. Encara que tots dos han amagat la seva sexualitat dissident, estan orgullosos de les famílies que han
creat amb molta feina i determinació. No obstant això, en aquesta breu trobada inicial es desferma en ells alguna cosa que
havia quedat reprimida durant molts anys. Mentre els dos homes recorden i expliquen les seves històries personals,
contemplen un possible futur junts. Suk Suk estudia els subtils moments quotidians de dos homes a punt d’entrar a la tercera
edat mentre lluiten entre les expectatives imposades per la tradició cantonesa i els desitjos personals.
Un día Pak, de 70 años, un taxista que se niega a retirarse, se encuentra en un parque con Hoi, de 65 años, un padre soltero
jubilado. Pak vive con su mujer, y su hija, embarazada, está a punto de casarse; Hoi, después de su divorcio, vive con su
devoto hijo cristiano. Aunque ambos han ocultado su sexualidad disidente, están orgullosos de las familias que han creado a
través del duro trabajo y la determinación. Sin embargo, en ese breve encuentro inicial se desata algo en ellos que había
quedado reprimido durante muchos años. Mientras ambos hombres recuerdan y se cuentan sus historias personales,
contemplan un posible futuro juntos. Suk Suk estudia los sutiles momentos cotidianos de dos hombres a punto de entrar en
la tercera edad mientras luchan entre las expectativas impuestas por la tradición cantonesa y los deseos personales.
PEL·LÍCULA PRECEDIDA PEL CURT: The Lip Readers
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Tengo miedo torero
Direcció: Rodrigo Sepúlveda
Intèrprets: Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Sergio
Hernández, Julieta Zylberberg, Amparo Noguera
Producció: Forastero
Distribució: Grandave Capital
Gènere: Drama
Durada: 93’
País: Xile, Mèxic, Argentina
Any: 2020

VO en espanyol
Festivals: Bergen, Busan, El Gouna (Egipte), Guadalajara,
Istanbul, L’Havana (cinema llatinoamericà), Suïssa (Black
Movie, online), Tessalònica, Venècia
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Ambientada a finals dels anys vuitanta a Santiago de Xile, Tengo miedo torero narra la trobada entre la Loca del Frente, una
“travesti” una mica gran i d’escassos recursos, i el Carlos, un guerriller encobert d’origen mexicà. Una nit, el jove rebel salva
la Loca de la policia i entre ells sorgeix una relació especial plena de dolor, justícia i boleros. El Carlos demana a la Loca que
guardi a casa seva unes capses, aparentment plenes de “llibres prohibits”, però el que ella no sap és que dins hi ha les armes
per assassinar al dictador Augusto Pinochet. Tengo miedo torero està basada en l’única obra de ficció del mític Pedro Lemebel,
escriptor, cronista i artista plàstic xilè, gran referent de la literatura homosexual i contestatària i un dels escriptors del seu
país amb més projecció internacional.
Ambientada a fines de los años ochenta en Santiago de Chile, Tengo miedo torero narra el encuentro entre la Loca del Frente,
una “travesti” un poco mayor y de escasos recursos, y Carlos, un guerrillero encubierto de origen mexicano. Una noche, el
joven rebelde salva a la Loca de la policía y entre ellos florece una especial relación llena de dolor, justicia y boleros. Carlos
le pide a la Loca que guarde en su casa unas cajas, aparentemente llenas de “libros prohibidos”, pero lo que ella no sabe es
que dentro están las armas para asesinar al dictador Augusto Pinochet. Tengo miedo torero está basada en la única obra de
ficción del mítico Pedro Lemebel, escritor, cronista y artista plástico chileno, gran referente de la literatura homosexual y
contestataria y uno de los escritores de su país con mayor proyección internacional.
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The Man with The Answers
Direcció: Stelios Kammitsis
Intèrprets: Vasilis Magouliotis, Anton Weil, Stela Fyrogeni
Producció: 9.99 Films
Distribució: M-Appeals
Gènere: Comèdia romàntica
Durada: 81’
País: Grècia, Itàlia, Alemanya
Any: 2021
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Canes,
Melbourne (LGBT), Santa Barbara, Sidney (Mardi Gras,
LGBT), Tessalònica
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El Víctor, de vint anys i escaig, viu amb la seva àvia a una ciutat costanera de Grècia. Enyora els seus dies de triomf quan era
campió de busseig i sobreviu treballant a una fàbrica de mobles. La mort de la seva àvia dona un gir sobtat a la seva vida:
decideix embarcar-se en un viatge cap a Alemanya en un vell cotxe atrotinat. Al vaixell a Itàlia, coneix el Matthias, un jove
alemany aventurer que torna a casa. El Matthias convenç el Víctor que condueixin junts cap al nord, empenyent-lo a sortir
de la seva zona de confort i a revelar la veritable raó del seu viatge. El caràcter rígid del Víctor topa amb la personalitat més
lliure del Matthias. El seu viatge per carretera arribarà a la seva fi a Baviera, on, a través dels girs impredictibles de la vida,
les seves preguntes trobaran la resposta que tant desitjaven.
Víctor, de veintitantos años, vive con su abuela en una ciudad costera de Grecia. Añora sus días de triunfo cuando era
campeón de buceo y sobrevive trabajando en una fábrica de muebles. La muerte de su abuela da un giro repentino a su vida:
decide embarcarse en un viaje hacia Alemania en un viejo coche polvoriento. En el barco a Italia, conoce a Matthias, un joven
alemán aventurero que regresa a casa. Matthias convence a Víctor de que conduzcan juntos hacia el norte, empujándolo a
salir de su zona de confort y a revelar la verdadera razón de su viaje. El carácter rígido de Víctor choca con la personalidad
más libre de Matthias. Su viaje por carretera llegará a su fin en Baviera, donde, a través de los impredecibles giros de la vida,
sus preguntas encontrarán la respuesta que tanto deseaban.
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The Obituary of Tunde Johnson
Direcció: Ali LeRoi
Intèrprets: David James Elliott, Sammi Rotibi, Nicola Peltz,
Spencer Neville, Steven Silver
Producció: Zgreen Entertainment
Distribució: Wolfe Releasing
Gènere: Drama
Durada: 104’
País: EUA
Any: 2020
VO en anglès. Subtítols en espanyol i català

Festivals: Austin, Londres (BFI Flare, LGBT), Los Ángeles
(OutFest, LGBT), Melbourne (LGBT), Miami (OutFest,
LGBT), Nova York (NewFest, LGBT), Filadèlfia, San
Francisco (Frameline, LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT),
Toronto (TIFF), Toronto i Ottawa (InsideOut, LGBT)
Estrena a Espanya
Passis a l’Institut Francès:
Diumenge 13/06 – 22h
Divendres 18/06 – 19h30

A The Obituary of Tunde Johnson, la policia deté un adolescent nigerià-americà adinerat i li pega un tret. El jove es desperta
immediatament, atrapat en un bucle de temps aterridor que l’obliga a confrontar veritats complexes sobre la seva vida i
sobre ell mateix. Aquesta cinta aborda els problemes socials del racisme, la brutalitat policial, l’acceptació LGBTQ, la salut
mental i l’addicció, qüestions fonamentals massa freqüents en la societat nord-americana. Aquesta és una pel·lícula elèctrica,
apassionant i elegantment estructurada que desafia el terreny cinematogràfic i roman en la ment dies després d’haver-la
vist. I també plasma de manera molt efectiva les pressions singulars que pot comportar el fet de ser afroamericà i gai.
En The Obituary of Tunde Johnson, la policía detiene a un adinerado adolescente nigeriano-estadounidense y le pega un tiro.
El joven se despierta inmediatamente, atrapado en un bucle temporal aterrador que lo obliga a confrontar complejas
verdades sobre su vida y sobre sí mismo. Esta cinta aborda los problemas sociales del racismo, la brutalidad policial, la
aceptación LGBTQ, la salud mental y la adicción, cuestiones fundamentales demasiado frecuentes en la sociedad
estadounidense. Esta es una película eléctrica, apasionante y elegantemente estructurada que desafía el terreno
cinematográfico y permanece en la mente días después de haberla visto. Y plasma también de manera muy efectiva las
presiones singulares que puede encerrar el hecho de ser afroamericano y gay.
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5.
Secció oficial: documentals
La secció oficial de documentals està composta per títols també en la seva majoria
d'estrena al nostre país o a Barcelona i que han passat pels més importants festivals de
cinema del món. Retrats de persones fora del comú, lluitadors pels drets LGBT, creadors
que, amb les seves obres, contribueixen a dibuixar un món més obert a la diversitat
afectiva: així són en general els protagonistes d'aquestes pel·lícules.
La sección oficial de documentales está compuesta por títulos también en su mayoría de
estreno en nuestro país o en Barcelona, y que han pasado por los más importantes
festivales de cine del mundo. Retratos de personas fuera de lo común, luchadores por los
derechos LGBT, creadores que, con sus obras, contribuyen a dibujar un mundo más
abierto a la diversidad afectiva: tales son en general los protagonistas de estas películas.

Ahead of the Curve
Maurice Hines: Bring Them Back
MELH. Armand, la història d’un moviment
No Straight Lines
P.S. Burn This Letter Please
Sedimentos
Stolen Kisses
Transformistas
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Ahead of the Curve
Direcció: Jen Rainin
Intèrprets: Franco Stevens, Kim Katrin, Denice Frohman,
Amber Hikes, Andrea Pino-Silva
Producció: Frankly Speaking Films
Distribució: The Film Collaborative
Gènere: Documental
Durada: 95’
País: EUA
Any: 2020
VO en anglès. Subtítols en espanyol
Festivals: Austin (LGBT), Bentonville (EUA), Boston
(cinema de dones), Brisbane (LGBT), Chicago (Reeling,

LGBT), Connectictut (OutFilm, LGBT), Florència (LGBT),
Ginebra (Everybody’s Perfect, LGBT), Los Angeles (OutFest,
LGBT), Melbourne (LGBT), Miami (OutShine, LGBT), Montreal (Image+Nation, LGBT), Nova York (NewFest, LGBT),
Rochester (ImageOut, LGBT), San Francisco (Framline,
LGBT), Seattle (LGBT), Tampa (LGBT), Toronto (Inside Out,
LGBT), Vancouver (LGBT)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

L’any 1990, amb un grapat de targetes de crèdit, un cop de sort a l’hipòdrom i molta barra, la nord-americana Franco Stevens
llança Deneuve, rebatejada el 1995 com a Curve, la revista d’estil de vida lèsbic més venuda al món. Ahead of the Curve
rastreja el poder de la visibilitat i de la comunitat lèsbica des de començaments dels noranta fins a l’actualitat, a través de la
història de la fundació de la revista per part de la Franco. Dècades més tard, el seu llegat està a punt de desaparèixer; després
d’un accident que l’ha deixat invàlida, ha de tornar a avaluar la seva vida i reflexionar per entendre la tasca de visibilitat que
avui du a terme una gran varietat de dones queer. Amb Andrea Pi-Silva, Kim Katrin, Denice Frohman, Amber Hikes, Jewelle
Gomez, Melissa Etheridge i Lea DeLaria, i una banda sonora composada per la gran Meshell Ndegeocello, Ahead of the Curve
celebra el llegat d’un moviment mentre considera allò que li espera en el futur.
En 1990, con un puñado de tarjetas de crédito, un golpe de suerte en el hipódromo y descaro para rato, la estadounidense
Franco Stevens lanza Deneuve, rebautizada en 1995 Curve, la revista de estilo de vida lésbico más vendida en el mundo.
Ahead of the Curve rastrea el poder de la visibilidad y de la comunidad lésbica desde principios de los noventa hasta la
actualidad, a través de la historia de la fundación de la revista por parte de Franco. Décadas más tarde, su legado está a punto
de desaparecer; tras un accidente que la ha dejado inválida, tiene que reevaluar su vida y reflexionar para entender el trabajo
de visibilidad que lleva hoy a cabo una gran variedad de mujeres queer. Con Andrea Pino-Silva, Kim Katrin, Denice Frohman,
Amber Hikes, Jewelle Gomez, Melissa Etheridge y Lea DeLaria, y una banda sonora compuesta por la gran Meshell
Ndegeocello, Ahead of the Curve celebra el legado de un movimiento mientras considera lo que le espera en el futuro.
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Maurice Hines: Bring Them Back
Direcció: John Carluccio
Intèrprets: Maurice Hines, Gregory Hines, Chita Rivera,
Debbie Allen, Mercedes Ellington, Mel Johnson
Producció: Cinqua
Distribució: Cinqua
Gènere: Documental
Durada: 93’
País: EUA
Any: 2019
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Festivals: Acapulco (Black Film), Annapolis (EUA),
Bushwick (Brooklyn), Miami, Milwaukee, Minneapolis
(Sound Unseen), Nova York (documentals), Nova York
(NewFest, LGBT), San Francisco (cinema i dansa), San
Francisco (Frameline, LGBT)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Maurice Hines: Bring Them Back és el retrat d’un artista pioner, un home carismàtic que ha cantat i ballat claqué des de la
seva llunyana infància fins avui. El Maurice i les seves amigues —Chita Rivera, Mercedes Ellington, Debbie Allen— expliquen
les històries que han marcat una carrera de set dècades que inclou molts espectacles a Broadway, un paper coprotagonista
a Cotton Club de Francis Ford Coppola i una relació d’adoració a la vegada molt complexa amb el seu famós germà, Gregory
Hines, ja mort. El Maurice comparteix la seva història amb humor i gràcia, encara que hagi d’afrontar cada dia, al món de
l’espectacle, al desafiament de ser negre i gai. Una mirada íntima al llegat d’una llegenda afroamericana subestimada a
Broadway, una superestrella de la dansa a Nova York, en un documental deliciós que entrellaça meravellosament el seu
passat com a intèrpret i el seu present com a mestre i mentor.
Maurice Hines: Bring Them Back es el retrato de un artista pionero, un hombre carismático que ha cantado y bailado claqué
desde su lejana infancia hasta hoy. Maurice y sus amigas —Chita Rivera, Mercedes Ellington, Debbie Allen— cuentan las
historias que han marcado una carrera de siete décadas que incluye muchos espectáculos en Broadway, un papel
coprotagonista en Cotton Club de Francis Ford Coppola y una relación de adoración a la vez muy compleja con su famoso
hermano, el ya fallecido Gregory Hines. Maurice comparte su historia con humor y gracia, aunque deba enfrentarse cada día,
en el mundo del espectáculo, al desafío de ser negro y gay. Una mirada íntima al legado de una leyenda afroamericana
subestimada en Broadway, una superestrella de la danza en Nueva York, en un documental delicioso que entrelaza
maravillosamente su pasado como intérprete y su presente como maestro y mentor.
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MELH. Armand, la història d’un moviment
Direcció: Jordi Samsó, Mario Allegranzi, Carme Porta,
Ramón Martínez
Intèrprets: Armand de Fluvià, Jordi Samsó, Mario
Allegranzi, Carme Porta y Ramón Martínez, Anna Satchi,
Connie Dagàs, Mili Hernández, Eulàlia Vintró, Joan
Francesc Marco, Mireia Mata, Gioia Todescato
Producció: Casal Lambda, L’Amore È Uguale Per Tutti,
idemTV
Distribució: Casal Lambda
Gènere: Documental
Durada: 65’
País: Espanya, Itàlia
Any: 2021
VO en espanyol i català

Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena mundial
Passi a l’Institut Francès:Dimecres 16/06 – 19h30 – Amb
la presència d’Armand de Fluvià, Jordi Samsó i Carme
Porta
Mataró, Foment Mataroní
Dimarts 13/07 – 19h
Santa Coloma de Gramenet, Biblioteca de Singuerlín
Divendres 02/07 – 18h
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El naixement del moviment LGTBI a l’Estat espanyol ve de la determinació́ de les corts franquistes de legislar, perseguir i
castigar les dissidències sexuals amb la llei de perillositat i rehabilitació́ social. Aquest fet és el detonant per a què un petit
nucli de tres persones decideixi fer-hi front. Després d’un primer èxit aconseguint un important ressò̀ mediàtic internacional,
l’esmentada llei va ser modificada i neix llavors el 1970 el MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual). El grup
motor del MELH està liderat per l’Armand de Fluvià, veritable creador del moviment LGBT a Catalunya i a Espanya. Amb el
seu testimoni, el documental reconstrueix el naixement i el creixement del moviment LGTBI a l’Estat Espanyol.
El nacimiento del movimiento LGTBI en España viene de la determinación de las cortes franquistas de legislar, perseguir y
castigar las disidencias sexuales con la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Este hecho es el detonante para que un
pequeño núcleo de tres personas decida hacer frente. Después de un primer éxito consiguiendo un importante eco mediático
internacional, dicha ley fue modificada y nace entonces en 1970 el MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual).
El grupo motor del MELH está liderado por el Armand de Fluvià, verdadero creador del movimiento LGBT en Cataluña y en
España. Con su testimonio, el documental reconstruye el nacimiento y el crecimiento del movimiento LGTBI en España.
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No Straight Lines
Direcció: Vivian Kleiman
Intèrprets: Alison Bechdel, Jen Camper, Howard Cruse,
Rupert Kinnard, Mary Wings
Producció: Justin Hall
Distribució: The Film Collaborative
Gènere: Documental
Durada: 74’
País: EUA

Any: 2021
VO en anglès. Subtítols en espanyol
Festivals: Nova York (Tribeca)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 15 al 20 de juny

No Straight Lines explica l’extraordinària història de cinc artistes queer que van abordar tant els grans problemes de la seva
època com les extravagàncies de la seva vida quotidiana i, finalment, van aconseguir un reconeixement mundial. El seu treball
i les seves històries personals segurament us faran riure, però també us faran pensar en els desafiaments i els triomfs superats
pel camí. Els còmics queer existien en un univers paral·lel a la resta de còmics. Van aparèixer en diaris i llibreries gais de
manera aïllada del circuit comercial convencional. Aquest món amagat va crear, però, una escena artística fascinant i una
mirada irònica sobre més o menys tot, des de la crisi de la sida i la discriminació a la feina fins a la recerca de l’amor o d’un
bona tallada de cabells. Al llarg de les dècades, els creadors de còmics LGBT han abordat els problemes complexos de la
identitat i els canvis de la societat amb intel·ligència, humor i imaginació.
No Straight Lines cuenta la extraordinaria historia de cinco artistas queer que abordaron tanto los grandes problemas de su
época como las extravagancias de su vida cotidiana y, finalmente, lograron un reconocimiento mundial. Su trabajo y sus
historias personales seguramente os harán reír, pero también os harán pensar en los desafíos y los triunfos superados por el
camino. Los cómics queer existían en un universo paralelo al resto de los demás cómics. Aparecieron en periódicos y librerías
gays de manera aislada con respecto al circuito comercial convencional. Este mundo escondido creó, sin embargo, una escena
artística fascinante y una mirada irónica sobre más o menos todo, desde la crisis del sida y la discriminación en el trabajo
hasta la búsqueda del amor o de un buen corte de pelo. A lo largo de las décadas, los creadores de cómics LGBT han abordado
los problemas complejos de la identidad y los cambios de la sociedad con inteligencia, humor e imaginación.
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P.S. Burn The Letter Please
Direcció: Jennifer Tiexiera, Michael Seligman
Intèrprets: Lennie, Robbie, George, Michael, Jim, Henry,
Claude, Tish, Terry…
Producció: We Were There
Distribució: The Film Collaborative
Gènere: Documental
Durada: 100’
País: EUA
Any: 2020

VO en anglès. Subtítols en espanyol
Festivals: Brisbane, Londres (BFI Flare, LGBT), Los Ángeles
(OutFest, LGBT), Melbourne (LGBT), Nova York (Tribeca),
Sidney (Mardi Gras, LGBT)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El descobriment d’una caixa de cartes, guardades en secret durant gairebé 60 anys, enceta una exploració de cinc anys en un
camp de la història LGBT mai descrit abans. Les cartes, redactades en els anys cinquanta per diverses drag queens de Nova
York, obren la finestra a un món oblidat on ser una mateixa significava violar la llei i on els càstigs rebuts per “fingir” ser dona
eren fulminants i molt severs. Amb entrevistes originals, material d’arxiu i fotografies mai vistes fins avui, així com unes
magnífiques recreacions, P.S. Burn This Letter Please reconstrueix aquesta era anterior a Stonewall. El Lennie, el Robbie, el
George, el Michael, el Jim, el Henry, el Claude, el Tish i el Terry (ex drag queens de més de 80 o 90 anys) revelen com van
sobreviure i prosperar, d’alguna manera, en un moment en què les drags eren tan venerades com vilipendiades, fins i tot dins
de la mateixa comunitat gai. El govern americà va voler destruir aquests homes, després la història els va intentar esborrar.
Ara poden explicar la seva versió dels fets per primer cop.
El descubrimiento de una caja de cartas, guardadas en secreto durante casi 60 años, enciende una exploración de cinco años
en un campo de la historia LGBT nunca descrito antes. Las cartas, redactadas en los años cincuenta por varias drag queens
de Nueva York, abren la ventana a un mundo olvidado donde ser una misma significaba violar la ley y donde los castigos
recibidos por “fingir” ser mujer eran fulminantes y muy severos. Con entrevistas originales, material de archivo y fotografías
nunca vistas hasta hoy, así como unas magníficas recreaciones, P.S. Burn This Letter Please reconstruye esta era anterior a
Stonewall. Lennie, Robbie, George, Michael, Jim, Henry, Claude, Tish y Terry (ex drag queens de más de 80 o 90 años) revelan
cómo sobrevivieron y prosperaron, de alguna manera, en un momento en que las drags eran tan veneradas como
vilipendiadas, incluso dentro de la propia comunidad gay. El gobierno americano trató de destruir a estos hombres, luego la
historia intentó borrarlos. Ahora pueden contar su versión de los hechos por primera vez.
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Sedimentos
Direcció: Adrián Silvestre
Intèrprets: Tina Recio, Alicia de Benito, Cristina Millan,
Saya Solana, Magdalena Brasas, Yolanda Terol
Producció: Adrián Silvestre, Testamento Producciones
Distribució: Adrián Silvestre
Gènere: Documental
Durada: 90’
País: Espanya
Any: 2021
VO en espanyol

Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena a Barcelona
Passi a l’Institut Francès:
Dijous 17/06 – 19h30 – Amb la presència d’Adrián
Silvestre, Magdalena Brasas, Yolanda Terol, Tina Recio,
Saya Solana, Alicia de Benito, Cristina Millán

A l'igual que la Terra, el nostre interior està format per diferents capes i estrats, que van forjant la nostra identitat i relaten
la nostra història de vida. Quines circumstàncies intervenen en aquest procés i ens converteixen en qui som avui? Sis dones
trans viatgen a un petit poble lleonès on exploraran insòlits paisatges, així com els secrets de la seva pròpia personalitat.
Buscant respostes sobre allò que les uneix com a grup, aprendran a bregar amb les seves diferències. Una història tendra i
divertida sobre l'empatia, la individualitat i la necessitat de pertinença. Una radiografia en present, que mira al passat i es
projecta al futur, celebrant l'extraordinària possibilitat de ser úniques i irrepetibles.
Al igual que la Tierra, nuestro interior está formado por distintas capas y estratos, que van forjando nuestra identidad y
relatan nuestra historia de vida. ¿Qué circunstancias intervienen en este proceso y nos convierten en quienes somos hoy?
Seis mujeres trans viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán insólitos paisajes, así como los entresijos de su propia
personalidad. Buscando respuestas sobre aquello que las une como grupo, aprenderán a lidiar con sus diferencias. Una
historia tierna y divertida sobre la empatía, la individualidad y la necesidad de pertenencia. Una radiografía en presente, que
mira al pasado y se proyecta al futuro, celebrando la extraordinaria posibilidad de ser únicas e irrepetibles.
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Stolen Kisses
Títol: Stolen Kisses: Homosexual love in Fascist Italy (Baci
rubati: Amori omosessuali nell'Italia di Mussolini)
Direcció: Fabrizio Laurenti, Gabriella Romano
Intèrprets: Rocco Tedeschi
Producció: Istituto Luce-Cinecittà
Distribució: Istituto Luce-Cinecittà
Gènere: Documental
Durada: 54’
País: Itàlia
Any: 2019
VO en italià. Subtítols en espanyol

Festivals: Bellaria (Itàlia), Florència (cinema queer),
Florència (cinema internacional), Iàalia (Nastro d’Argento),
Santarcangelo di Romagna
Estrena a Espanya
Passi a Santa Coloma de Gramenet, Biblioteca de
Singuerlín
Dijous 01/07 – 18h
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Per al règim feixista, Itàlia havia de ser el país dels “homes nous”, dedicats a la família i a l’esforç demogràfic. L’homosexualitat
era tolerada només si no era visible. S’aplicaven mesures discrecionals per posar en guàrdia i sancionar homes i dones
homosexuals, als quals s’enviava a passar diversos anys a una presó situada en una petita illa. Els gais eren empresonats i
després alliberats sense explicació ni judici, simplement perquè eren “coneguts per ser pederastes”. De vegades eren
internats en asils per la seva “bogeria moral” o la seva condició de “degenerats”. Així, els homosexuals havien de ser invisibles
si volien sobreviure. Aquesta pel·lícula fa visible allò invisible per primer cop, il·lustrant la vida quotidiana d’homes i dones
homosexuals durant els anys de Mussolini. Mitjançant cartes, diaris i relats personals, dona veu a persones que només es
podien comunicar en la clandestinitat, fent servir paraules secretes per aconseguir trobar-se d’amagat. La cinta narra
l’“alegria de viure” dels qui van aconseguir subsistir a la seva manera, tot i la persecució que van patir.
Para el régimen fascista, Italia tenía que ser el país de los “hombres nuevos”, dedicados a la familia y al esfuerzo demográfico.
La homosexualidad era tolerada solo si no era visible. Se aplicaban medidas discrecionales para poner en guardia y sancionar
a hombres y mujeres homosexuales, a los que se enviaba a pasar varios años en una cárcel situada en una pequeña isla. Los
gays eran encarcelados y luego liberados sin explicación ni juicio, simplemente porque eran “conocidos por ser pederastas”.
A veces eran internados en asilos por su “locura moral” o su condición de “degenerados”. Así, los homosexuales tenían que
ser invisibles si querían sobrevivir. Esta película hace visible lo invisible por primera vez, ilustrando la vida cotidiana de
hombres y mujeres homosexuales durante los años de Mussolini. A través de cartas, diarios y relatos personales, da voz a
personas que solo podían comunicarse en la clandestinidad, usando palabras secretas para conseguir encontrarse a
escondidas. La cinta narra la “alegría de vivir” de quienes lograron subsistir a su manera, a pesar de la persecución que
sufrieron.
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Transformistas
Direcció: Chad Hahne
Intèrprets: Ramón Silverio, Samantha, Cynthia, Omega,
Blaccucino…
Producció: Chris Panizzon
Distribució: Chad Hahne
Gènere: Documental
Durada: 88’
País: EUA, Cuba
Any: 2020
VO en espanyol

Festivals: Belgrad (Merlinka, LGBT), Miami (OutShine,
LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT), Tampa Bay (LGBT), Tel
Aviv (LGBT), Washington (cinema independent), Winona
(EUA, Frozen River)
Estrena a España
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Filmat en secret sense el permís del govern cubà, Transformistas explica la història d’un grup de drag queens que van
aconseguir llaurar un espai per a la comunitat LBGTQ a Cuba al voltant del famós centre El Mejunje de Ramón Silverio, quan
encara es denunciava l’homosexualitat com a producte del capitalisme. Davant la violenta persecució estatal, quan les
persones seropositives eren empresonades a sanatoris, la seva és una història de sacrifici, resiliència i compromís amb l’art
drag. Transformistas retrata Cuba amb sinceritat, sense passar per alt les realitats més dures, capturant un món íntim que
sovint es manté unit només amb cinta adhesiva i passió. La pel·lícula, editada per preservar aquesta immediatesa emocionant,
entrellaça entrevistes íntimes, actuacions i material d’arxiu, retratant la commovedora història de les drag queens cubanes i
la seva lluita en la recerca de l’art i la igualtat de drets, així com els enormes desafiaments físics i mentals als quals s’han
enfrontat.
Filmado en secreto sin el permiso del gobierno cubano, Transformistas cuenta la historia de un grupo de drag queens que
consiguieron labrar un espacio para la comunidad LBGTQ en Cuba alrededor del famoso centro El Mejunje de Ramón Silverio,
cuando todavía se denunciaba la homosexualidad como producto del capitalismo. Frente a la violenta persecución estatal,
cuando las personas seropositivas eran encarceladas en sanatorios, la suya es una historia de sacrificio, resiliencia y
compromiso con el arte drag. Transformistas retrata Cuba con sinceridad, sin pasar por alto las realidades más duras,
capturando un mundo íntimo que a menudo se mantiene unido solo con cinta adhesiva y pasión. La película, editada para
preservar esta emocionante inmediatez, entrelaza entrevistas íntimas, actuaciones y material de archivo, retratando la
conmovedora historia de las drag queens cubanas y su lucha en la búsqueda del arte y la igualdad de derechos, así como los
tremendos desafíos físicos y mentales a los que se han enfrentado.
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6.
Secció oficial: curtmetratges
Un programa molt especial de curts estèticament contundents o que ens fan pensar; uns
treballs alegres, introspectius o divertits. És a dir, tot això que pretén ser el FIRE!!
Un programa muy especial de cortos estéticamente contundentes o que nos hacen
pensar; unos trabajos alegres, introspectivos o divertidos. Es decir, todo eso que pretende
ser el FIRE!!

Andy y las demás
Camille
Escaping the Fragile Planet
God’s Daughter Dances
Hold Your Breath
In a Strange Room
Inabitável
It’s Just in My Head
J’ador
L’intrús
Los patos
Los últimos recuerdos de Abril
Mi arma
41

On My Way
Privilegiada
Setmana Santa
Sisters
Snake
The Lip Readers
Victoria
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Andy y las demás

Direcció: Cintia Ballbé
Intèrprets: Alba Brunet, Raquel Ferri, Betsy Túrnez, Alejo
Levis, Sara Diego, Charlie Pee, Pep Ambròs, Clara Altarriba,
Llum Barrera y Daniel Lumbreras
Producció: Cintia Ballbé
Distribució: Agencia Freak
Gènere: Comèdia
Durada: 17’
País: Espanya

Any: 2021
VO en espanyol i català. Subtítols en espanyol
Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena mundial
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

L'Andy es proposa visitar a les seves tres relaciones obertes la nit de cap d'any. Va d'un lloc a l'altre per a demostrar-les, i
demostrar-se, que són igual d'importants per a ella. En to de comèdia, apareixen les inseguretats de l’amor, la recerca i
l’acceptació d’un mateix, la gestió de com voler-ho abarcar tot i no arribar a res en condicions.
Andy se propone visitar a sus tres relaciones abiertas la noche de fin de año. Va de un sitio a otro para demostrarles, y
demostrarse, que son igual de importantes para ella. En tono de comedia, aparecen las inseguridades del amor, la búsqueda
y la aceptación de uno mismo, la gestión de cómo querer abarcarlo todo y no llegar a nada en condiciones.

Camille
Direcció: Maël Nathanaël Sonn
Intèrprets: Producció: Julien David
Distribució: Miyu
Gènere: Animació
Durada: 4’
País: França
Any: 2020
VO en francès. Subtítols en espanyol

Festivals: París (animació), Rennes (França, curts)
Estrena internacional
Passis a l’Institut Francès:
Diumenge 13/06 – 19h30
Diumenge 20/06 – 17h
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Camille està a punt de banyar-se quan apareix un nen que qüestiona la identitat que s'ha construït fins ara. Després de xerrar
amb qui s'hauria d'haver convertit, accepta els dubtes i els problemes que sorgeixen amb aquesta construcció.
Camille está a punto de bañarse cuando aparece un niño que cuestiona la identidad que ha construido hasta ahora. Después
de charlar con quien debería haberse convertido, acepta las dudas y los problemas que surgen con esta construcción.
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Escaping the
Fragile Planet
Direcció: Thanasis Tsimpinis
Intèrprets: Michail Tabakakis, Nikos Lekakis
Producció: Marni Films & GFC
Distribució: Marni Films & GFC
Gènere: Drama
Durada: 17’
País: Grècia
Any: 2020
VO en grec. Subtítols en espanyol i anglès

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Atenes,
Chicago (Reeling, LGBT), Clermont-Ferrand (curts), Drama
(Grècia, curts), Londres (curts), Londres (BFI Flare, LGBT),
Londres (Fringe!, LGBT), Sidney (Mardi Gras, LGBT),
Tessalònica
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Unes hores abans que s'acabi el món, dos homes mantenen una trobada inesperada, mentre una estranya boira rosada
s’estén per la ciutat. El seu romanç només durarà un dia, però compartir alguns moments íntims sembla ser suficient perquè
se sentin segurs davant el pròxim final.
Unas horas antes de que se acabe el mundo, dos hombres mantienen un encuentro inesperado, mientras una extraña niebla
rosada se extiende por la ciudad. Su romance solo durará un día, pero compartir algunos momentos íntimos parece ser
suficiente para que se sientan seguros frente al próximo final.

God’s Daughter
Dances
Direcció: Byun Sung-bin
Intèrprets: Choi Hae-jun, Kim Woo-kyum, Lim Ho-jun
Producció: Suji Bong
Distribució: Byun Sung-bin
Gènere: Drama
Durada: 25’
País: Corea del Sud
Any: 2020
VO en coreà. Subtítols en espanyol

Festivals: Aix-en-Provence (curts), Brussel·les (curts),
Bucheon (Corea del Sud, cinema fantàstic), Busan (curts),
Clermont-Ferrand (curts), Florència (cinema queer),
Londres (cinema coreà), Madrid (LesGaiCineMad), Seül
(cinema i dansa), Seül (Mise-en-scène, curts), Seül (SIPFF,
LGBT), Toronto (cinema asiàtic)
Estrena a Barcelona
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Shin-meu s'ha construït una vida feliç com a ballarina en un club, envoltada d'amics i fans. També és una dona transgènere i
no pot evitar l'examen mèdic per al servei militar. El que hauria de ser un simple assumpte es converteix en una sèrie
d'humiliacions.
Shin-mi se ha construido una vida feliz como bailarina en un club, rodeada de amigos y fans. También es una mujer
transgénero y no puede evitar el examen médico para el servicio militar. Lo que debería ser un simple asunto se convierte en
una serie de humillaciones.
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Hold Your Breath

Direcció: Mélissandre Carrasco
Intèrprets: Pauline Drach, Marine Behar
Producció: Charlotte Le Moine
Distribució: Charlotte Le Moine
Gènere: Drama
Durada: 17’
País: França
Any: 2021

VO en francès. Subtítols en espanyol i anglès
Festivals: Lió (Écrans mixtes, LGBT)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Marguerite i Coline s'enamoren a la piscina del barri, on es besen per primera vegada. El cronòmetre es posa en marxa i ja
no queda tant de temps. Hold your breath presenta cinc imatges, cinc records, cinc fases de la seva història.
Marguerite y Coline se enamoran en la piscina del barrio, donde se besan por primera vez. El cronómetro se pone en marcha
y ya no queda tanto tiempo. Hold your breath presenta cinco imágenes, cinco recuerdos, cinco fases de su historia.

In a Strange Room

Direcció: Emilio J. López
Intèrprets: Emilio J. López, Antonio Ayuso, Frank Vélez,
Don Castor, Reiner Richter, Enzo Belotti, Higinio Rodríguez
Producció: Cuesta Verde
Distribució: Cuesta Verde
Gènere: Falç documental
Durada: 29’
País: Espanya
Any: 2020

VO en anglès. Subtítols en espanyol
Festivals: Augsburg (Alemanya), Bayamón (Puerto Rico),
Brighton, Duluth (EUA, Georgia, documentals), Ramsgate
(Regne Unit), Santipur (Índia), Venice (Califòrnia, curts)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

L'estiu de l’any 2008, Enzo viatja a Berlín per treballar en un documental de creació i trobar a un antic amant.
El verano del 2008, Enzo viaja a Berlín para trabajar en un documental de creación y encontrar a un antiguo amante.
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Inabitável

Direcció: Matheus Farias, Enock Carvalho
Intèrprets: Luciana Souza, Sophia William, Erlene Melo
Producció: Matheus Farias, Enock Carvalho
Distribució: Gatopardo Filmes
Gènere: Drama
Durada: 20’
País: Brasil
Any: 2020
VO en portuguès. Subtítols en espanyol i anglès

Festivals: Belo Horizontez (FestaCurtas, curts), Bogotà
(curts), Brasília, Curitiba (Olhar de Cinema), Dublín,
Fortaleza (Cine Ceará), Glasgow (curts), Gramado (Brasil),
Guatemala (Ícaro), Roma (cinema independent), Rio de
Janeiro (curts), San Diego (cinema llatinoamericà),
Salvador de Bahia (Panorama Coisa de Cinema), São Paulo
(Kinoforum, curts), São Paulo (MIX, LGBT), Seül (Asiana, co
curts rtos), Sundance, Vitória (Brasil), York (Aesthetica,
curts)
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Al Brasil, on una persona trans és assassinada cada tres dies, Marilene busca la seva filla Roberta, una dona trans
desapareguda. Mentre s'acaba el temps, descobreix una esperança per al futur.
En Brasil, donde una persona trans es asesinada cada tres días, Marilene busca a su hija Roberta, una mujer trans
desaparecida. Mientras se acaba el tiempo, descubre una esperanza para el futuro.

It’s Just in
My Head
Direcció: Marius Gabriel Stancu
Intèrprets: Claudio Segaluscio, Carmine Fabbricatore
Producció: The Open Reel
Distribució: The Open Reel
Gènere: Drama
Durada: 17’
País: Itàlia
Any: 2020
VO en italià. Subtítols en espanyol i anglès

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Bilbao
(Zinegoak, LGBT), Brisbane (LGBT), Capri (CapriHollywood), Cefalù (Itàlia), Roma (cinema independent),
Uruvatti (Índia)
Estrena a Barcelona
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

L’Andreas i l’Alessandro són amics des de la infància i sempre passen l'estiu junts. L’Andreas ja ha de marxar en uns dies,
mentre que l’Alessandro està esperant la seva xicota. Però abans, decideix donar un regal a l’Alessandro: un sobre ple de
selfies.
Andreas y Alessandro son amigos desde la infancia y siempre pasan el verano juntos. Andreas ya se tiene que ir en unos días,
mientras que Alessandro está esperando a su novia. Pero antes, decide dar un regalo a Alessandro: un sobre lleno de selfies.
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J’ador
Direcció: Simone Bozzelli
Intèrprets: Claudio Segaluscio, Federico Majorana,
Lorenzo Amici, Andrei Cuciuc, Asadul M. Haque
Producció: Centro Sperimentale di Cinematografia
Production
Distribució: The Open Reel
Gènere: Drama
Durada: 16’
País: Itàlia
Any: 2020
VO en italià. Subtítols en espanyol i anglès

Festivals: Ancona (Corto Dorico, curts), Bolonya (Visioni
Italiane, curts), Cork (cinema independent), Desenzano
(Itàlia), Lisboa (cinema queer), Medellín (Incinerante,
curts), Praga (Meziprata, LGBT), Milà (MIX, LGBT), Múnich
(cinema queer), París (Chéries-Chéris, LGBT3),
Sant’Antioco (Itàlia, Passagi d’autore, curts del
mediterrani), Torí (Lovers, LGBT), Venècia (setmana de la
crítica)
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

El Claudio té 15 anys. El Lauro, de 18 anys, líder d’un grup de joves que diuen ser feixistes, escriu “J'ador” al front del Claudio
perquè fa olor de nena. Si el Claudio realment vol anar amb ells, ha de perdre la seva olor a nen i aprendre a olorar com un
home.
Claudio tiene 15 años. Lauro, de 18 años, líder de un grupo de jóvenes que dicen ser fascistas, escribe “J'ador” en la frente de
Claudio porque huele a niña. Si Claudio realmente quiere ir con ellos, debe perder su olor a niño y aprender a oler como un
hombre.

L’intrús
Direcció: Oriol Rovira
Intèrprets: Viktor Dolganov, Marc Prats
Producció: Boogaloo Films
Distribució: Marvin & Wayne
Gènere: Drama
Durada: 10’
País: Espanya
Any: 2020
Sense diàlegs

Festivals: Alcalá de Henares, Eivissa, Escòcia (diferents
ciutats, cinema català)
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Dissabte 12/06 – 22h – Amb la presència d’Oriol Rovira,
director de L’intrús
Dissabte 19/06 – 17h

Atret per un fort desig cap a l’eròtica masculina, Sito viu immers en una creuada per destruir els estímuls que el connecten
amb aquells sentiments reprimits que té latents a dins seu. A partir d’aquestes circumstàncies, la violència apareix de manera
incontrolada.
Atraído por un fuerte deseo hacia la erótica masculina, Sito vive inmerso en una cruzada para destruir los estímulos que le
conectan con esos sentimientos reprimidos que tiene latentes dentro de si. A partir de estas circunstancias, la violencia
aparece de manera incontrolada.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Cicada
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Los patos
Direcció: Ángela Arregui
Intèrprets: Nuria Nogales, Ana María Hernández, Alba
Fernández, Elías Bracho, Luis Magaña, Lucía Linares (veus)
Producció: Máster Animación UPV
Distribució: Institut Valencià de Cultura
Gènere: Animació
Durada: 7’
País: Espanya
Any: 2021
Sense diàlegs

Festivals: Tres Cantos (cinema de dones), Zagreb
(animació)
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Divendres 11/06 – 17h
Dijous 17/06 – 22h

Mari Carmen comença amb il·lusió el seu primer dia de treball en l'oficina de vendes internacionals, però no tot sortirà com
esperava. Un ànec ha aparegut al balcó cridant l'atenció de tots i posant potes enlaire el dia que Mari Carmen esperava
començar amb bon peu.
Mari Carmen comienza con ilusión su primer día de trabajo en la oficina de ventas internacionales, pero no todo saldrá como
esperaba. Un pato ha aparecido en el balcón llamando la atención de todos y poniendo patas arriba el día que Mari Carmen
esperaba comenzar con buen pie.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Bliss

Los últimos
recuerdos de Abril
Direcció: Nancy Cruz
Intèrprets: Victoria White, Ari Albarrán, Azucena Evans
Producció: Karen Kotto
Distribució: Lobata Films
Gènere: Drama
Durada: 20’
País: Mèxic
Any: 2020
VO en espanyol. Subtítols en anglès

Festivals: Chicago (cinema latino), Guadalajara, Huelva
(cinema iberoamericà), Mèxico (curts), Mont-real (Image
+ Nation, LGBT), Morelia, Paraguai, Puerto Escondido
(Mèxico), São Paulo (MIX, LGBT), Santander (Colèmbia,
cinema independent)
Estrena a Barcelona
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Camila i abril han crescut en un petit poble a la costa i són les millors amigues. Existeix entre elles una atracció evident, tot i
que incòmoda. Però la família d'Abril es mudarà a la ciutat i els seus camins hauran de separar-se per sempre.
Camila y Abril han crecido en un pequeño pueblo en la costa y son las mejores amigas. Existe entre ellas una atracción
evidente, aunque incómoda. Pero la familia de Abril se mudará a la ciudad y sus caminos tendrán que separarse para siempre.
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Mi arma

Direcció: Jesús Pascual
Intèrprets: Belial
Producció: Delirio Films
Distribució: ECAM
Gènere: Documental
Durada: 6’
País: Espanya
Any: 2019
VO en espanyol. Subtítols en anglès a FILMIN

Festivals: Florencio Varela (Argentina, curts), Granada
(Edita, cinema social), Granada (Nahia, LGBT), Guatemala
(La otra banqueta, LGBT), Madrid (FIBAC, curts
iberoamericans), Rentería (curts), Vitoria-Gasteiz (Cortada,
curts), Wels (Àustria, Youki, mitjans per a joves audiències)
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Dissabte 12/06 – 17h
Divendres 18/06 – 22h

Tradició i subversió. Folklore i revolució. La passió d'un jove artista drag pels elements culturals de la seva Andalusia natal i
la problemàtica que suposa incorporar-los a la seva pròpia expressió artística.
Tradición y subversión. Folclore y revolución. La pasión de un joven artista drag por los elementos culturales de su Andalucía
natal y la problemática que supone incorporarlos a su propia expresión artística.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Monsoon

On My Way

Direcció: Sonam Larcin
Intèrprets: Tijmen Govaerts, Goua Grovogui, Yannick
Renier
Producció: Anne-Laure Guégan, Géraldine Sprimont
Distribució: Sonam Larcin
Gènere: Drama
Durada: 22’
País: Bèlgica
Any: 2020
VO en anglès i francès. Subtítols en espanyol

Festivals: Atlanta, Apchat (França, One Country One Film),
Birmingham (Flikkers Queer), Boston (Wicked Queer),
Brussel·les (curts), Brussel·les (Pink Screen, LGBT), Cardiff
(Iris Prize, LGBT), Namur (cinema francòfon), París
(Chéries-Chéris, LGBT), Vaulx-en-Velin (França, cinema
francòfon), York (Aesthetica, curts)
Estrena a España
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

L'arribada inesperada d'un migrant nigerià enmig del camp belga sacseja la fràgil vida quotidiana de dos homes que viuen
una relació secreta.
La llegada inesperada de un migrante nigeriano en medio del campo belga sacude la frágil vida cotidiana de dos hombres que
viven una relación secreta.
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Privilegiada
Direcció: Alex De La Croix
Intèrprets: Alex De La Croix, Cuentos Rosales, Mónica
Bustos ‘La Poti’
Producció: Jorge Garrido Fuentes
Distribució: Apoyo Positivo
Gènere: Comèdia
Durada: 10’
País: Espanya
Any: 2020
VO en espanyol

Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena a Barcelona
Passis a l’Institut Francès:
Divendres 11/06 – 22h – Amb la presència d’Alex De La
Croix, directora de Privilegiada
Dissabte 19/06

Olga i la seva amiga Dolors passen una tarda a la piscina divagant sobre diferències de gènere i imposicions socials associades
a les dones. Olga arriba a la conclusió que els privilegis, que suposadament alguna vegada va tenir com a persona normativa,
han desaparegut per complet i es disposa a recuperar-los. Com? Ni ella mateixa ho sap.
Olga y su amiga Dolores pasan una tarde en la piscina divagando sobre diferencias de género e imposiciones sociales
asociadas a las mujeres. Olga llega a la conclusión de que los privilegios, que supuestamente alguna vez tuvo como persona
normativa, han desaparecido por completo y se dispone a recuperarlos. ¿Como? Ni ella misma lo sabe.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: No Hard Feelings

Setmana Santa
Direcció: Gerard Miró
Intèrprets: Hugo Barragán, Elisabeth Bonjour
Producció: El dedo en el Ojo
Distribució: Bande à Part
Gènere: Comèdia
Durada: 9’
País: Espanya
Any: 2020
VO en català y espanyol. Subtítols en espanyol

Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena mundial
Passis a l’Institut Francès:
Diumenge 13/06 – 17h
Diumenge 20/06 – 22h – Con la presencia de Gerard Miró,
director de Setmana Santa

En Gerard i la seva germana passen la Setmana Santa a casa de l'àvia. Gràcies a l'estricta devoció de la senyora, el nen aprèn
a estimar a Jesús. El que ella no sap, és que el seu nét està aprenent molt més d'aquesta relació.
Gerard y su hermana pasan la Semana Santa en casa de su abuela. Gracias a la estricta devoción de la señora, el niño aprende
a amar a Jesús. Lo que ella no sabe, es que su nieto está aprendiendo mucho más de esa relación.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Jeune Juliette
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Sisters

Direcció: Katarina Rešek - Kukla
Intèrprets: Mia Skrbinac, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović
Producció: Barbara Daljavec
Distribució: EnaBanda
Gènere: Drama
Durada: 22’
País: Eslovènia
Any: 2020

VO en eslovè. Subtítols en espanyol i anglès
Festivals: Clermont-Ferrand
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Tres amigues de l'ànima –“verges jurades” d’avui– es barallen amb els nois del barri. Quan les coses es posen difícils, són
salvades per una noia transgènere.
Tres amigas del alma –“vírgenes juradas” de hoy – se pelean con los chicos del barrio. Cuando las cosas se ponen difíciles,
son salvadas por una chica transgénero.

Snake

Direcció: Andrey Volkashin
Intèrprets: Vedran Delidzakov, Marijan Najdovski,
Gabriela Petrushevska, Borche Nachev, Vaska Angelova
Producció: Veda Film
Distribució: Andrey Volkashin
Gènere: Drama
Durada: 20’
País: Macedònia del Nort
Any: 2019
VO en macedoni. Subtítols en espanyol i anglès

Festivals: Belgrad (Merlinka, LGBT), Brest (cinema
europeu), Cardiff (Iris Prize, LGBT), Miami (OutShine,
LGBT), Novi Sad (Sèrbia, curts), París (Chéries-Chéris,
LGBT), París (Signes de nuit, curts), Praga (Meziprata,
LGBT), Skopje (Cinedays, cinema europeu), Tel Aviv (LGBT),
Tuzla (Bòsnia i Hercegovina), Tirana
Estrena a Espanya
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Snake és la història agredolça de l'amistat entre Mario, un descarat nen de nou anys, i Borche, un excèntric jove gai, desafiats
pels prejudicis i l'odi dels familiars, en un remot poble de Macedònia.
Snake es la historia agridulce de la amistad entre Mario, un descarado niño de nueve años, y Borche, un excéntrico joven gay,
desafiados por los prejuicios y el odio de los familiares, en un remoto pueblo de Macedonia.
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The Lip Readers

Direcció: Erik Spink
Intèrprets: Levin Valayil, Sarah Cronk, Travis McClung,
Jiovanni Daniel
Producció: Erik Spink, Amitabh Joshi
Distribució: Vacant Ligth
Gènere: Comèdia
Durada: 7’
País: EUA
Any: 2020
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Festivals: Mostra FIRE!!
Estrena mundial
Institut Francès:
Dijous 17/06 – 17h
Diumenge 20/06 – 19h30
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Alex aguaita a un amant recent i descobreix que és millor deixar alguns llavis sense llegir.
Alex acecha a un amante reciente y descubre que es mejor dejar algunos labios sin leer.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Suk Suk

Victoria

Direcció: Daniel Toledo Saura
Intèrprets: Abril Zamora, Lorena López
Producció: Mammut
Distribució: Institut Valencià de Cultura
Gènere: Drama
Durada: 8’
País: Espanya
Any: 2020
VO en espanyol

Festivals: Aguilar de Campoo (curts), Alicante, Alfàs del Pi,
Cardiff (Iris Prize, LGBT), Dublín (Gaze, LGBT), Guadalajara
(cinema solidari), Londres (BFI FLare, LGBT), Madrid
(LesGaiCineMad), Madrid (PNR), Los Ángeles (OutFest,
LGBT), Tampa Bay (LGBT)
Passis a l’Institut Francès:
Dijous 10/06 – 20h
Dijous 17/06 – 19h30

Aquesta és la història d'una primera trobada i, alhora, d'un retrobament. És la història del moment en què l’Ana veu per
primera vegada a la Clara.
Esta es la historia de un primer encuentro y, a la vez, de un reencuentro. Es la historia del momento en el que Ana ve por
primera vez a Clara.
CURT PROJECTAT ABANS DE LA PEL·LÍCULA: Lola vers la mer
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7.
Retrospectiva Olivier Ducaster i
Jacques Martineau
Amb motiu dels 25 anys de la Mostra FIRE!!, arrenquem una nova secció de retrospectiva
en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, que tindrà lloc a partir d’ara cada any al
voltant del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Per a aquesta
primera edició, serà al voltant dels directors francesos Olivier Ducastel i Jacques
Martineau, figures emblemàtiques de cinema LGBT mundial, amb els tres títols següents:
Jeanne y el chico formidable, Drôle de Félix i Théo y Hugo, París 05:59.
Con motivo de los 25 años de la Mostra FIRE!!, arrancamos una nueva sección de
retrospectiva en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, que tendrá lugar a partir de
ahora cada año alrededor del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia. Para esta primera edición, será alrededor de los directores franceses Olivier
Ducastel y Jacques Martineau, figuras emblemáticas del cine LGBT mundial, con los tres
títulos siguientes: Jeanne y el chico formidable, Drôle de Félix y Théo y Hugo, París 05:59.

*** La retrospectiva començarà amb la presència
d’Olivier Ducastel, els 18 i 19 de maig ***

Drôle de Félix
Jeanne et le garçon formidable
Théo et Hugo, Paris 5:59
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Drôle de Félix
Direcció: Olivier Ducastel i Jacques Martineau
Intèrprets: Sami Bouajila, Patachou, Ariane Ascaride,
Pierre-Loup Rajot, Charly Sergue, Maurice Bénichou,
Philippe Garziano
Producció: Pyramide Productions
Distribució: Pyramide
Gènere: Comèdia
VO en francès. Subtítols en català

País: França
Any: 2000
Durada: 95’
Passis a la Filmoteca:
Dimecres 19 de maig, 16h
Dijous 20 de maig, 19h

Fèlix és un jove francès, d'origen algerià, homosexual i malalt de sida que viu a Normandia amb el seu xicot, Daniel. La seva
mare ha mort recentment i al revisar uns papers d'ella, troba unes cartes escrites pel seu pare, a qui no va poder conèixer
perquè es van separar abans del seu naixement. Decideix fer un viatge fins a Marsella per conèixer al seu pare; es compra un
estel amb els colors de l'arc de Sant Martí perquè li recorda la bandera gai i se'n va caminat per carreteres secundàries fent
autoestop. Al llarg de camí, Félix anirà coneixent a un grup de persones amb les que arribarà a connectar...
Félix es un joven francés, de origen argelino, homosexual y enfermo de sida que vive en Normandía con su novio, Daniel. Su
madre ha muerto recientemente y al revisar unos papeles de ella, encuentra unas cartas escritas por su padre, a quien no
pudo conocer porque se separaron antes de su nacimiento. Decide hacer un viaje hasta Marsella para conocer a su padre; se
compra una estrella con los colores del arco iris porque le recuerda la bandera gay y se va caminado por carreteras
secundarias haciendo autostop. A lo largo de camino, Félix irá conociendo a un grupo de personas con las que llegará a
conectar ...
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Jeanne et le garçon formidable
Direcció: Olivier Ducastel i Jacques Martineau
Intèrprets: Virginie Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques
Bonnaffé, Valérie Bonneton, Frédéric Gorny, Laurent
Arcaro, Michel Raskine, Damien Dodane
Producció: Canal +
Distribució: Le Bureau
Gènere: Comèdia
VO en francès. Subtítols en català

País: França
Any: 1998
Durada: 98’
Passis a la Filmoteca:
Dimarts 18 de maig, 19h30
Divendres 21 de maig, 16h

Jeanne, una dona jove i guapa amb un munt de xicots, sembla sempre tenir pressa. Un dia, coneix a Olivier, un jove seropositiu,
que es converteix en el seu veritable amor, la persona que ella sempre ha estat buscant. Quan Olivier s'assabenta que li
queda poc temps de vida. desapareix, deixant a Jeanne sola i angoixada, buscant desesperadament algun indici d'ell. Passa
el temps i Jeanne s'assabenta que l’Olivier ha mort. Però decideix que la vida ha de continuar.
Jeanne, una mujer joven y guapa con un montón de muchachos, parece siempre tener prisa. Un día, conoce a Olivier, un
joven seropositivo, que se convierte en su verdadero amor, la persona que ella siempre ha estado buscando. Cuando Olivier
se entera de que le queda poco tiempo de vida, desaparece, dejando a Jeanne sola y angustiada, buscando
desesperadamente algún indicio de él. Pasa el tiempo y Jeanne se entera que el Olivier ha muerto. Pero decide que la vida
debe continuar.
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Théo et Hugo, Paris 5:59
Direcció: Olivier Ducastel i Jacques Martineau
Intèrprets: Geoffrey Couët, François Nambot, Georges
Daaboul, Mario Fanfani, Elodie Adler
Producció: Ecce Films, Epicentre Films
Distribució: Wolfe Realeasing
Gènere: Drama
País: França
VO en francès. Subtítols en català

Any: 2015
Durada: 97’
Passis a la Filmoteca:
Dimecres 19 de maig, 19h30
Diumenge 23 de maig, 16h

En un club de sexe, els cossos del Theo i de l’Hugo es troben i es barregen en una apassionada abraçada. Més enllà de la fúria
del desig i l'emoció d'aquest primer moment, els dos joves, sobris ja als carrers buides de vida del París nocturn, s'enfronten
al seu amor en potència.
En un club de sexo, los cuerpos del Theo y del Hugo se encuentran y se mezclan en un apasionado abrazo. Más allá de la furia
del deseo y la emoción de este primer momento, los dos jóvenes, sobrios ya en las calles vacías de vida del París nocturno,
se enfrentan a su amor en potencia.
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8.
Pantalla Trans
La secció Pantalla Trans se centra en la representació de la transsexualitat en el cinema
de ficció i pretén també, amb el cinema documental, que ens aturem en els avenços, en
termes de drets o de visibilització, d'alguns col·lectius concrets.
La sección Pantalla Trans se centra en la representación de la transexualidad en el cine
de ficción y pretende también, con el cine documental, que nos detengamos en los
avances, en términos de derechos o de visibilización, de algunos colectivos concretos.

Camille (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
God’s Daughter Dances (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
Inabitável (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
Lola vers la mer (veure la Secció Oficial deLlargmetratges)
Privilegiada (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
Rūrangi (veure la Secció Oficial de Llargmetratges)
Sedimentos (veure la Secció Oficial de Documentals)
Sisters (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
Tengo miedo torero (veure la Secció Oficial de Llargmetratges)
Transformistas (veure la Secció Oficial de Documentals)
Victoria (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
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9.
A l’est de l’edèn
Seguim un any més amb el cicle A l’Est de l’Edèn, dedicat al descobriment del cinema
LGBT dels països asiàtics. Un cicle preparat en col·laboració amb Casa Àsia.
Seguimos un año más con el ciclo Al Este del Edén, dedicado al descubrimiento del cine
LGBT de los países asiáticos. Un ciclo preparado en colaboración con Casa Àsia.

God’s Daughter Dances (veure la Secció Oficial de Curtmetratges)
Monsoon (veure la Secció Oficial de Llargmetratges)
Suk Suk (veure la Secció Oficial de Llargmetratges)
Rūrangi (veure la Secció Oficial de Llargmetratges)
Song Lang (veure la Secció Best of FIRE!!)
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10.
Best of FIRE!!
Us oferim en aquest best of cinc títols d'anys recents del FIRE!!, començant amb la
magistral Kanarie –va obrir el FIRE !! al 2019–, història d'un jove soldat de l'exèrcit sudafricà, durant l'apartheid, que busca una mica de calor (i amor) a la música. Tornarem a
emocionar-nos amb la genial òpera prima de Ruth Caudeli, Eva + Candela, o la
divertidíssima i entranyable Pushing Dead. Pel que fa a Song Lang, ens farà viatjar al
Saigon dels 80 mentre que, amb Tinta Bruta, ens submergirem en la turbulenta i
desconcertant doble vida del jove Pedro, en una de les pel·lícules més premiades del
circuit internacional l’any 2018.
Os ofrecemos en este best of cinco títulos de años recientes del FIRE!!, empezando con
la magistral Kanarie –abrió el FIRE!! en el 2019–, historia de un joven soldado del ejercito
surafricano, durante el apartheid, que busca algo de calor (y amor) en la música.
Volveremos a emocionarnos con la genial opera prima de Ruth Caudeli, Eva + Candela, o
la divertidísima y entrañable Pushing Dead. En cuanto a Song Lang, nos hará viajar al
Saigón de los 80 mientras que, con Tinta Bruta, nos sumergiremos en la turbulenta y
desconcertante doble vida del joven Pedro, en una de las películas más premiadas del
circuito internacional en 2018.

Eva + Candela
Kanarie
Pushing Dead
Song Lang
Tinta Bruta
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Eva + Candela
Direcció: Ruth Caudeli
Intèrprets: Silvia Varón, Alejandra Lara, Roberto Cano,
Luna Baxter, Cristina Warner, Carlos Carvajal
Producció: Ana Piñeres, Ovella Blava Films
Distribució: Shoreline
Gènere: Drama
Durada: 92’
País: Colòmbia, Espanya
Any: 2018
VO en espanyol

Sur), Colònia (Homochrom, LGBT), Copenhaguen (MIX,
LGBT), Kingston (ReelOut, LGBT), Guadalajara / Los
Ángeles (Mèxic; WIP Latino), Los Angeles (OutFest, LGBT),
Madrid (LesGaiCineMad), Màlaga, Miami (OutShine,
LGBT), Milà (LGBT), Nova York (cinema latino), Nova York
(NewFest, LGBT), Palma de Mallorca (Out!, LGBT), Palm
Spring, París (Chéries-Chéris, LGBT), Saint-Étienne (França,
Face-à-face, LGBT), Sao Paulo (MIX, LGBT), Sidney (Mardi
Gras, LGBT), Taiwan (LGBT), Tampa Bay (LGBT), Toronto
(cinema latino), Toulouse (Des images aux mots, LGBT)

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Boston
(cinema de dones), Boston (LGBT), Buenos Aires (Ventana

Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Eva i Candela són dues dones que es troben mentre busquen un somni en comú. Aquest anhel que al principi les uneix i crea
entre elles una relació plena d'amor, passió i seducció, acabarà allunyant-les lentament. Amb el cinema com a context, Eva +
Candela teixeix la història de les dues dones a través de la vida en parella i la quotidianitat de la mateixa. El pas dels anys i el
desgast de la il·lusió desdibuixaran els fonaments de la seva relació. No es tracta d'explicar aquí una simple història d'amor
sinó de representar, i magistralment, la manera amb la qual l'amor va transformant-se. Eva + Candela és l'òpera prima de la
realitzadora espanyola Ruth Caudeli. Establerta a Colòmbia, allà ha fundat la productora Ovella Blava Films amb la qual es
llança avui en aquest total esquinçament que, sense pudor i amb absoluta senzillesa i veritat, ens mostra els sentiments de
qualsevol parella dels nostres dies, vistos des del gaudi de la primera trobada fins a la dificultat per mantenir aquest ardor.
Eva y Candela son dos mujeres que se encuentran mientras buscan un sueño en común. Este anhelo que al principio las une
y crea entre ellas una relación llena de amor, pasión y seducción, acabará alejándolas lentamente. Con el cine como contexto,
Eva + Candela teje la historia de ambas mujeres a través de la vida en pareja y la cotidianeidad de la misma. El paso de los
años y el desgaste de la ilusión desdibujarán los cimientos de su relación. No se trata de contar ahí una simple historia de
amor sino de representar, y magistralmente, la manera con la cual el amor va transformándose. Eva + Candela es la ópera
prima de la realizadora española Ruth Caudeli. Afincada en Colombia, allí ha fundado la productora Ovella Blava Films con la
que se lanza hoy en este desgarro total que, sin pudor y con absoluta sencillez y verdad, nos muestra los sentimientos de
cualquier pareja de nuestros días, vistos desde el goce del primer encuentro hasta la dificultad para mantener ese ardor.
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Kanarie
Direcció: Adam Kalderon
Intèrprets: Afrat Aviv, Sharon Friedman, Danny Geva, Tal
Kallai, Nuli Omer, Gali Reshef
Producció: Ori Hold, Udi Yerushalmy
Distribució: Adam Kalderon
Gènere: Comèdia
Durada: 74’
País: Israel

Any: 2014
Festivals: Australià (cinema d’Israel, diferents ciutats),
Barcelona (FIRE!!, LGBT), Chicago, Hong Kong (cinema
d’art i assaig), Jerusalem, Leeds, Tel Aviv (LGBT),
Tessalònica
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Flores de mazapán explica la història de Hadas, una dona de 48 anys que viu en un quibuts israelià al sud del país. Després
de la mort del seu marit en un accident de moto, perduda i vulnerable, Hadas es muda a la gran ciutat. Allà troba l’ajuda i el
suport inesperat de la seva companya de pis, Petel, un transsexual únic amb un passat misteriós. Entre elles es crea una
amistat que es posarà a prova abans del que havien imaginat. El joveníssim Adam Kalderon –director, guionista, músic,
dissenyador de roba i videoartist– aconsegueix amb aquesta cinta la seva primera i inclassificable obra, a mig camí entre
Pedro Almodóvar i Xavier Dolan, convertir-se en un dels talents més frescos i divertits de la nova escena cinematogràfica
israeliana. Una pel·lícula original, amb una escenografia genial, un vestuari impossible i un guió per oblidar les penes.
Flores de mazapán cuenta la historia de Hadas, una mujer de 48 años que vive en un kibutz israelí al sur del país. Tras la
muerte de su marido en un accidente de moto, perdida y vulnerable, Hadas se muda a la gran ciudad. Allí encuentra la ayuda
y el apoyo inesperado de su compañera de piso, Petel, un transexual único con un pasado misterioso. Entre ellas se crea una
amistad que se pondrá a prueba antes de lo que habían imaginado. El jovencísimo Adam Kalderon –director, guionista,
músico, diseñador de ropa y videoartista– consigue con esta su primera e inclasificable obra, a medio camino entre Pedro
Almodóvar y Xavier Dolan, convertirse en uno de los talentos más frescos y divertidos de la nueva escena cinematográfica
israelí. Una película original, con una escenografía genial, un vestuario imposible y un guión para olvidar las penas.
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Pushing Dead
Direcció: Tom E. Brown
Intèrprets: Robin Weigert, Danny Glover, James Roday,
Khandi Alexander, Tomn Riley
Producció: Bugsby Pictures, Chrismatic Film
Distribució: Shoreline Entertainment
Gènere: Comèdia dramàtica
Durada: 110’
País: EUA
Any: 2016
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Festivals: Amsterdam (Roze Filmdagen, LGBT), Ashland
(EUA, cinema independent), Austin, Bolonya (Gender
Bender, LGBT), Calgary, Chicago, Londres (BFI Flare, LGBT),
Los Ángeles (OutFest, LGBT), Madrid (LesGaiCineMad),
Melbourne (LGBT), Palm Springs, Playa del Carmen (LGBT),
Rochester (ImageOut, LGBT), San Diego, San Francisco
(Frameline, LGBT), Seattle (LGBT)
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Un escriptor nord-americà que conviu des de fa més de 20 anys amb el VIH diposita accidentalment en el seu compte un xec
regal d’aniversari de 100 dòlars, i és eliminat automàticament del seu pla de salut per “excés d’ingressos”. En aquest sistema
de seguretat social tan estrany, podrà enfrontar-se a una burocràcia desesperant o haurà d’ingressar 3.000 dòlars al mes per
costejar-se els medicaments? Tom I. Brown, escriptor i director de San Francisco, aconsegueix de manera subtil transformar
el tema sempre dramàtic del VIH en una narrativa lleugera i fins i tot còmica amb uns personatges secundaris hilarants i
tendres, tocant assumptes tan greus com la burocràcia del sistema de salut, la gentrificació de les ciutats o les tribulacions
d’un supervivent del VIH. Un còctel efervescent i diferent que, a través de l’humor negre i amb una sensibilitat deliciosa, ens
acaba parlant de l’amistat, la quotidianitat i la recerca de la felicitat.
Un escritor norteamericano que convive desde hace más de 20 años con el VIH deposita accidentalmente en su cuenta un
cheque regalo de cumpleaños de 100 dólares, y es eliminado automáticamente de su plan de salud por “exceso de ingresos”.
En este sistema de seguridad social tan extraño, ¿podrá enfrentarse a una burocracia desesperante o tendrá que ingresar
3.000 dólares al mes para costearse la medicación? Tom E. Brown, escritor y director de San Francisco, consigue de forma
sutil transformar el siempre dramático tema del VIH en una narrativa ligera e incluso cómica con unos personajes secundarios
hilarantes y tiernos, tocando temas tan graves como la burocracia del sistema de salud, la gentrificación de las ciudades o las
tribulaciones de un superviviente del VIH. Un cóctel efervescente y diferente que, a través del humor negro y con una
sensibilidad deliciosa, acaba hablándonos de la amistad, la cotidianeidad y la búsqueda de la felicidad.
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Song Lang
Direcció: Leon Le
Intèrprets: Lien Binh Phat, Isaac, Kieu Trinh, Thanh Tu
Producció: Créa TV
Distribució: Leon Le
Gènere: Ficció
Durada: 90’
País: Vietnam
Any: 2018
VO en vietnamita. Subtítols en espanyol i català

Festivals: Birmingham (Shout, LGBT), Budapest (Humen,
LGBT), Filadèlfia (cinema americà asiàtic), Göteborg,
Hanoi, Hawaii, Londres (cinema queer asiàtic), Los Ángeles
(cinema asiàtic), Madrid (LesGaiCineMad), San Francisco
(Frameline, LGBT), Seattle (cinema americà asiàtic), Talín
(Black Night), Tel Aviv (LGBT), Tòquio, Varsòvia (Five
Flavours, cinema asiàtic)
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Saigon, dècada de 1980. Linh Phung és l’estrella d’una companyia itinerant de cai luong (òpera popular tradicional) i està
molt endeutat amb un prestador anomenat Dung, El Llamp. Tot i no tenir aparentment res en comú, tots dos estableixen una
relació jugant a un videojoc i descobreixen que tenen ments semblants i molts punts de connexió. Linh Phung sap que una
vida ben viscuda és necessària per al seu art i el Dung anhela l’art per tornar a una vida més digna de ser viscuda. La història,
arrelada en el fatalisme i la fatalitat, està inspirada en l’estructura narrativa clàssica de l’òpera vietnamita. Nascut i criat a
Saigon, Leon Li es va traslladar als Estats Units sent adolescent i és ballarí, cantant i actor. Song Lang, el seu primer
llargmetratge, és ja un treball molt madur i una mostra de l’experiència personal del director amb l’actuació teatral i la
sensibilitat visual, que va practicar durant anys com a fotògraf professional.
Saigón, década de 1980. Linh Phung es la estrella de una compañía itinerante de cai luong (ópera popular tradicional) y está
muy endeudado con un prestamista llamado Dung, El Rayo. A pesar de no tener aparentemente nada en común, los dos
entablan relación jugando a un videojuego y descubren que tienen mentes parecidas y muchos puntos de conexión. Linh
Phung sabe que una vida bien vivida es necesaria para su arte y Dung anhela el arte para regresar a una vida más digna de
ser vivida. La historia, arraigada en el fatalismo y la fatalidad, está inspirada en la estructura narrativa clásica de la ópera
vietnamita. Nacido y criado en Saigón, Leon Le se mudó a Estados Unidos de adolescente y es bailarín, cantante y actor. Song
Lang, su primer largometraje, es ya un trabajo muy maduro y una muestra de la experiencia personal del director con la
actuación teatral y la sensibilidad visual, que practicó durante años como fotógrafo profesional.
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Tinta Bruta
Direcció: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon
Intèrprets: Shico Menegat, Bruno Fernandes, Guega
Peixoto
Producció: Avante Filmes
Distribució: M-appeal
Gènere: Drama
Durada: 120’
País: Brasil
Any: 2018
VO en portuguès. Subtítols en espanyol

Festivals: Atenes, Belgrad (Merlinka, LGBT), Berlín, Boston
(Wicked Queer, LGBT), Chicago, Estocolm, Constança
(Queergestreift, LGBT), Florida (OutShine, LGBT),
Guadalajara, Kiev (Molodist), Lisboa (Queer), Londres (BFI
Flare, LGBT), Los Ángeles (OutFest, LGBT), Madrid
(LesGaiCineMad, LGBT), Quezón City, Rio de Janeiro, Torí
(Lovers, LGBT)
Passi a FILMIN, del 10 al 20 de juny

Escrita i dirigida pel precoç duo brasiler Filipe Matzembacher i Marcio Reolon, Tinta bruta submergeix l’espectador en la
turbulenta doble vida del Pedro, jove gai incòmode i desconcertant de dia i actor de càmera web sexualment provocatiu de
nit. Només en la foscor de la seva habitació, ballant cobert de pintura fluorescent mentre milers d’estranys ho veuen gràcies
a una càmera web, el Neonboy se sent fora de perill. Els autors tenen molta cura d’allunyar-se de l’ombrívol fatalisme que
caracteritza tantes històries sobre la maduresa i converteixen les gestes del Pedro en una bona forma d’acceptar la sexualitat
davant l’aparent absència d’una comunitat queer que li doni suport, permetent almenys relacionar-se amb els altres a través
de l’art. Una pel·lícula atmosfèrica, un retrat captivador del desafecte i la solitud i una coartada eròtica per exposar l’essència
dels personatges a través d’imatges explícites i convincentment hipnòtiques. Tinta bruta va ser una de les pel·lícules més
premiades en el circuit internacional el 2018.
Escrita y dirigida por el precoz dúo brasileño Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, Tinta bruta sumerge al espectador en la
turbulenta doble vida de Pedro, joven gay incómodo y desconcertante de día y actor de webcam sexualmente provocativo
de noche. Solo en la oscuridad de su habitación, bailando cubierto de pintura fluorescente mientras miles de extraños lo ven
gracias a una cámara web, Neonboy se siente a salvo. Los autores tienen mucho cuidado de alejarse del sombrío fatalismo
que caracteriza a tantas historias sobre la madurez y convierten las hazañas de Pedro en una buena forma de aceptar la
sexualidad ante la aparente ausencia de una comunidad queer que lo apoye, permitiéndole al menos relacionarse con los
demás a través del arte. Una película atmosférica, un retrato cautivador del desafecto y la soledad y una coartada erótica
para exponer la esencia de los personajes a través de imágenes explícitas y convincentemente hipnóticas. Tinta bruta fue
una de las películas más premiadas en el circuito internacional en 2018.
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11.
FIRE!! en gira
De nou, el FIRE!! se’n va de gira per altres ciutats de Catalunya per dur l’esperit de la Mostra a tots els públics. Serà aquesta
vegada amb 6 sessions.
A Mataró estarem amb els llargmetratges Our children, de Maria de Medeiros, i Rūrangi, de Max Currie.
A Santa Coloma de Gramenet, projectarem els documentals Ahead of the Curve, de Jen Rainin, i Stolen Kisses: Homosexual
love in Fascist Italy, de Fabrizio Laurenti i Gabriella Romà.
I a més, a les dues ciutats es projectarà el documental MELH: Armand i la història d'un moviment, produït pel Casal Lambda
de Barcelona.
De nuevo, el FIRE!! se va de gira por otras ciudades de Cataluña para llevar el espíritu de la Mostra a todos los públicos. Será
esta vez con 6 sesiones.
En Mataró estaremos con los largometrajes Our children, de Maria de Medeiros, y Rūrangi, de Max Currie.
En Santa Coloma de Gramenet, proyectaremos los documentales Ahead of the Curve, de Jen Rainin, y Stolen Kisses:
Homosexual love in Fascist Italy, de Fabrizio Laurenti y Gabriella Romano.
Y además, en estas dos ciudades se proyectará el documental MELH: Armand y la historia de un movimiento, producido por
el Casal Lambda de Barcelona.
Mataró
Foment Mataroní – Carrer nou, 11 – Entrada gratuita
Our children, Maria de Medeiros, Brasil, Portugal, 2019, 107’
Jueves, 8 de julio - 19h
MELH: Armand y la historia de un movimiento, Jordi Samsó, Mario Allegranzi, Carme Porta, Ramón Martínez, España,
Italia, 2021, 65’
Martes, 13 de julio – 19h
Rūrangi, Max Currie, Nueva Zelanda, 2020, 87’
Jueves, 15 de julio - 19h
Santa Coloma de Gramenet
Biblioteca de Singuerlín - Plaça Sagrada Família s/n - Entrada gratuita
Stolen Kisses: Homosexual love in Fascist Italy, Fabrizio Laurenti, Gabriella Romano, Italia, 2019, 54’
Jueves, 1 de julio - 18h
MELH: Armand y la historia de un movimiento, Jordi Samsó, Mario Allegranzi, Carme Porta, Ramón Martínez, España,
Italia, 2021, 65’
Viernes, 2 de julio - 18h
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12.
FIRE!! Pro
La secció FIRE!! PRO està destinada als professionals del sector cinematogràfic (directors,
productors, exhibidors, distribuïdors, actors, periodistes, professors i alumnes d’escoles de
cinema, etc.), i també a qualsevol altra persona del nostre públic interessada en saber més sobre
el món de cinema.
FIRE!! PRO neix de la necessitat de crear espais de reflexió i de creació donada la baixa producció
de films de temàtica LGBTI al nostre país, comparat amb altres països com França, Alemanya, els
Estats Units i altres de Llatinoamèrica. A Espanya, el cinema dedicat a la diversitat afectiva i
sexual és –paradoxalment– molt escàs. Aquí, la distribució es nodreix molt de pel·lícules
estrangeres per a abordar el tema LGTBI. Encara que el col·lectiu LGBTI sigui aquí particularment
actiu, estigui relativament ben integrat en l’entorn social i bastant visible a nivell mediàtic i
televisiu, tot això no es veu reflectit molt sovint en la producció cinematogràfica local.
Per tot això, des de FIRE!! PRO, secció d’Indústria de la Mostra FIRE!!, ens plantegem 3 objectius
principals:
> Fomentar la discussió i la formació sobre la producció i comercialització de pel·lícules nacionals
de temàtica LGBTI.
> Implementar un espai de suport per a la creació i desenvolupament d’obres audiovisuals de
temàtica LGBTI.
> Fer costat als i les guionistes, directors i productors audiovisuals en la realització de les seves
obres d’aquesta temàtica en l’etapa inicial del procés cinematogràfic.

FIRE!! PRO 2021 consta de 4 activitats o serveis:
> Una taula rodona sobre Les noves veus dle cinema LGBT català, integrada per diversos
directors catalans.
> Una activitat nova: FIRE!! LAB, laboratori de creació de pel·lícules a temàtica LGBT, destinat
a talents locals.
> Diversos trobades gravats amb els directors de les pel·lícules que componen la selecció
d’enguany.
> Els professionals de la distribució i de la programació podran consultar la nostra Source List
amb els contactes de les distribuïdores de totes les pel·lícules programades (llargmetratges,
documentals i curtmetratges).
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La sección FIRE!! PRO está destinada a los profesionales del sector cinematográfico (directores,
productores, exhibidores, distribuidores, actores, periodistas, profesores y alumnos de escuelas
de cine, etc.), y también a cualquier otra persona de nuestro público interesada en saber más
sobre el mundo del cine.
FIRE!! PRO nace de la necesidad de crear espacios de reflexión y de creación dada la baja
producción de filmes de temática LGBTI en nuestro país, comparado con otros países como
Francia, Alemania, Estados Unidos y otros de Latinoamérica. En España, el cine dedicado a la
diversidad afectiva y sexual es – paradójicamente – muy ausente. Aquí, la distribución se nutre
mucho de películas extranjeras para abordar el tema LGTBI. Aunque el colectivo LGBTI sea aquí
particularmente activo, esté relativamente bien integrado en el entorno social y bastante visible
a nivel mediático y televisivo, todo eso no se ve reflejado muy a menudo en la producción
cinematográfica local.
Por todo esto, des de FIRE!! PRO, sección de Indústria de la Mostra FIRE!!, nos planteamos 3
objetivos principales:
> Fomentar la discusión y la formación sobre la producción y comercialización de películas
nacionales de temática LGBTI.
> Implementar un espacio de apoyo para la creación y desarrollo de obras audiovisuales de
temática LGBTI.
> Apoyar a los y las guionistas, directores y productores audiovisuales en la realización de sus
obras de esta temática en la etapa inicial del proceso cinematográfico.

FIRE!! PRO 2021 consta de 4 actividades o servicios:
> Una mesa redonda sobre Las nuevas voces del cine LGBT catalán, integrada por varios
directores catalanes.
> Una actividad nueva: FIRE!! LAB, laboratorio de creación de películas a temática LGBT,
destinado a talentos locales.
> Varios encuentros grabados con los directores de las películas que componen la selección de
este año.
> Los profesionales de la distribución y de la programación podrán consultar nuestra Source List
con los contactos de las distribuidoras de todas las películas programadas (largometrajes,
documentales y cortometrajes).
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12.1. Taula rodona: Les noves veus del cinema LGBT català
Dijous 17 de juny, 18h, Centro LGBTI de Barcelona
Retransmissió en directe des del Canal YouTube del Centro

Barcelona és una pedrera de cineastes i alguns dels directors i directores que estan fent
les propostes actuals més interessants pel que fa al cinema LGBT resideixen a la ciutat
comtal. Proposem una taula rodona amb joves directors amb els quals abordar el present
de cinema LGBT, els seus referents i futurs reptes. En la línia de la taula rodona
organitzada l'any passat sobre producció, distribució i exhibició de cinema LGBT, volem
donar veu a nous talents de Catalunya (i València...), per incidir de nou en la necessitat
de dirigir i produir més cinema LGBT a nostre país, donada la molt baixa quantitat de
llargmetratges de ficció i documentals realitzats aquí cada any, en comparació amb els
països del nostre entorn europeu i també altres nacions llatinoamericanes com Argentina,
Xile o el Brasil. El cinema a Catalunya i a Espanya i a la resta d’Espanya està molt lluny de
reflectir les realitats del col·lectiu LGBT, i volem per això reflexionar amb aquests joves
cinematògrafs sobre les vies per crear un millor entorn per a la creació de cinema LGBT.
Barcelona es una cantera de cineastas y algunos de los directores y directoras que están
haciendo las propuestas actuales más interesantes en cuanto al cine LGBT residen en la
ciudad condal. Proponemos una mesa redonda con jóvenes directores con los que
abordar el presente del cine LGBT, sus referentes y futuros retos. En la línea de la mesa
redonda organizada el año pasado sobre producción, distribución y exhibición de cine
LGBT, queremos dar voz a nuevos talentos de Cataluña (y Valencia…), para incidir de
nuevo en la necesidad de dirigir y producir más cine LGBT en nuestro país, dada la muy
baja cantidad de largometrajes de ficción y documentales realizados aquí cada año, en
comparación con los países de nuestro entorno europeo y también otras naciones
latinoamericanos como Argentina, Chile o Brasil. El cine en Cataluña y en el resto de
España está muy lejos de reflejar las realidades del colectivo LGBT, y queremos por eso
reflexionar con estos jóvenes cinematógrafos sobre las vías para crear un mejor entorno
para la creación de cine LGBT.
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Ponents
Alba Cros Pellisé

- Puigverd de Lleida, 1991. Després d'estudiar
Comunicació Audiovisual a la UPF, va co-dirigir la pel·lícula Les amigues de
l’Àgata (2015) amb Laia Alabart, Laura Rius i Marta Verheyen. Actualment, està
co-dirigint amb Nora Haddad el documental Alteritats/Otredades sobre
identitats lesbianes, produït per Amor & Luxe. Ha dirigit el documental
Resiliència (2020) per als Premis Nacionals de Cultura 2020 del CoNCA i el
documental Descobrint a Frank Trepax (2021). També ha estat ajudant de
direcció en Els dies que vindran (2019) de Carles Marquès-Marcet. Combina la
direcció amb el programa pedagògic Cinema en Curs d'A Bao A Qu i és coordinadora d'Acció De Cap de
Dones Visuals, programa dissenyat per caps d'equip que troben difícil accés a la indústria.

David Moragas

- Guionista i director. Es va graduar en Comunicació
Audiovisual a la UPF i va cursar un Màster de Direcció Cinematogràfica a la Tisch
School of the Arts de Nova York, amb una beca de la Fundació Obra Social “La
Caixa”. Va dirigir curtmetratges com Only Fools Rush In i Boyfriend. El seu
primer llargmetratge, Stormy Night va clausurar el festival D'A i s'ha exhibit en
multitud de festivals, convertint-se en "la" pel·lícula gai independent espanyola
de l'any 2020.

Marc Ferrer

- Graduat en Comunicació Audiovisual a la UPF, ha dirigit
diversos curtmetratges, entre ells Los últimos románticos. També ha realitzat
diversos videoclips per als grups Papa Topo, La Prohibida i Luis Miguélez.
Cineasta underground de referència de Barcelona, va debutar al llarg amb Nos
parecía importante, estrenat al D'A. Posteriorment ha dirigit dos llargmetratges
més: La maldita primavera i Puta y amada. Està a punt d'estrenar la seva
següent pel·lícula, ¡Corten!

Ruth Caudeli

- Nascuda a València, té un Màster en Direcció
Cinematogràfica (ESCAC) i un altre en ficció per a televisió (UPF). Va estudiar
comunicació audiovisual a la UPV, on va obtenir el premi de final de carrera. Ha
escrit i dirigit els llargmetratges ¿Cómo te llamas? (Eva + Candela) (2017),
Segunda estrella a la derecha (2019) i Leading Ladies (2021), que s'han estrenat
en festivals internacionals. Ha dirigit diversos curtmetratges com Late (2010),
Porque no (2016), Entre paredes (2017), Eva menos Candela (2018) i
Adéu/Adiós (2020), premiats en festivals internacionals. Ha dirigit la sèrie Natalia: Crimen y Castigo i es
troba dirigint una nova producció per a Netflix. Va dirigir comercials per marques reconegudes en la
productora Ovella Blava Films. És col·laboradora de publicacions, com Kinetoscopio i és professora de
cinema i televisió. Es troba en pre producció de la seva quarta pel·lícula, Petit mal.
Taula rodona moderada per Antoine Leonetti, director de la Mostra FIRE !!
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12.2. FIRE!! LAB

Laboratori de desenvolupament de pel·lícules LGBTI
El FIRE!! LAB és un laboratori de desenvolupament de pel·lícules de temàtica LGBTI, que busca
incentivar la seva producció i comercialització a Espanya. La iniciativa, que es realitzarà en el marc
de la Mostra FIRE!! 2021, tindrà una durada de 3 dies, del 14 al 16 de juny de 2021.
Els i les guionistes, directors/es i productors/es dels projectes i films seleccionats rebran
assessories/tutories en les àrees artístiques com el guió i la direcció, així com, de producció, per
destacats professionals de la indústria audiovisual nacional i internacional.
El FIRE!! LAB es un laboratorio de desarrollo de películas de temática LGBTI, que busca incentivar
su producción y comercialización en España. La iniciativa, que se realizará en el marco de la
Mostra FIRE!! 2021, tendrá una duración de 3 días, del 14 al 16 de junio de 2021.
Los/as guionistas, directores/as y productores/as de los proyectos y filmes seleccionados
recibirán asesorías/tutorías en las áreas artísticas como el guión y la dirección, así como, de
producción, por destacados/as profesionales de la industria audiovisual nacional e internacional.

Tutors
Adrián Silvestre - (València, 1981). En els seus projectes cinematogràfics,
explora els límits entre la realitat i la ficció, posant en escena a persones reals
al costat d’intèrprets professionals, assumint la pràctica artística des de
l’anàlisi de les seves experiències vitals. Les seves pel·lícules van precedides
per un procés d’estreta col·laboració amb comunitats, generalment vinculades
a temes de gènere, migració i col·lectius LGBTI.
Filmografía destacada: Sedimentos (2021) | Los Objetos Amorosos (2016) |
Natalia Nikolaevna (Corto, 2014)

Mónica Rovira

- (Les Masies de Voltregà, 1978) És llicenciada en
Comunicació Audiovisual, va cursar el Màster de Documental Creatiu a la UPF
i va estudiar Direcció de Cinema a la FAMU de Praga. Ha col·laborat amb
diferents directors, com Marc Recha oVictor Kossakovski. Els seus films
experimenten amb els límits del llenguatge i capturen allò indescriptible, i
s’acaben convertint en peces pròpies i intimes.
Filmografía destacada: Ver a una mujer (2017) | Entre el dictador i jo (2005)
| Dolç amarg (corto, 2003)
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Valérie Delpierre - Valérie Delpierre crea Inicia Films en 2006 amb la
voluntat de desenvolupar projectes de nous talents i posant una especial
atenció en la projecció internacional. Des de llavors, ha produït nombrosos
llargmetratges de ficció, documentals i curtmetratges.
Filmografía destacada: Las Niñas (2020) | Verano 1993 (2017) | B (2015)

Assessors
Patricia bonet - Catalan Films

- Llicenciada en Comunicació
Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, amb el Màster Europeu en Gestió
de l’Empresa Audiovisual impartit a la Media Business School, amb el suport
del Programa Media II de la Unió Europea. Treballa a la companyia Lolafilms,
productora cinematogràfica de títols com Belle Epoque, Torrente, La niña de tus
ojos, La comunidad, El septimo dia, Soldados de Salamina etc.. Allà té
l’oportunitat de participar en diferents àrees de l’empresa al llarg de la seva
estada: desenvolupament i pre-producció de projectes, post-producció dels
llargmetratges de parla espanyola i anglesa i finalment seguiment de les vendes internacionals. L’any
2010 s’incorpora a l’equip de Catalan Films i en l’actualitat s’encarrega de l’àmbit de festivals i web.

Joan Ruiz · Catalan Films - És llicenciat en Comunicació Audiovisual per
la UPF de Barcelona i obté el Post-grau en Distribució i Màrqueting Audiovisual
de la UOC. El 2013 s’incorpora a l’equip del Departament d’Indústria del Festival
Internacional de Cinema de San Sebastián. El 2015 inicia les jornades
professionals del D’A Film Festival Barcelona. El 2018 desenvolupa el projecte
de comunicació de l’escola Elías Querejeta Zine Eskola de Tabakalera. El 2019
idea La Pedrera – D’A Film Lab i comença a treballar per al Servei de
Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Cosimo Santoro · The Open Reel - Cosimo Santoro, nascut en 1973,
és un distribuïdor, programador de festivals i crític de cinema italià.
En 2010, és el Cap de Distribució de Atlantide Entertainment, amb la qual va
llançar Queer Frame, que promou la visibilitat del Queer Cinema i Indie.
En 2013, funda la World Sales Agency The Open Reel, enfocada a la promoció,
distribució i venda de llargmetratges, curtmetratges i documentals de tota
mena de gènere, però amb especial atenció a la nova modalitat d’Expressions
del Cinema Queer.
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12.3. Trobades amb directors
Al nostre web, a les fitxes de diferents pel·lícules i a l’apartat FIRE!! PRO,
podreu gaudir d’algunes trobades organitzades amb directores i directors!

Trobada amb Adrán Silvestre, director de Sedimentos
Trobada amb Nancy Cruz, directora de Los últimos recuerdos de
Abril
Trobada amb Alex De La Croix, directora de Privilegiada
Trobada amb Emilio J. López, director de In a Strange Room
Trobada amb Rodrigo Sepúlveda director de Tengo Miedo Torero
Trobada amb Gitta Gsell directora de Beyto
Trobada amb Daniel Toledo director de Victoria
Trobada amb Ruth Caudeli directora de Leading ladies
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1.2.4. Source List FIRE!! 2021
Els professionals de la distribució i de la programació trobaran aquí la nostra Source List, amb els contactes de les
distribuïdores de totes les pel·lícules programades, tant els llargmetratges com els documentals i els curtmetratges.
Los profesionales de la distribución y de la programación encontrarán aquí nuestra Source List, con los contactos de las
distribuidoras de todas las películas programadas, tanto los largometrajes como los documentales y los cortometrajes.

Feature films
Benjamin
Wildstar
murray@wildstarsales.co.uk
Beware of Children
Filmin
jaume@filmin.es
Beyto
Salzbeber
sales@salzgeber.de
Bliss
Reel Suspects
a@reelsuspects.com
Cicada
The Film Collaborative
festivals@thefilmcollaborative.org
Eva + Candela
Ovella Blava Films
ruthcaudeli@gmail.com
Jeune Juliette
Films Boutique
ruta@filmsboutique.com
Kanarie
The Film Festival Doctor
victoria@thefilmfestivaldoctor.co.
uk
Leading Ladies
The Open Reel
cs@theopenreel.com
Lola vers la mer
Ela Media
silvia@elamedia.es

Love, Spells and All That
Arthood Entertainment
festivals@arthoodentertainment.c
om
Maricón perdido
El Terrat
andrea.calbet@elterrat.com
Monsoon
Protagonist Pictures
Mounia@protagonistpictures.com
No Hard Feelings
M-Appeals
films@m-appeal.com

Tengo miedo torero
Grandave Capital
tamara@grandavecapital.com
The Man with The Answers
M-Appeals
films@m-appeal.com
The Obituary of Tunde Johnson
Wolfe Video
andrew@wolfevideo.com
Tinta Bruta
Zentropa
david@zentropaspain.com

Our Children
Laura Castro
criaproducoesartisticas@gmail.co
m
Pushing Dead
Shoreline Entertainment
julia@slefilms.com
Rūrangi
Craig Gainsborough
craig@rurangi.com
Song Lang
Leon Le
songlangthemovie@gmail.com
Sublet
Oded Horowitz
oded.horowitz@gmail.com
Suk Suk
Vitrine Films
silvia@vitrinefilmes.com
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Documentary
films

Short films

Ahead of the Curve
The Film Collaborative
festivals@thefilmcollaborative.org

Andy y las demás
Agencia Freak
monica@agenciafreak.com

Los patos
Ángela Arregui
angela.animacion@gmail.com

Maurice Hines: Bring Them Back
John Carluccio
carluccio@cinqua.com

Camille
Miyu
festival@miyu.fr

Los últimos recuerdos de Abril
Nancy Cruz
nancy.co71@gmail.com

MELH. Armand, la historia de un
movimiento
Casal Lambda
atencio@lambda.cat

Escaping the Fragile Planet
Marni Films
mina@marnifilms.gr

Mi arma
ECAM
distribucion@ecam.es

God’s Daughter Dances
Byun Sung-bin
bsb9104@naver.com

On My Way
Sonam Larcin
sonam.jcw@gmail.com

Hold Your Breath
Charlotte Le Moine
clemoine1994@gmail.com

Privilegiada
Alex De La Croix
coordinacion@apoyopositivo.org

Sedimentos
Adrián Silvestre
adriansilvestredavid@gmail.com

In a Strange Room (En una
habitación extraña)
Emilio J. López
cuestaverde2001@gmail.com

Semana Santa
Bande à part
melody@ohlalafilmfestival.com

Stolen Kisses
Luce Cinecittà
s.agnoli@cinecittaluce.it

Inabitável (Unliveable)
Gatopardo Filmes
gatopardofilmes@gmail.com

Transformistas
Chad Hahne
chadhahne@gmail.com

It’s Just in My Head
The Open Reel
cs@theopenreel.com

No Straight Lines
The Film Collaborative
festivals@thefilmcollaborative.org
P.S. Burn This Letter Please
The Film Collaborative
festivals@thefilmcollaborative.org

J’ador
The Open Reel
cs@theopenreel.com
L’intrús
Pablo Menéndez
pablo@marvinwayne.com

Sisters
EnaBanda
katja@enabanda.si
Snake
Andrej Ilcho
andrej.ilcho.ilievski@gmail.com
The Lip Readers
Vacant Ligth
erik@vacant-light.com
Victoria
Daniel Toledo
danieltoledosaura@gmail.com
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13.

Més FIRE!!

Exposició sobre els 25 anys del FIRE!!
a l'Institut Francès
Vint-i-cinc anys de festival, amb gairebé 1.100 pel·lícules programades, donen per a molts
records: des de fotos, entrevistes, cartells, catàlegs, festes, espectacles, més exposicions,
directors i actors convidats... I, per descomptat, innombrables pel·lícules emblemàtiques
des de The Celluloid Closet fins The Death and Life of Marsha P. Johnson, passant per
Happy Together, Chavela, The Times of Harvey Milk, Yossi & Jagger, o Appropriate
Behavior. 25 anys de programació i testimonis, presentats en diversos àmbits (Memòries,
Relacions, Identitats, Invisibles, Cultures, Fòbies), que dibuixen en definitiva la història de
tota una generació.
Veinticinco años de festival, con casi 1.100 películas programadas, dan para muchos
recuerdos: desde fotos, entrevistas, carteles, catálogos, fiestas, espectáculos, más
exposiciones, directores y actores invitados… Y, por supuesto, innumerables películas
emblemáticas desde The Celluloid Closet hasta The Death and Life of Marsha P. Johnson,
pasando por Happy Together, Chavela, The Times of Harvey Milk, Yossi & Jagger, o
Appropriate Behavior. 25 años de programación y testimonios, presentados en varios
ámbitos (Memorias, Relaciones, Identidades, Invisibles, Culturas, Fobias), que dibujan en
definitiva la historia de toda una generación.
Institut Francès. Del 8 al 30 de juny, de 10h a 14h i de 15h a 20h. Entrada lliure.
Inauguració el dijous 10 a les 19h.
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Les corps incorruptibles [Els cossos incorruptibles].
Exposició de fotografies d'Émilie Hallard a l'Institut
Francès
El segle XXI segueix arrossegant els mateixos cànons de bellesa del segle passat, els
d'aquesta dona jove, blanca, prima, etèria i heterosexual. Émilie Hallard ha rebutjat la
norma, estimat i desitjat cossos de totes les edats, talles, gèneres i colors, va ser per a ella
de-construir els estàndards de bellesa, començar una recerca d'honestedat,
empoderament, acceptació i confiança en si mateix, al mateix temps que anava recaptant
les paraules dels seus companyes i mirant-los amb tendresa. Aquests cossos
incorruptibles són una celebració de la diversitat, la improbabilitat, l'ambigüitat, allò
androgin, allò no-binari. Una declaració d'amor feminista, queer i antiracista.
El siglo XXI sigue arrastrando los mismos cánones de belleza del siglo pasado, los de esta
mujer joven, blanca, delgada, etérea y heterosexual. Émilie Hallard ha rechazado la
norma, amado y deseado cuerpos de todas las edades, tallas, géneros y colores, fue para
ella de-construir los estándares de belleza, empezar una búsqueda de honestidad,
empoderamiento, aceptación y confianza en sí mismo, al mismo tiempo que iba
recaudando las palabras de sus compañeres y mirándoles con ternura. Estos cuerpos
incorruptibles son una celebración de la diversidad, la improbabilidad, la ambigüedad, lo
andrógino, y lo no-binario. Una declaración de amor feminista, queer y antirracista.
Institut Francès. Del 4 al 30 de juny, de 10h a 14h i de 15h a 20h. Entrada lliure.
Inauguració el divendres 4 a les 18h.
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Ocaña, reina de Las Ramblas.
Espectacle al Teatre Condal
Ocaña, icona gay de la Barcelona de la transició i precursor de tota una manera de viure i
entendre el món, torna un altre cop a la ciutat amb Ocaña, reina de Las Ramblas, després
d’haver rebut els Premis de la Crítica 2019 al millor musical i al millor intèrpret de musical.
De la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez i de la guitarra de Marc Sambola, la
dramatúrgia de Marc Rosich ret homenatge al controvertit personatge en un recital
teatralitzat a ritme de copla. Les paraules en primera persona del carismàtic pintor naïf
es combinen amb la interpretació virtuosa de clàssics com Tatuaje, Ojos verdes, Y sin
embargo te quiero o La niña de fuego. Vázquez es transforma davant els ulls de
l’espectador, es posa en la pell de l’artista i, sota la seva màscara, repassa els capítols més
importants de la seva arrauxada vida i també de la seva tràgica mort.
Ocaña, icono gay de la Barcelona de la transición y precursor de toda una manera de vivir
y entender el mundo, vuelve de nuevo a la ciudad con Ocaña, reina de Las Ramblas,
después de haber recibido los Premios de la Crítica 2019 al mejor musical y al mejor
intérprete de musical. De la mano del actor y cantante Joan Vázquez y de la guitarra de
Marc Sambola, la dramaturgia de Marc Rosich rinde homenaje al controvertido personaje
en un recital teatralizado a ritmo de copla. Las palabras en primera persona del
carismático pintor naïf se combinan con la interpretación virtuosa de clásicos como
Tatuaje, Ojos verdes, Y sin embargo te quiero o La niña de fuego. Vázquez se transforma
ante los ojos del espectador, se pone en la piel del artista y, bajo su máscara, repasa los
capítulos más importantes de su alocada vida y también de su trágica muerte.
Teatre Condal. Paral·lel, 91. De l’1 al 6 de juny, a les 20h, descompte especial del 20% per al públic del
FIRE!! a totes les funcions. Comprant l’entrada al web del Teatre Condal, desprès de triar les butaques,
seleccioneu a “Tipus d’entrada” la opció “Entrada Mostra Fire” i, en el procés de compra, només haureu
d’introduir el codi promocional MOSTRAFIRE, en majúscules.
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On n'a jamais vu une danseuse étoile noire à l'Opéra de
Paris [Mai s'ha vist una primera ballarina negra a
l'Òpera de París]. Espectacle a l'Institut Francès
El director i coreògraf Faizal Zeghoudi posa la qüestió del racisme i l'homofòbia en
paraules, moviment i música, a l'escenari de la venerable Òpera de París. Quatre ballarins
i un músic polifacètics interpreten un text contundent de Rémi Bénichou, amb una
dramatúrgia espanyola de Santiago Congote. Les paraules són incisives, l'humor mordaç,
els cossos compromesos, capaços de passar de la cançó al text, de la dansa al teatre. En
aquesta cerimònia joiosa, Faizal Zeghoudi lluita contra totes les formes de discriminació i
reacciona a la seva manera, humanista i plena de burla, a un debat tan present en
l'actualitat. Tres paraules descriuen aquesta creació: colonialisme, homofòbia,
orientalisme.
El director y coreógrafo Faizal Zeghoudi pone la cuestión del racismo y la homofobia en
palabras, movimiento y música, en el escenario de la venerable Ópera de París. Cuatro
bailarines y un músico polifacéticos interpretan un texto contundente de Rémi Bénichou,
con una dramaturgia española de Santiago Congote. Las palabras son incisivas, el humor
mordaz, los cuerpos comprometidos, capaces de pasar de la canción al texto, de la danza
al teatro. En esta ceremonia jubilosa, Faizal Zeghoudi lucha contra todas las formas de
discriminación y reacciona a su manera, humanista y llena de burla, a un debate tan
presente en la actualidad. Tres palabras describen esta creación: colonialismo,
homofobia, orientalismo.
Institut Francès. 9 de juny a les 19h. Descompte per al públic del FIRE!!
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14.
Informació pràctica
> Programació
> El FIRE!! 2021 es veurà en part de manera presencial a l'Institut Francès, i en part en línia a la
plataforma FILMIN, del 10 al 20 de juny de 2021.
> Els llargmetratges i els documentals es podran veure només en un dels dos llocs.
> Tots els curtmetratges es podran veure a FILMIN, i alguns també a l’Institut Francès.
> A l'Institut Francès, el FIRE!! s'inaugura el dijous 10 de juny a les 20h amb el llargmetratge Lola vers
la mer, i es clausura el diumenge 20 de juny a les 22h amb el llargmetratge Jeune Juliette.
> A FILMIN, els títols programats es podran veure de l'10 a l'20 de juny, tret el documental No Straight
Lines, que es veurà del 15 al 20 de juny.

> Entrades i abonaments
Cinema a l'Institut Francès:
> Preu a taquilla: 1 passi: € 7 / Pack 5 passis: € 30 - Passi a € 3,5 per a: alumnes de l'IFB, socis de
Casal Lambda, de Casa Àsia i de Casa Amèrica Catalunya - Reduccions amb el Club TR3SC.
> Venda anticipada al web del FIRE!!
> Nit inaugural (Lola vers la mer), dijous 10 de juny a les 19h30: 5 euros, només venda anticipada
al web del FIRE!!
Cinema a FILMIN:
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> Els subscriptors de FILMIN podran accedir directament a les pel·lícules del FIRE!! 2021
programades allí, sense cost addicional.
> Si no ets subscriptor encara:
o Us proposem el Pack FIRE!! 2020: 22 €. Inclou les pel·lícules del FIRE!! 2021 programades
a Filmin i tres mesos de subscripció a aquesta plataforma. Aquest pack es posarà a la
venda el proper 25 de maig.
o Si prefereixes veure una pel·lícula de manera individual, el preu és 3,95 € per un
llargmetratge o un documental, i 0,95 € per un curtmetratge.
> Les pel·lícules del FIRE!! 2021 a Filmin només es poden veure a Espanya.
> A la web de Filmin, trobaràs ajuda si tens algun dubte tècnic, i un correu electrònic si vols
contactar amb ells.

> Seus
INSTITUT FRANCÉS
C/ Moià, 8 – 08006 Barcelona
FILMOTECA DE CATALUNYA
Plaça de Salvador Seguí, 1 – 08001 Barcelona
CENTRE LGBTI DE BARCELONA
C/ Comte Borrell, 22 – 08006 Barcelona
FOMENT MATARONÍ
Carrer nou, 11 – 08031 Mataró
BIBLIOTECA DE SINGUERLÍN
Plaça Sagrada Família s/n – 08924 Santa Coloma de Gramenet
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> Idiomes de les pel·lícules
Les pel·lícules són projectades en regla general en el seu idioma de versió original.
Les pel·lícules que ho requereixen porten subtítols en castellà i, moltes d'elles, també en català.
Algunes pel·lícules poden portar també, excepcionalment, subtítols en anglès.
Us indiquem aquí l'idioma de projecció i els subtítols de tots els llargmetratges, documentals i
curtmetratges:
LLARGMETRATGES

VO en turc. Subtítols en espanyol

Benjamin
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Maricón perdido
VO en espanyol

Beware of Children
VO en noruec. Subtítols en espanyol i català

Monsoon
VO en vietnamita i anglès. Subtítols en espanyol
i català

Beyto
VO en alemany i turc. Subtítols en espanyol
Bliss
VO en alemany, anglès e italià. Subtítols en
espanyol i català

No Hard Feelings
VO en alemany. Subtítols en espanyol i català
Our Children
VO en portuguès. Subtítols en espanyol

Cicada
VO en anglès. Subtítols en espanyol i català

Pushing Dead
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Eva + Candela
VO en espanyol

Rūrangi
VO en anglès i maori. Subtítols en espanyol i
català

Jeune Juliette
VO en francès. Subtítols en espanyol i català
Kanarie
VO en afrikaner i anglès. Subtítols en espanyol i
català

Song Lang
VO en vietnamita. Subtítols en espanyol i català
Sublet
VO en hebreu i anglès. Subtítols en espanyol

Leading Ladies
VO en espanyol

Suk Suk
VO en cantonès. Subtítols en espanyol i català

Lola vers la mer
VO en francès. Subtítols en espanyol

Tengo miedo torero
VO en espanyol

Love, Spells and All That

The Man with The Answers
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VO en anglès. Subtítols en espanyol
The Obituary of Tunde Johnson
VO en anglès. Subtítols en espanyol i català
Tinta Bruta
VO en portuguès. Subtítols en espanyol

DOCUMENTALS
Ahead of the Curve
VO en anglès. Subtítols en espanyol
Maurice Hines: Bring Them Back
VO en anglès. Subtítols en espanyol
MELH. Armand, la historia de un movimiento
VO en espanyol i català
No Straight Lines
VO en anglès. Subtítols en espanyol
P.S. Burn This Letter Please
VO en anglès. Subtítols en espanyol
Sedimentos
VO en español
Stolen Kisses
VO en italià. Subtítols en espanyol
Transformistas
VO en espanyol

God’s Daughter Dances
VO en coreà. Subtítols en espanyol
Hold Your Breath
VO en francès. Subtítols en espanyol i anglès
In a Strange Room
VO en anglès. Subtítols en espanyol
Inabitável
VO en portuguès. Subtítols en espanyol i anglès
It’s Just in My Head
VO en italià. Subtítols en espanyol i anglès
J’ador
VO en italià. Subtítols en espanyol i anglès
L’intrús
Sense diàlegs
Los patos
Sense diàlegs
Los últimos recuerdos de Abril
VO en espanyol. Subtítols en anglès
Mi arma
VO en espanyol. Subtítols en anglès a FILMIN
On My Way
VO en anglès i francès. Subtítols en espanyol
Privilegiada
VO en espanyol
Setmana Santa
VO en català y espanyol. Subtítols en espanyol

CURTMETRATGES

Sisters
VO en eslovè. Subtítols en espanyol i anglès

Andy i les altres
VO en espanyol i català. Subtítols en espanyol

Snake
VO en macedoni. Subtítols en espanyol i anglès

Camille
VO en francès. Subtítols en espanyol

The Lip Readers
VO en anglès. Subtítols en espanyol

Escaping the Fragile Planet
VO en grec. Subtítols en espanyol i anglès

Victoria
VO en espanyol
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> PREMIS I VOTACIONS
El festival atorga 2 categories de premi:
1) Tres Premis del Públic a Millor Llargmetratge, Millor Documental i Millor
Curtmetratge. Cada espectador pot votar a l’Institut Francès i a la pàgina de la
pel·lícula a Filmin.
2) Tres Premis de Festival a Millor Llargmetratge, Millor Documental i Millor
Curtmetratge.
Els resultats es donaran a conèixer l'endemà de la clausura a l'apartat de News, i a les
nostres xarxes socials.
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15.
Programa de les sessions presencials
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DILLUNS 14 > Institut Francès
FIRE!! LAB – activitat professional

MAIG
Filmoteca de Catalunya
Retrospectiva Olivier Ducastel y Jacques Martineau
Dimarts 18, 19h30 – Jeanne et le garçon formidable
Dimecres 19, 16h – Drôle de Félix
Dimecres 19, 19h30 – Théo y Hugo, París 05:59
Dijous 20, 19h – Drôle de Félix
Divendres 21, 16h – Jeanne et le garçon formidable
Diumenge 23, 16h – Théo y Hugo, París 05:59

DIMARTS 15 > Institut Francès
FIRE!! LAB – activitat professional
DIMECRES 16 > Institut Francès
FIRE!! LAB – activitat professional
19h30

JUNY
DIMECRES 2 > Teatre Condal
20h
Ocaña, reina de las Ramblas
DIMECRES 2 > Institut Francès
11h
Sessió escolar
DIJOUS 3 > Institut Francès
11h
Sessió escolar
DIVENDRES 4 > Institut Francès
11h
Sessió escolar
18h

Inauguració de l’exposició Les corps incorruptibles

DIMECRES 9 > Institut Francès
19h
Espectacle On n’a jamais vu une danseuse étoile
noire à l’Opéra de Paris
DIJOUS 10 > Institut Francès
19h
Inauguració de l’exposició 25 anys de Mostra FIRE!!
20h

SESSIÓ INAUGURAL
Lola vers la mer – Llargmetratge, 90’
Precedit del curt Victoria

DIVENDRES 11 > Institut Francès
17h
Bliss – Llargmetratge, 90’
Precedit del curt Los Patos
19h30

***SESSIÓ SORPRESA***

22h

No Hard Feelings – Llargmetratge, 92’
Precedit del curt Privilegiada

DISSABTE 12 > Institut Francès
17h
Monsoon – Llargmetratge, 85’
Precedit del curt Mi Arma
19h30

Our Children – Llargmetratge, 107’

22h

Cicada – Llargmetratge, 94’
Precedit del curt L’intrús

DIUMENGE 13 > Institut Francès
17h
Jeune Juliette – Llargmetratge, 93’
Precedit del curt Setmana Santa
19h30
22h

Rūrangi – Llargmetratge, 87’
Precedit del curt Camille
The Obituary of Tunde Johnson – Llargmetratge, 134’

MELH: Armand i la historia d’un moviment
Documental, 65’
Precedit del curt guanyador del concurso del Casal
Lambda

DIJOUS 17 > Institut Francès
17h
Suk Suk – Llargmetratge, 92’
Precedit del curt The Lip Readers
19h30

Sedimentos – Documental, 90’

22h

Bliss – Llargmetratge, 90’
Precedit del curt Los Patos

> Canal YouTube del Centre LGBTI - activtat online en directe
18h
Taula rodona Les noves veus del cinema LGBT català
DIVENDRES 18 > Institut Francès
17h
Lola vers la mer – Llargmetratge, 90’
Precedit del curt Victoria
19h30

The Obituary of Tunde Johnson – Llargmetratge, 134’

22h

Monsoon – Llargmetratge, 85’
Precedit del curt Mi Arma

DISSABTE 19 > Institut Francès
17h
Cicada – Llargmetratge, 94’
Precedit del curt L’intrús
19h30

Our Children – Llargmetratge, 108’

22h

No Hard Feelings – Llargmetratge, 92’
Precedit del curt Privilegiada

DIUMENGE 20 > Institut Francès
17h
Rūrangi – Llargmetratge, 87’
Precedit del curt Camille
19h30

Suk Suk – Llargmetratge, 92’
Precedit del curt The Lip Readers

22h

SESSIÓ DE CLOËNDA
Jeune Juliette – Llargmetratge, 93’
Precedit del curt Setmana Santa

JULIOL
Mataró, Foment Mataroní
Dijous 8, 19h – Our children – Llargmetratge, 107’
Dimarts 13, 19h – MELH: Armand i la història d’un moviment
Documental, 65’
Dijous 15, 19h – Rūrangi – Llargmetratge, 87’
Santa Coloma de Gramenet, Biblioteca de Singuerlín
Dijous 1, 18h – Stolen Kisses: Homosexual love in Fascist Italy
Documental, 54’
Divendres 2, 18h – MELH: Armand i la història d’un moviment
Documental, 65’
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16.
Programa a Filmin
Llargmetratges

Curtmetratges

Benjamin
Beware of Children
Beyto
Eva + Candela
Kanarie
Leading Ladies
Love, Spells and All That
Pushing Dead
Song Lang
Sublet
Tengo miedo torero
The Man with The Answers
Tinta Bruta

Andy y las demás
Camille
Escaping the Fragile Planet
God’s Daughter Dances
Hold Your Breath
In a Strange Room
Inabitável
It’s Just in My Head
J’ador
L’intrús
Los patos
Los últimos recuerdos de Abril
Mi arma
On My Way
Privilegiada
Setmana Santa
Sisters
Snake
The Lip Readers
Victoria

Documentals
Ahead of the Curve
Maurice Hines: Bring Them Back
MELH. Armand, la història d’un
moviment
P.S. Burn This Letter Please
Stolen Kisses
Transformistas
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17.
Què és FIRE!!?
LA NOSTRA HISTÒRIA
La Mostra FIRE!! és el primer festival de cinema de temàtica LGBT creat al nostre país, el 1995, pel Casal Lambda de
Barcelona. Aborda la diversitat afectiva en el sentit més ampli a través d’una acurada selecció de llargmetratges,
documentals i curtmetratges. Cinema de qualitat, pel·lícules d’autor i enfocament educatiu són les seus principals senyals
d’identitat. Durant dues setmanes a principis del mes de juny, un ampli ventall de públic està convidat a gaudir d’aquest
referent cultural de Barcelona, amb històries i testimonis de persones lliures, creadors que trenquen barreres i lluitadors pels
drets humans que ajuden amb l’amor a construir un món més just i més lliure.
El nom del festival és un homenatge a la revista novaiorquesa homònima de finals dels anys vint, FIRE!!, dirigida per l’escriptor
negre i homosexual Richard Bruce Nugent. Nugent Pertanyia al moviment Harlem Renaissance, retratat en una de les
pel·lícules més emblemàtiques del festival, Brother to Brother, que vam projectar en l’edició 2008 de la Mostra FIRE!! Nugent
es va inspirar ell mateix del negre spiritual Fi-yer!, escrit pel seu amic Hall Johnson, homosexual ell també i líder del famós
Hall Johnson Choir, la casa del qual, al barri de Sugar Hill, era un punt de trobada per a la comunitat LGBT. El 2009 –un any
després del canvi de nom de Mostra Lambda a Mostra FIRE!!– vam voler fer alguna cosa especial relacionada amb el foc,
aquest foc de l’atreviment que sustenta (o això volem) la nostra filosofia… Vam tenir llavors la idea molt, molt boja, de
convidar a l’Alejandro Jodorowski, perquè ideés per a nosaltres un acte sicomàgic dels seus. Vam llançar la invitació com qui
llança una ampolla al mar, sense grans esperances de resposta. Però en menys de dues hores, Alejandro ens contestava al
mail: acceptava prestar-se al joc! Va venir a Barcelona amb càmeres, va constituir un equip d’actors, i vam gravar amb ell el
més delirants dels actes: el passeig en processó i la crema posterior d’un armari vell, el dia de Sant Joan, a la foguera d’una
associació de veïns al parc Joan Miró. Perquè els armaris, més que sortir d’ells, millor cremar-los directament, oi?
La Mostra FIRE!! es el primer festival de cine de temática LGBT creado en nuestro país, en 1995, por el Casal Lambda de
Barcelona. Aborda la diversidad afectiva en su sentido más amplio a través de una cuidada selección de largometrajes,
documentales y cortometrajes. Cine de calidad, películas de autor y enfoque educativo son sus principales señas de
identidad. Durante dos semanas a principios del mes de junio, un amplio abanico de público está invitado a disfrutar de este
referente cultural de Barcelona, con historias y testimonios de personas libres, creadores que rompen barreras y luchadores
por los derechos humanos que ayudan con el amor a construir un mundo más justo y más libre.
El nombre del festival es un homenaje a la revista neoyorquina homónima de finales de los años veinte, FIRE!!, dirigida por
el escritor negro y homosexual Richard Bruce Nugent. Nugent Pertenecía al movimiento Harlem Renaissance, retratado en
una de las películas mas emblemáticas del festival, Brother to Brother, que proyectamos en la edición 2008 de la Muestra
FIRE!! Nugent se inspiró él mismo del negro spiritual Fi-yer!, escrito por su amigo Hall Johnson, homosexual él también y líder
del famoso Hall Johnson Choir, y cuya casa en el barrio de Sugar Hill era un punto de encuentro para la comunidad LGBT. En
2009 –un año después del cambio de nombre de Mostra Lambda a Mostra FIRE!!– quisimos hacer algo especial relacionado
con el fuego, este fuego del atrevimiento que sustenta (o eso queremos) nuestra filosofía… Tuvimos entonces la idea muy,
muy loca, de invitar a Alejandro Jodorowski, para que ideara para nosotros un acto sicomágico de los suyos. Lanzamos la
invitación como quien lanza una botella al mar, sin grandes esperanzas de respuesta. Pero en menos de dos horas, Alejandro
nos contestaba al mail: ¡aceptaba prestarse al juego! Vino a Barcelona con cámaras, constituyó un equipo de actores, y
grabamos con él el más delirantes de los actos: el paseo en procesión y la quema posterior de un armario viejo, el día de San
Juan, en la hoguera de una asociación de vecinos en el parque Joan miró. Porque los armarios, más que salir de ellos, mejor
quemarlos directamente, ¿verdad?
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ORGANITZA
LA MOSTRA FIRE!! ÉS ORGANITZADA PEL CASAL LAMBDA. El Casal Lambda de Barcelona és un centre
associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització social de fet LGTBI. Des de 1976
ofereix a persones LGTBI un espai de trobada i d’orientació. Així com un centre d’informació i de
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, educatives i formatives. També
realitza activitats divulgatives i continguts de debat a través de la seva revista “Lambda”. D’altra banda,
realitza un treball continuat de sensibilització envers les institucions públiques, els partits polítics i el
conjunt de la societat. Més informació sobre el Casal Lambda en http://lambda.cat/
LA MUESTRA FIRE!! ES ORGANIZADA POR EL CASAL LAMBDA. El Casal Lambda de Barcelona es un
centro asociativo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la normalización social del hecho lgtbi.
Desde 1976 ofrece a personas lgtbi un espacio de encuentro y orientación. Así cómo un centro de
información y documentación sobre sexualidad dirigido a profesionales e investigadores. El Casal
Lambda lleva a cabo un importante trabajo de proyección social con sus actividades culturales,
educativas y formativas. También realiza actividades divulgativas y contenidos de debate a través de su
revista “Lambda”. Por otro lado, realiza un trabajo continuado de sensibilización hacia las instituciones
públicas, los partidos políticos y el conjunto de la sociedad. Más información sobre el Casal Lambda en
http://lambda.cat/

PRESIDENT
Jordi Samsó Montagut
SECRETÀRIA
Maria Pujol Fernández
TRESORER
Javier Sánchez Saavedra

ADMINISTRADOR
Aran Jiménez
VOCALS
Albert Ribas Dot, Mario Allegranzi, Joan Jiménez
Jurado, Ramon Munt Alfaro
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EQUIP FIRE!!
Antoine Leonetti, Director
Gestor cultural, Doctor en Dret i professor de gestió
d’esdeveniments a la Universitat Oberta de Catalunya.
Coordinador de diversos projectes culturals i educatius,
com El Meu Primer Festival, el cicle “Petits cinèfils” de la
Fundació La Caixa, o el festival de cinema a l’aire lliure Sala
Montjuïc. Autor d’estudis sobre dret a l’educació artística i
col·laborador de la revista suïssa d’art “Art Passions”.
Joako Ezpeleta, Coordinador
Co-fundador del Festival Internacional de Benicàssim,
periodista i gestor cultural, director del programa de ràdio
i televisió “Viaje a los Sueños Polares” durant anys i editor
de la revista “Spiral”. Actualment coordina i produeix
exposicions i projectes culturals.
Jorge Vañó, Programador
Llicenciat en comunicació audiovisual. Projecte de
cineasta. Actualment treballant com a programador i
gestió de continguts en diferents festivals de cinema.
Marta García Moreno, Community Manager
Llicenciada en comunicació i especialitzada en producció i
gestió cultural. Ha treballat a l’Àfrica i Amèrica Llatina per
a organismes i institucions internacionals, com la Xarxa de
Centres Culturals AECID i la FIIAPP. Actualment col·labora
en diversos projectes culturals, com Sala Montjuïc, la
mostra d’art feminista Femart de Ca la dona i co-dirigeix el
programa “Whisky Bar” a Ràdio Fabra.
Verónica Carracedo. Dosvisual, Imatge +
Desenvolupament web
Comunicadora audiovisual i música. Dirigeix DOSVISUAL,
agència de comunicació multilingüe amb seu a BCN ▪
Desenvolupament web WordPress ▫ Disseny gràfic ▫
Màrqueting digital i creació de continguts per a projectes
ètics.

Jonás Torres, Comunicació y producció
Llicenciat en comunicació audiovisual i màster en
Màrqueting i comunicació digital, fundador de l’agència
Play On, on desenvolupem estratègies en comunicació,
branding, content curator i PR.
José Gil Rincón, Coordinador de FIRE!! Pro
Comunicador Social i Màster en Film Business de l’ESCAC,
especialitzat en producció audiovisual, gestió cultural i
programació, amb experiència en empreses i institucions
culturals i festivals de cinema a Veneçuela, Xile i Espanya.
Auria Gómez. Elements audiovisuals
Graduada en comunicació audiovisual, amb un màster en
gènere i comunicació. Ha treballat al Casal Lambda i,
dissabte rere dissabte tracta de deixar el món una mica
millor de com l’ha trobat, educant de manera voluntària a
nens, nenes i joves.
Gregorio Soria, Imatge gràfica
Dissenyador gràfic i creador audiovisual, ha treballat
majoritàriament en l’àmbit cultural, en especial per al
mercat discogràfic, per al qual ha realitzat desenes de
portades de disc. Entre els seus clients nacionals
destaquen La Casa Azul, Elefant Records, Naïve, Rock de
Lux, CD.Drome, 40 Principals, Stop Sida, etc., i ha treballat
per a companyies al Japó, Noruega, França, Corea,
Alemanya i el Regne Unit. Paral·lelament ha creat Annika,
el seu propi segell discogràfic.
Lluís Ruscalleda, Subtítols curtmetratges
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UPF. MA: Film
Culture and Industry per la Westminster University.
Traductor audiovisual principiant, després d’un nombre
indeterminat d’anys treballant en distribució, màrqueting
i programació de cinema.

AGRAÏMENTS
> Alan Cabañas, Mar Canet, Daniel Compte, Rodrigo
Escamilla, Berta Fernández, Jaume Fiol, Àuria Gómez Cruz,
Francesc Gonzalo, Menene Gras, Joan Manel Jubany,
Xavier Lezcano, Josep María Machado, Ester Marquina,
Carlos Mayor, Willy Melguizo, Adriana Ribas, Jaume Ripoll,
Cristina Rius, Marta Rodríguez Lladó, Víctor Sastre, Antti
Savinen...

> L’equip de voluntariat del Casal Lambda
> AMPGIL
> A tots els que hem pogut oblidar…
> A tots els espectadors que ens acompanyen cada any
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