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PRÈVIA DEL FESTIVAL: CURTS DEL MAR
Festival Internacional de

Museu Marítim de Barcelona
Dijous 6 de Juny del 2019 / 12h

TAHRIB / 11’. Espanya, 2018
Dir. Gerard Vidal-Cortés. Int. Said Chatiby, Larbi Ajbar.
En Tariq treballa per a una màfia que organitza travessies il•legals
en pastera. La seva feina és transportar passatgers per l’estret de
Gibraltar sense ésser atrapat. Però cada viatge pot ser l’últim. [M] [S]

EL PRENAUTA / 19’. Espanya, 2018
Dir. Elías Pérez. Int. Alfonso Sánchez, Sebastián Haro.
L’Alonso i en Rodrigo estan a la deriva a l’oceà. No veuen terra per
enlloc, estan a punt de morir. Tenen ganes d’explicar el que han
descobert i això els manté vius. Es tracta de quelcom que canviarà el
món tal i com es coneix. [M]

DESIDERIO / 10’. Argentina, 2018
Dir. David Nazareno. Int. Quique Santacruz.
Documental sobre Dery Altamira, jove albí provinent d’Angola que
ens fa partícips de la seva amena visió del món i reflexiona sobre
com enfrontar-se a les adversitats de la seva condició. [M] [S]

BEFORE THE TREES / 4’. Espanya, 2018
Dir. Aimar Galdós. Int. Bheki Moyo.
Un viatge atàvic que travessa la densa boira sud-africana a la recerca
de les formes iniciàtiques de la civilització. Espectres d’un món
abans dels arbres. [M]

MATRIA / 20’. Espanya, 2017
Dir. Álvaro Gago. Int. Francisca Iglesias Bouzón.
La Ramona viu amb el seu marit, amb qui quasi no es comunica, i
treballa en una fàbrica de conserves governada per una dèspota.
Front els desafiaments de la seva rutina diària, la Ramona mira de
refugiar-se en la relació amb la seva filla i la seva neta [M] [S]

UNO / 10’. Espanya, 2018
Dir. Javier Marco. Int. Pedro Casablanc.
Un telèfon mòbil dins d’una bossa hermètica sona al mig del mar.
[M] [S]

EL SUEÑO BEATO / 4’. Espanya, 2018
Dir. David Pantaleón. Int. Quique Santacruz.
Un dia a la platja pot convertir-se en una experiència mística. [M]

LA MAISON EN PETITS CUBES / 12’. Japó, 2008
Dir. Kunio Katô. Animación.
Un ancià viu en una ciutat quasi inundada; així que contínuament ha
de construir una planta més sobre el seu apartament degut a l’incessant creixement del nivell de l’aigua. Entranyable film guanyador de
l’Òscar al millor curt d’animació del 2008. Fora de competició.

PLÁGAN / 10’. Espanya, 2018
Dir. Koldo Almandoz.
Plaga: Del llatí plaga ‘cop’, ‘ferida’. Sig. Aparició massiva i sobtada
d’éssers vius de la mateixa espècie que provoquen danys greus en la
població d’animals o de vegetals. Abundància de quelcom nociu. [M]

Presència del director o membre de l’equip
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
[M] Opta al Premi al Millor Curt del Mar segons
el Jurat del Mar
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Centre Municipal Ana Díaz Rico
Dijous 13 de juny del 2019 /12h
Festival Internacional de

UNCOLOURED GIRL / 16’. Espanya, 2018
Dir. Charlie García Villalba. Int. Cintia Ballbé, Julia Molins.
L’Eli és una estudiant de fotografia que pateix acromatòpsia: només
hi veu en blanc i negre. En una festa trobarà un antic amor que li canviarà la vida i haurà de decidir si viure una nova vida o acceptar-se tal
i com és.

RIP / 16’. Espanya, 2017
Dir. Caye Casas, Albert Pintó. Int Josep Maria Riera, Itziar Castro.
En un poble de mala mort una dona prepara el funeral del seu marit
amb dedicació, la seva idea és que tot surti a la perfecció ja que per
a ella és molt important quedar bé amb els convidats.

BLABLA.CAT / 4’. Espanya, 2018

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE AMANCIO / 3’. Espanya, 2018
Dir. Alex Rey. Animación.
L’Amancio es disposa a parlar en un moment important. Rodejat de
personalitats i de poder, les seves paraules són el reflex del dur camí
que ha recorregut per arribar a l’èxit.

Dir. Alberto Martínez. Int. Mauro Muñiz de Urquiza, Mara Ballestero.

Cinc persones de diferent pelatge ideològic i social viatgen en un
blablacar. Durant el trajecte, una passatgera vol parar per anar al
lavabo, però les normes del conductor són clares: el cotxe no efectua
parades. Aquest fet fa esclatar una crisis diplomàtica en el cotxe.

CAVALLS MORTS / 6’. Espanya, 2016
Dir. Marc Riba, Anna Solanas. Animación.
En un aïllat paratge rural la guerra aguaita. Un nen fuig amb la seva
família. En el seu camí; cadàvers de cavalls per tot arreu. Per què els
cavalls han decidit matar-se els uns als altres?

SEATTLE. 19’ / Espanya, 2018
Dir Marta Aledo. Int. Antonio Galeano, Nuria Herrero.
Seattle és la història d’amor entre l’Ivan, un pilot, i l’Amanda, una
hostessa de vol, a través de les seves trobades en hotels de diferents
ciutats del món.

GUISANTES, SINFONÍA INDUSTRIAL EN CUATRO MOVIMIENTOS
/ 4’. Espanya, 2019. Dir. Fran Gas. Animación.
Un viatge surrealista pel disseny, producció, promoció i consum
d’una llauna de pèsols, i un retrat de la gent implicada en el procés.

NICTOFOBIA /14’. Mèxic, 2018

Dir. Karla Campuzano. Int. Pablo Mendoza, Juan Carlos Colombo.

El doctor Antón de la Hoz, psiquiatra especialista en trastorns de
personalitat i fòbies, està reunit amb en Claudio, un pacient psiquiàtric que pateix nictofòbia, en una sala d’aïllament de l’Institut de
Psiquiatria. Està a punt de donar-li l’alta, però abans de superar una
darrera prova.

ARE YOU VOLLEYBALL?! / 15’. Iran, 2018
Dir. Mohammad Bakhshi. Int. Naeim Shekh Mahbobi, Yasamin
Solhi.
Cada dia, un grup de refugiats de parla àrab entren en conflicte
amb soldats de parla anglesa d’una frontera fins que un nen sord es
converteix en catalitzador per a una millor comunicació entre ambdós
grups. [S]

[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
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INAUGURACIÓ OFICIAL
Festival Internacional de

THE DRESS YOU HAVE ON / 13’. Estats Units
Dir. Courtney Hope Thérond. Int. Dana Levinson, Jessica Mendez
Siqueiros.

Biblioteca La Florida
Divendres 14 de juny del 2019 / 17h

CHANEL / 10’. República Dominicana, 2017
Dir. Humberto Vallejo. Int. Karina Valdez, Ruairi Rhodes.
La Chanel no viu a Nova York, tal i com ha fet creure a tota la seva
família. Un missatge de veu posarà en perill la doble vida que ha

seva relació. [S]

CIUDAD B / 19’. Colòmbia, 2018
Dir. Carolina Gonzalez. Int. Jaider Alexander Cabrera “Mc Hopin”,
Fabián Rojas “Bhustak”.
Retrat íntim d’un artista de hip hop i del seu estudiant a Ciutat Bolívar
(Bogotà). En Fabián Rojas “Bhustak” decideix canviar la seva vida

MARIMACHO / 2’. Espanya, 2018
Dir. Román Reyes. Int. Filipa Ribeiro.
Quan era petita em deien homenot. La meva mare em va tallar el
cabell, i així va començar tot. [S]

relat sobre el perdó, la reconciliació i les segones oportunitats. [S]

LES MISERABLES / 15’. França, 2017
Dir. François Morisset. Int. Damien Bonnard, Djibril Zonga.
En Pento acaba d’unir-se a la brigada contra el crim de Seine-Saint-Denis. Junt amb els seus companys de patrulla més experimentats, desenvolupa mètodes “especials”. [S]

AUX BATTEMENTS DU PARLOIR / 14’. França, 2016
Dir. Pascal Marc. Int. Ludovic Berthillot, Vinciane Millereau.
5 peces de la vida que mostren el camí d’un jove des de la infància

#SUPERINLOVE / 10’. Espanya, 2019
Dir. Curro Bernabeu. Int. Cristian Valencia, Julia Lara.
En Marc i la Marta celebren el seu “mesosaniversari” amb un sopar
romàntic. Tot trontolla quan ell li pregunta a ella per què mai li posa
“likes” en les xarxes socials. [S]

VISIBLES / 20’. Espanya, 2018
Dir. Enrique Rey.
La societat ha creat un estereotip del col•lectiu LGTBI en el que els
seus membres són persones a la moda, amb diners, que s’ho passen
molt bé i mai tenen més de 40 anys. Però on són els més grans? En
arribar a aquesta edat s’evaporen? [S]

presó. [S]

[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
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SESSIÓ DE CINEMA A L’AIRE LLIURE
Festival Internacional de

Parc de La Pau
Divendres 14 de juny del 2019 / 21:45h

COPLILLAS POR BOMBAY / 14’. Espanya, 2018
Dir. Jaume Miranda. Int. Inés Vallvé, Naby Dakhli.
Musical d’estil Bollywood sobre l’amor passional entre la Carmen,
una ingènua noia de vint anys, i en Shakrukh, un atractiu jove de
l’Índia. Tot i que estan totalment enamorats, la Merche, la dura progenitora de la noia, es nega a aprovar la seva relació. [S]

WHERE DO WE GO / 4’. Alemanya, 2018
Dir. Siegfried A. Fruhauf.
Curt experimental que es va rodar en viatges en tren amb una Lomo
Supersampler en passar per estacions i paisatges, i que descompon
l’entitat dels mateixos. Llocs perduts i llars oblidades es reconstrueixen en un nou paisatge al son d’un virtuós solo de bateria de
Jörg Mikula.

TU ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA / 12’. Espanya, 2018
Dir. Marc Martínez Jordán. Int. Sònia Masuda.
Un home disfressat de guineu decideix traspassar les barreres espaciotemporals amb l’únic objectiu de passar una estona amb la seva
dona. Però aquest acte purament recreatiu amaga en realitat un pla
molt més complex i ambiciós.

LE BLIZZARD / 12’. Andorra, 2018
Dir. Àlvaro Rodríguez-Areny. Int. Aida Folch, Isaak Ferriz.
Segona Guerra Mundial. La Marie es desperta ferida i desorientada
en mig d’una tempesta de neu. Al davant, un misteriós bosc que la
separa de la seva filla.

MADRES DE LUNA / 15’. Espanya, 2018
Dir. Alicia Albares. Int. Ingrid Rubio, Ramiro Blas.
Quatre dones, de diferents llocs del món, es troben unides per la veu
d’un nadó molt especial: la nena que no va arribar a néixer d’elles,
però que va viure en els seus ventres. [S]

CERDITA / 14’. Espanya, 2018
Dir. Carlota Pereda. Int. Laura Galán, Paco Hidalgo.
La Sara és una adolescent amb problemes d’obesitat que viu atemorida per les burles d’unes mocoses, de vacances en el seu poble.
Ni tan sols la Clàudia, amiga de la seva infantesa, la defensa quan
l’assetgen davant d’un desconegut i li roben la roba a la piscina. El
llarg camí de tornada marcarà el que li quedi de vida. [S]

EL POLÍGRAFO (O LA VIRTUD DE SABER ELEGIR) / 9’.
Espanya, 2019. Dir. Marta López-Fernández. Int. Maite Guilera,
Josep Maria Alejandre.
Una noia presenta diferents pretendents al seu pare buscant la seva
aprovació. Aquest els sotmet a una estranya prova i, després del
duel, determina si són aptes o no.

SER O NO SER. 3’. Espanya, 2018

Dir. Esther Paredes Hernández. Int. Reichel Delgado, Elías Torrecillas

Som complexes i excepcionals. No som una etiqueta. Les etiquetes
són per a la roba. [S]

SCRATCH / 20’. Espanya, 2017
Dir. David Valero. Int. Javier Bódalo, Eliott García.
Una nit, en JM, un jove disc-jockey amb una discapacitat cognitiva
lleu, és testimoni d’una brutal pallissa que li canviarà la vida en el
món marginal que el rodeja. [S]

Presència del director o membre de l’equip
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
[M] Opta al Premi al Millor Curt del Mar segons
el Jurat del Mar
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Centre Cultural La Bòbila
Dissabte 15 de juny del 2019 / 18h
Festival Internacional de

EL NIÑO QUE QUERÍA VOLAR / 20’. Espanya
Dir. Jorge Muriel. Int. Pablo Mérida, Jorge Muriel.
En el Madrid dels anys 80, l’Iván, de cinc anys, es confronta amb el
naixement d’un germà més. La seva germana és la preferida del seu
pare i el nadó el de seva mare. Quin lloc ocupa ell en aquesta situació? I si pogués volar i escapar?

ESTATUS / 10’. Espanya, 2018
Dir. Ricardo Araújo. Int. Fernando Tato, Susana Sampedro.
En un futur distòpic, les persones porten escrites al front la característica que millor els defineix, el seu estatus, fet que divideix la
societat en dues classes: els “vàlids”, bons, i els “nuls”, perseguits
pel sistema.

MINOTAURO / 9’. Espanya
Dir. Greg A. Sebastian. Int. Ramón Langa, Ana Álvarez.
Un home torna en si després d’una ressaca monumental. Tot està
al seu lloc: la seva imponent casa, el seu whisky de 25 anys, el seu
revòlver, usat recentment, en la seva mà tremolosa, i els cadàvers de
la seva dona i del seu cunyat en el terra de la sala d’estar.

L’ACCIDENT / 8’. Espanya, 2018
Dir. Marta Font Pascual. Int. Arnau Font, Marta Font.
Un dia en les vacances d’estiu a Menorca d’una família: anar a la
platja, llegir el diari, banyar-se, esquiar per les dunes, cantar...el que
sembla un dia normal i corrent, s’anirà convertint en quelcom de
tèrbol jugant a un joc poc habitual.

MIS DOS MITADES / 9’. Dir. Espanya, 2019
Marta Solano. Int. Marta Martínez, Beatriz Gutiérrez.
Documental experimental sobre la maternitat i la seva complexitat
explicat a través de l’experiència de la seva autora i les seves filles.[S]

ICI ET MAINTENANT / 6’. França, 2018
Dir. Aurélien Mathieu. Int. Laurence Porteil, Jean-baptiste Blanc.
Un nen permet a la seva mare alliberar-se del pes d’un secret per a
viure totalment el moment present, aquí i ara. En la seva recerca de la
veritat, el nen té l’ajuda del seu amic imaginari, un samurai.

TRIBU / 10’. Espanya, 2018
Dir. Sergi Merchan. Int. Laura Yvars, Sònia Masuda.
En un restaurant de categoria, cinc empresàries celebren un banquet
amb la finalitat de recaptar fons per ajudar els nens pobres d’Àfrica.
Però són el contrari a la perfecció humil i caritativa que proclamen.[S]

ESCULPIENDO EN LA MEMORIA / 4’. Espanya, 2018

Dir. Rubén Seca.

Un relat sobre la memòria –tant personal i privada, com col•lectiva-, a
través de les escultures.

BICHO. 22’. Espanya, 2017
Dir. Christopher Cartagena. Int. Mar Sodupe, Israel Elejalde.
Quan la Maica arriba a casa després de treballar, descobreix que
el seu marit i la seva filla miren un insecte de la mida d’un gos que
misteriosament ha aparegut a la piscina de la seva vila.

Presència del director o membre de l’equip
[S] Opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social
[M] Opta al Premi al Millor Curt del Mar segons
el Jurat del Mar
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Festival Internacional de

CLAUSURA I ENTREGA DE PREMIS

ESPAIS DE PROJECCIÓ

Centre Municipal Ana Díaz Rico
Dilluns 17 de juny del 2019. 13h.

Museu Marítim de Barcelona

Acte de clausura, amb entrega de premis i projecció d’una selecció de curts premiats.

Centre Municipal Ana Díaz Rico

Tots els curts del festival opten al Premi al Millor Curtmetratge
segons cadascun dels jurats (Jurat Oficial, Jurat Major, Jurat de
Veïns, Jurat Jove, Jurat Estudiantil) i al Premi del Públic.

Biblioteca La Florida

Presència del director o membre de l’equip
[S] Indica que el curt opta al Premi al Millor Curtmetratge Social
segons el Jurat Social.
[M] Indica que el curt opta al Premi al Millor Curt del Mar segons
el Jurat del Mar.

Av. de les Drassanes, s/n, 08001 Barcelona (Metro: L3 - Drassanes)

Plaça Blocs Florida, 15 B, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro:
L1 - Florida)

Av del Masnou, 40, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro: L1 Florida)

Parc de La Pau
Carrer de la Primavera, 4, 08905 L’Hospitalet de Llobregat (Metro:
L1 - Florida)

Centre Cultural La Bobila
Carrer de la Bòbila, 1, 08906 L’Hospitalet de Llobregat (Metro: L5 Can Vidalet)

MÉS INFORMACIÓ
www.filmsere.com
@filmsere
www.facebook.com/filmsere

micromecenes

col·laboren

amb el suport de

organització

Festival Internacional de

