
 
 

 
Arriba la 19a edició de la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona  
 

La 19a edició de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona ens portarà, del 
26 de maig al 5 de juny, 10 dies d’intensa programació, amb una cinquantena de films 
acuradament seleccionats entre les millors produccions audiovisuals fetes per realitzadores 
d’una desena de països d’arreu del món.  
 
Moltes de les pel lícules seleccionades són estrenes al nostre país, encara que ja han passat 
per importants festivals internacionals. A més cal destacar la gran quantitat de peces curtes 
de realitzadores espanyoles, moltes d’elles catalanes.  
 
Les projeccions, juntament amb les activitats paral leles, ompliran durant aquests deu dies 
la Filmoteca de Catalunya, l’Espai Bonemaison i el Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison, i també la plaça de la Virreina al barri de Gràcia, per a la inauguració del 
festival, i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per a projeccions i 
activitats especials. 
   
Directores convidades 
La Mostra vol generar espais de debat i intercanvi entre realitzadores i públic, per això 

comptarem amb un bon nombre de directores convidades. 
Ens visitarà, per exemple, la realitzadora italiana Cecilia 
Mangini a la que dediquem la secció monogràfica Cecilia 
Mangini. Visions i passions. Una directora que va treballar 
amb Pasolini i és considerada la primera dona documentalista 
a Itàlia, però que per nosaltres és una gran desconeguda. 
També comptarem amb la presència de la realitzadora 
egipcia Amal Ramsis, que presentarà, a la sessió especial 
Fora de programa del CCCB, el seu documental Mamnou 
(Prohibit). Aquest film, d’absoluta actualitat, parla de l’estat 

de repressió generalitzada en què ha estat visquent el poble egipci les darreres dècades i de 
les seves lluites al llarg de tots aquests anys, que han desembocat, com ja sabem, en la 
revolució del 25 de gener de 2011 a la plaça de Tahir. A més a més, ens visitarà la directora 
paraguaiana Renate Costa, que presentará el seu film Cuchillo de Palo, i comptarem amb la 
presència de moltes de les directores espanyoles i catalanes seleccionades (Judith Colell, 
María Zafra, Virginia Garcia del Pino, María Ruido, Marta Vergonyós, Cecilia Barriga, Arab 
Lofti…) que compartiran amb nosaltres les diverses perspectives, temàtiques i estètiques que 
ofereix l’imaginari audiovisual femení.  
 
Col laboracions de la Mostra 
A més de la col laboració amb el cicle Fora de programa del CCCB, la Mostra continua, en 
aquesta edició, creant sinergies de treball a través de 
coproduccions amb altres festivals. La Mostra i el nou D’A 
Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona 
porten conjuntament el film de Kelly Reichardt Meek’s 
Cutoff, una pel lícula de l’oest des d’una perspectiva 
femenina que es va estrenar a la Mostra de Venecia en 
competència pel Lleó d’Or i va guanyar el premi FIPRESCI al 
festival de Gijón. La Mostra ofereix la única oportunitat de 
veure el film a Barcelona que també va guanyar el premi del 
públic en la primera edició del festival D’A. La Mostra també s’alia amb el Festival 
Internacional de cine documental musical In-edit per portar el documental de Kerthy Fix, 
Who Took the Bomp? Le Tigre: On Tour, que serà el film encarregat d’inaugurar la 19a 
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Mostra en una projecció a l’aire lliure a la plaça de la Virreina del barri de Gràcia. Es tracta 
d’un film documental sobre la banda feminista alternativa Le Tigre, rodada durant la seva 
gira mundial 2004-2005. A més a més, la Mostra porta el film Women Art Revolution!: a 
Secret History en col laboració amb el festival FIRE, Mostra Internacional de Cinema Gai i 
Lesbià de Barcelona.  
 
Una cinquantena de films repartits en 9 seccions 
Aquests tres films formen part de les seccions Panorama Ficcions i Panorama Documentals 
del festival. Les seccions fixes del la Mostra es completen amb Clàssiques, El sexe dels 
àngels i Curts en femení. Entre les seccions específiques de l’edició 2011 trobem Militàncies 
de la memòria, Cecilia Mangini. Visions i passions, No wave i Anomia. 
 
A la secció Panorama Ficcions es projectaran 3 films. Die Fremde (L’extranya) de Feo 

Aladag (Alemanya, 2010), parla de la violència familiar a les 
famílies turques, tant al seu país com en el cas de les 
famílies emigrades, i va estar seleccionada a Panorama 
Especial a La Berlinale. Elisa K, de Judith Colell i Jordi 
Cadena, és un film que ja ha passat pels nostres cinemes 
però que hem volgut programar en reconeixement a una 
realitzadora catalana que precisament amb aquest film ha 
estat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura de 
Cinema. La secció Panorama Ficcions es completa amb la 

pel lícula de Kelly Reichardt Meek’s Cuttof, de la que ja hem parlat anteriorment.  
 
La secció Panorama Documentals de la Mostra 2011 la conformen 12 films, entre les quals 
trobem perles com l’esmentada Who Took the Bomp? Le Tigre: On Tour, films de 
realitzadores internacionalment reconegudes com Barbara Hammer (Generations i Maya 
Deren’s Sink), altres de directores ben conegudes a les programacions de la Mostra com 
Virginia García del Pino (Espacio simétrico) o María 
Ruído (Lo que no puede ser visto debe ser 
mostrado), dos treballs col lectius del Taller de 
Documental Creatiu del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (Aquest conte no s’ha acabat 
i Cinc batalles), i també les propostes fílmiques de 
Renate Costa (Cuchillo de Palo), María Zafra 
(Memorias, norias y fábricas de lejía), Marta 
Vergonyós (Transmissions), Lynn Hershman Leeson 
(Women Art Revolution!: a Secret History) i Kim 
Loginotto (Pink Saris). Aquest darrer film documental, Pink Saris, que parla d’una líder d’un 
grup de dones del nord de l’Índia que lluiten contra la repressió de “les intocables” dins les 
seves comunitats, serà l’encarregat de tancar la 19a Mostra Internacional de Films de Dones.  
 
A la secció Clàssiques, en què presentem anualment les produccions d’algunes de les 
directores de referència de la Mostra, enguany recuperem els films Dorian Gray im Spiegel 
der Boulevardpress i Still Moving d’Ulrike Ottinger, Genpin de Naomi Kawase i News From 
Home de Chantal Akerman. 
 
A la secció El sexe dels àngels que arriba al seu tercer any a la Mostra, tornem a programar 

produccions que tenen com a eix comú una reflexió sense 
prejudicis sobre les identitats fixades. Reflexions al voltant del 
lesbianisme, la transsexualitat, les dones musulmanes o els 
orgasmes de les dones. Són produccions que qüestionen 
aquesta fixació sobre la identitat i que obren un ventall àmpli i 
heterogeni de reflexions al voltant del terme. Un panorama en 
el que trobarem els films Guerriller@s de Montse Pujantell, 
Hooters d’Anna Margarita Albelo, Las muertes chiquitas de 

Mireia Sallares i Talking Heads (Muslim Vomen) de Fathima Nizaruddin.  
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Entre les seccions específiques de la Mostra 2011 trobem, com ja hem 
comentat, un monográfic dedicat a la realitzadora italiana Cecilia 
Mangini, documentalista i fotògrafa de vuitanta-quatre anys que ens 
acompanyarà durant la Mostra. A la seccio Cecilia Mangini. Visions i 
passions programarem 7 curtmetratges (Ignoti alla città, Stendali, 
Maria e giorni, La canta delle Marane, Felice Natale, Essere done  i 
V&V) i el llarg All’armi siam fascisti. A més gaudirem d’una conversa 
amb Mangini com a activitat paral lela a les projeccions. 
 

Com cada any la Mostra aposta també per programar un cinema que 
arrisca en els seus plantejaments formals i narratius, així la secció 
No wave recull les peces de videoart experimental de dues de les 
protagonistes del moviment novaiorquès dels anys 70 i 80 No wave. 
Programarem el documental sobre el moviment Blank City, de 
Céline Danhier i les peces Black Box i Letters to Dad de Beth B i 
Guerillére Talks i She Had her Gun Already de Vivienne Dick. 

 
D’altra banda hem reservat la secció Militàncies de la memòria a un seguit de 
documentals que parlen de polítiques, militàncies i memòria. Volem recuperar el terme 
militància i lligar-ho al concepte de memòria, entenent aquesta 
no com una veritat absoluta, sinó com una construcció política. 
Els films que veurem parlen de memòries familiars i de memòries 
de lluites de grups de dones. Són Doli, doli, doli coas 
conserveiras. Rexistro de trabalho, d’Uqui Permui, El 
recolector de recuerdos, de María Zafra, Granada 30 años 
después, 5.000 feminismos más, de Cecilia Barriga, La vie 
sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la 
derive, de Xuân-Lan Guyot, Lettre à ma soeur, de Habiba 
Djahnine i, en sessió especial al CCCB i amb la presència de la directora, Mamnou (Prohibit), 
d’Amal Ramsis. 
 
En relació amb la secció Militàncies de la memòria, per sisè any, comptem amb la 

col laboració de Virginia Villaplana i Montse Romaní com a 
programadores d’una de les nostres seccions, que en aquesta 
ocasió porta el títol Anomia. Elogi i refutació de la memòria. 
Aquesta secció es composa d’un conjunt de pel lícules que tenen 
com a denominador comú indagar en renovades estratègies de 
representació de la memòria i les narratives de gènere. Els films 
són Love History, de Klub Zwei (Simone Bader i Jo Schmeiser), 
Passing Down, Frame one, de Maya Schweizer, Passing Drama 

d’Angela Melitopoulos i Marat Sade en el Vilardebó, de Gabriela Guillermo. 
 
També la Mostra torna a programar la secció Curts en femení. Una programa de 
curtmetratges de realitzadores de l’Estat espanyol seleccionats a través d’una 
convocatòria oberta alhora a set ciutats de l’Estat i que després es programa a set mostres 
i festivals de cinema de dones que composen la coordinadora TRAMA (Coordinadora de 
muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres).  
 
 
Activitats paral leles 
Com a punt de trobada, de debat i discussió amb les 
directores i artistes convidades a la Mostra, 
programarem també un conjunt d’activitats 
paral leles a les projeccions.  
Amb la realitzadora egipcia i titular de la Càtedra 
Euroàrab de les Arts i Cultures, Amal Ramsis, 
gaudirem del debat Egipte abans i després de la 
revolució, que acompanyarà la projecció del seu 
documental Mamnou (Prohibit) i comptarà també amb 



 4 

la participació d’Arab Lotfi, directora de cinema i professora a la Universitat Americana del 
Caire i Sinisa Sikman, del col lectiu CANVAS (Centre for Applied Non Violent Actions and 
Strategies). El debat estarà moderat per Carme Colomina (periodista, investigadora del CIDOB 
i enviada especial del diari ARA al Caire)  i tindrà lloc al CCCB dins del cicle Fora de 
programa.  
Amal Ramsis serà també l’encarregada d’impartir al Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison (CCDFB) el Taller: El documental, entre la manipulació i el punt de vista. Un 
taller de de quatre hores sobre les diferents cares de la subjectivitat en la realització 
documental, des de la simple expressió del punt de vista de l’autor o autora fins a la 
utilització d’aquesta subjectivitat com a eina per a la manipulació de l’espectador o 
espectadora. 

Dintre de les activitats paral leles també hem programat 
una Conversa amb Cecilia Mangini, considerada la primera 
dona documentalista a Itàlia i a qui dediquem la secció 
monogràfica Cecilia Mangini. Visions i passions. Aprofitant 
que ens visita volem crear al CCCB aquest espai de diàleg 
per a conèixer millor la seva mirada crítica, que aborda 
aquelles realitats ignorades que contradiuen la visió d’una 
Itàlia democràtica i moderna.  
Les activitats paral leles de la 19a Mostra es completen 

amb la taula rodona Polítiques de la memòria, sobre les formes d’intervenció de les imatges 
en la construcció del passat i del present. Es farà al Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison (CCDFB) i comptarà amb la presència de: María Ruido, María Zafra, Virginia 
García del Pino, Harmonía Carmona, Marta Vergonyós, Montse Romaní i Virginia Villaplana.  
 
Finalment, el Vídeo del minut: un espai propi, és una invitació a totes les dones a que 
diguin la seva fent cinema. Les participants enregistren, en un sol pla seqüència d’un 
minut de durada, la seva mirada al voltant del tema d’enguany: “Identitats”. El projecte té 
com a resultat final un film col lectiu compost per aquestes filmacions videogràfiques d’un 
minut.  
 
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona s’organitza des de Drac Màgic 
(Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals), té per objectiu promoure el cinema dirigit 
per dones i és un esdeveniment no competitiu amb menció de l’audiència al Millor 
Llargmetratge, el Millor Documental i el Millor Curt. Després de 19 anys d’història, la Mostra 
Internacional de Films de Dones de Barcelona s’ha convertit en un espai cultural estable i una 
plataforma d’exhibició alternativa cada cop més compromesa amb el debat sobre els 
processos creatius.  
  
Us esperem el 26 de maig a la Inauguració de la 19a Mostra amb cinema a l’aire lliure a la 
plaça de la Virreina del barri de Gràcia, on podreu gaudir de la projecció del film Who Took 
the Bomp?  Le tigre: on tour, de Kerthy Fix.  
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PROGRAMACIÓ DIA A DIA 
 
Dijous 26 de maig 
 
22.00 h 
Plaça de la Virreina, barri de Gràcia 
INAUGURACIÓ: cinema a l’aire lliure a la plaça de la Virreina 
Who Took the Bomp? Le Tigre: on Tour, de Kerthy Fix. 74' v.o. sub. cat. 
(En cas de pluja, la projecció es traslladarà al dt. 31, a l'Espai Francesca Bonnemaison) 
 
Divendres 27 de maig 
 
17. 00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Pink Saris, de Kim Longinotto. 96’ v.o. sub. ang./cat. 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cecilia Mangini. Visions i passions. Programa 2. 113’ v.o. sub. cat. 
Amb la presència de Cecilia Mangini 
 
19.30 h  
CCCB: Fora de programa 
Mamnou, d’Amal Ramsis. 67’ v.o. sub. ang./esp. 
I després, debat: Egipte abans i després de la revolució, amb Amal Ramsis i Arab Lofti. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Meek’s Cutoff, de Kelly Reichardt. 104’ v.o. sub.cat 
 
Dissabte 28 de maig 
 
De 10.00 a 14.00 h 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) 
Taller: El documental, entre la manipulació i el punt de vista, impartit per Amal Ramsis. 
Aforament màxim 15 persones. Preu: 25 . Inscripcions al CCDFB, tel. 93 268 4218 
 
12.00 h 
CCCB 
Conversa amb Cecilia Mangini 
 
17.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Curts en femení. 73’ v.o. 
El vídeo del minut 
Amb la presència d’algunes directores 
  
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse, d’Ulrike Ottinger. 150’ v.o. sub. cat. 
 
22.15 h  
Filmoteca de Catalunya 
Elisa K, de Judith Colell i Jordi Cadena. 72’ v.o. 
Amb la presència de Judith Colell i Jordi Cadena 
 
Diumenge 29 de maig 
 
19.30 h  
Cuchillo de palo / 108, de Renate Costa. 93’ v.o. sub. ang. 
Amb la presència de Renate Costa 
 
22.00 h 
Still Moving, d’Ulkire Ottinger. 29’ sense diàlegs 
Memorias, norias y fábricas de lejía, de María Zafra. 17’ v.o. 
Espacio Simétrico, de Virginia García del Pino. 10’ v.o. sub. ang./cat. 
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Lo que no puede ser visto debe ser mostrado, de María Ruido. 12’ v.o. 
Transmissions de Marta Vergonyós. 14’ v.o. 
Amb la presència de María Zafra, Virginia García del Pino, María Ruido i Marta Vergonyós. 
 
Dilluns 30 de maig 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Taula rodona: Polítiques de la memòria, amb María Ruido, María Zafra, Virginia García del Pino, 
Harmonía Carmona, Marta Vergonyós, Montse Romaní i Virginia Villaplana. 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Curts en femení. 54’ v.o. 
Aquest conte no s’ha acabat, d’Irene Colell, Núria Costa, Itsasne Gaubeka, Leonor Sanchis i Isabel 
Stolcke. 24’ v.o. 
Amb la presència d’algunes directores. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Cecilia Mangini. Visions i passions. Programa curtmetratges. 99’ v.o. sub. cat. 
 
Dimarts 31 de maig 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Memorias, norias y fábricas de lejía, de María Zafra. 17’ v.o. 
Amb la presència de María Zafra 
Maya Deren’s Sink, de Barbara Hammer. 29’ v.o. sub. cat. 
Generations, de Barbara Hammer. 30’ v.o. sub. cat. 
 
22.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Lettre à ma soeur, de Habiba Djahnine. 68’ v.o. sub. esp. 
 
Dimecres 1 de juny 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Anomia. Elogi i refutació de la memòria. Programa 1. 108’ v.o. sub. cat. 
Amb la presència de les coordinadores del cicle 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Transmissions, de Marta Vergonyós. 14’ v.o. 
El recolector de recuerdos, de María Zafra. 17’ v.o. 
Amb la presència de María Zafra i Marta Vergonyós 
La Vie sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la derive..., de Xuân-Lan Guyot. 48’ 
v.o. sub. ang./cat. 
 
21.45 h 
Pati Espai Bonnemaison 
Doli, doli, doli... coas conserveiras. Rexistro de traballo, d’Uqui Permui. 57’ v.o. sub.esp 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Las Muertes chiquitas, de Mireia Sallarès. 11’ v.o. 
Talking Heads (Muslim Women), de Fathima Nizaruddin. 27’ v.o. sub. cat. 
Guerriller@s, de Montse Pujantell. 54’ v.o. 
Amb la presència de Montse Pujantell 
 
Dijous 2 de juny 
 
19.00 h 
Espai Bonnemaison 
Hooters, d’Anna Margarita Albelo. 90’ v.o. sub. cat. 
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21.45 h  
Pati Espai Bonnemaison 
Lettre à ma soeur, de Habiba Djahnine. 68’ v.o. sub. esp. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Genpin, de Naomi Kawase. 92’ v.o. sub. esp. 
 
Divendres 3 de juny 
 
17.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cinc batalles, de Sarah Bonavi, Yasmin Córdoba, Nevena Dragosavac, Núria Lozano, Ariadna Relea i 
Maria Roig. 28’ v.o. 
Granada 30 años después, 5.000 feminismos más, de Cecilia Barriga. 52’ v.o. 
Amb la presència d’algunes directores de Cinc batalles i de Cecilia Barriga. 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Anomia. Elogi i refutació de la memòria. Programa 2. 126’ v.o. sub. cat. i v.o. 
Amb la presència de les coordinadores del cicle 
 
19.30 h  
Filmoteca de Catalunya 
No wave. Blank City, de Céline Danhier. 95’ v.o. sub. cat 
 
22.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
News from Home, de Chantal Akerman. 85’ v.o. sub. cat. 
 
Dissabte 4 de juny 
 
17.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
No Wave. Programa de curtmetratges. 87’ v.o. sub. Cat 
Amb la presència de Violeta Kovacsics, crítica de cinema (Time out, Go Mag, Cahiers du cinéma-España 
i Diari de Tarragona) 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Women Art Revolution: A Secret History, de Lynn Hershman Leeson. 83’ v.o. sub. cat. 
Amb la presència del director de FIRE, Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Die Fremde, de Feo Aladag. 119’ v.o. sub. ang./cat. 
 
Diumenge 5 de juny 
 
21.45 h  
Pati Espai Bonnemaison 
CLOENDA: cinema al aire lliure al pati de la Bonnemaison 
Pink Saris, de Kim Longinotto. 96’ v.o. sub. ang./cat. 

 
ESPAIS  
-Plaça de la Virreina. Barri de Gràcia. 
-Filmoteca de Catalunya (Avinguda de Sarrià, 33, Barcelona).  
-Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).  
-Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).  
-CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) (Montalegre, 5, Barcelona). 
 
PREUS 
Filmoteca: entrada única 3 , reduïda 2 . 
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Taller: 25  / persona 
La resta de projeccions i activitats són d’accés gratuït.  
 

 

 
 
 
Per més informació, material gràfic o gestió d’entrevistes, no dubteu 
a posar-vos en contacte: 
 
Sesi Bergeret   |   premsa@dracmagic.cat   | 656 597 438 
Material gràfic i programació disponible a www.mostrafilmsdones.cat 

 
 
  


