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Sessió amb presentació i cinefòrum
Inauguració i cloenda
Sessió amb 2 projeccions: un pel·lícula i un curtmetratge

Ailleurs

La Mostra de Cinema Internacional del Baix Llobregat torna programant pel·lícules que es
rebel·len contra la intolerància i la hipocresia. Aquesta edició acollirà una selecció de 36
títols, que arriben des de 33 països diferents i moltes d'elles són estrenes a Catalunya.
Aquesta 11a edició, que es celebra del 2 al 12 de novembre, torna a ser un nou intent de
portar als espectadors un tipus de cinema multicultural i alternatiu, que sovint no arriba a les
sales comercials. La feina de La Mostra de CineBaix ha d'anar més enllà d'aquesta intensa trobada d'onze dies de novembre: són moments intensos per donar suport, no només a
la creació cinematogràfica de les diverses cultures, sinó també de compromís amb les
propostes de resolució dels conflictes que succeeixen especialment al sud de la Mediterrània i al Llevant, però també a dins del nostre país i al nostre entorn.
La Festa Major del Cinema al Baix Llobregat proposa una selecció lluny dels tòpics, fòbies
i estereotips als quals ens tenen habituats, per poder arribar a consagrar un canvi social
que fomenti la tolerància, el respecte, la cohesió social i la convivència, així com la lluita
contra les desigualtats, la pobresa, el racisme i el fonamentalisme.
AMB NOVES COL·LABORACIONS
Casa Àsia, el Festival de Cine Africano de Tarifa i la Directa

Othman Naciri [Marroc · 2016 · 17 min]
dv 3 - 21.00 h - sala 2 / dv 10 - 21.45 h - sala 5
Després de perdre la seva família, Salem, un vell nòmada i exmilitant del
Polisario, decideix deixar Tindouf i anar a morir a l’Aaiun, la terra on va
créixer i que no ha trepitjat en 40 anys. De camí, es creua amb un
senegalès indocumentat que intenta reunir-se amb la seva família a
Casablanca. Sense jutjar-se, els dos homes comparteixen els seus
sentiments, pors, esperances i dubtes. En aquesta terra de ningú neix
una estranya amistat entre dos passatgers del vent, cadascun amb una
idea del Marroc al cap, de vegades imaginari, d’altres nostàlgic, màgic,
cruel i oníric, fora del temps.

Alanis

Anahí Berneri [Argentina · 2017 · 82 min]
dg 5 - 19.15 h - sala 2 / ds 11 - 17.30 h - sala 4
Alanis és una treballadora sexual, mare d'un nen petit, que haurà de
lluitar per fer-se un lloc en la societat.

Arrels de resistència

La Recolectiva [Espanya · 2017 · 60 min]
dj 9 - 19.30 h - sala 2
Les oliveres són els garants de la vida i de la història de les poblacions
en terres palestines des de fa milers d'anys. Des de la creació el 1948 de
l'estat d'Israel al territori de la Palestina històrica, arbres i habitants
s'enfronten a l'arrencada de les seves arrels, la destrucció de les seves
vides i l'alienació de la seva cultura.

Arrhash / Veneno

Javier Rada, Tarik El Idrissi [Espanya · 2009 · 44 min]
ds 4 - 19.00 h - sala 2
Aquest documental recupera l’oblidada història de com l’exèrcit
espanyol va llançar gas mostassa sobre la població civil a la guerra del
Rif.

At the syrian border

Jordi Oriola Folch [Catalunya · 2017 · 18 min]
dv 10 - 19.15 h - sala 2
El David té un negoci basat en el transport. L’Ahmed ha arribat a
Barcelona fugint de la guerra de Síria. Aviat l’Ahmed necessitarà
emprendre accions per refer la seva vida a Europa. Els seus camins,
d’alguna manera, tindran un punt de contacte amb desenllaç inesperat.

Chouf
A l'anterior edició, La Mostra de CineBaix es va expandir no només a un àmbit d'actuació
comarcal, sinó també a una programació més internacionalitzada. Seguint en aquesta línia,
aquest any comença una col·laboració amb Casa Àsia i el Festival de Cine Africano de
Tarifa (FCAT) per enriquir les respectives seccions. A través de pel·lícules seleccionades i
premiades en diferents festivals, i que es podran projectar a Sant Feliu gràcies a aquestes
noves relacions, La Mostra de CineBaix vol fer visible la gran diversitat d'estils i temes dins
d'una proposta més àmplia, de resistència al model dominant de distribució cinematogràfica que no ens deixa accedir a tota aquesta riquesa audiovisual.
Una altra nova col·laboració és amb la Directa, un mitjà de comunicació cooperatiu amb qui
hem elaborat un suplement dedicat al Cinema i conflictes socials al sud de la Mediterrània i al Llevant amb la funció de complementar i ampliar tant l'oferta de pel·lícules com els
debats i cinefòrums programats en aquesta edició.
Benvinguts a l’11a edició de La Mostra de CineBaix, mostra de cinema Internacional
del Baix Llobregat!
www.mostra.cinebaix.cat
#mostracinebaix2016

Joan Batllori, 21 | Tel. 93 666 18 59
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.cinebaix.cat

Karim Dridi [França · 2016 · 108 min]
dv 3 - 21.45 h - sala 4 / dv 10 - 17.15 h - sala 2
Chouf vol dir “mira” en àrab. Així s’anomena als sentinelles de les xarxes
de tràfic de droga de Marsella. Sofiane té 24 anys i és un estudiant
brillant. Després de l’assassinat del seu germà, un capitost local,
s’incorpora a l’activitat del seu barri. Decidit a trobar els assassins,
Sofiane està disposat a fer el que sigui necessari. Abandona la seva
família, deixa els seus estudis i ascendeix ràpidament. La violència a la
qual ha d’enfrontar-se el supera, i la realitat que va descobrint l’obliga a
prendre decisions.

Coldness

Bahram i Bahman Haj Bol Loo Ark [Iran · 2015 · 87 min]
ds 4 - 19.15 h - sala 4
Història d’una família que es veu obligada a canviar de casa per
problemes econòmics. A més, el fill de 8 anys es pixa a l’escola a causa
de l’estrès. S’amaga contínuament sota el xador de la seva mare, la qual
decideix posar punt i final a aquest hàbit. Però a causa del seu fugitiu
pare, el fill encara es troba amb més problemes.

Demain dès l’aube / Ghodwa hay

Lotfi Achour [Tunísia · 2017 · 85 min]
dv 3 - 17.15 h - sala 2 / dl 6 - 21.45 h - sala 2
Història d’una amistat sorprenent i retrat d’un país fràgil perseguit pels
seus fantasmes. A mig camí entre la pel·lícula d’investigació i el relat,
explica com es creuen els destins de dues dones joves i un adolescent
en la Tunísia de la post-revolució.

Duty / Wajib

Annemarie Jacir [Palestina | França | Alemanya | Colòmbia | Noruega |
Dinamarca | Qatar | Emirats Àrabs Units · 2017 · 96 min]
dj 2 - 19.30 h - sala 2 / ds 4 - 22.15 h - sala 2 / dv 10 - 20.30 h - sala 4
Abu Shadi, de 60 anys, viu a Natzaret, i és pare divorciat i professor

d’escola. La seva filla és a punt de casar-se i Abu ha de viure sol fins que
el seu fill, un arquitecte que viu a Roma des de fa molts anys, arribi per
ajudar en la preparació del casament. La seva fràgil relació es veurà
posada a prova.

Félicité

Alain Gomis [Alemanya | Bèlgica | França | Líban | Senegal · 2017 · 123
min]
ds 4 - 21.45 h - sala 5 / ds 11 - 19.15 h - sala 2
Félicité canta en un club nocturn a Kinshasa, la capital de la República
Democràtica del Congo. La seva vida canvia d'arrel quan el seu fill de 14
anys té un terrible accident de motocicleta. La seva obsessió: recaptar
diners per a la cirurgia del seu fill. I en el seu camí es creua amb Tabu.

Foreign body / Jassad Gharib

Raja Amari [França | Tunísia · 2017 · 92 min]
dv 3 - 22.15 h - sala 2 / dg 12 - 19.00 h - sala 4
Samia és una jove que arriba il·legalment a França al final de la revolució
a Tunísia. Aclaparada per la possibilitat que el seu germà islamista, a qui
va denunciar, descobreixi el seu parador, troba refugi primer a casa
d’Imed, un conegut del seu poble, i després a casa de Christine, per a la
qual treballa. Envoltada per ella i per un nou entorn, Samia veurà com la
barreja de desig i por exacerba les tensions i dificulta el seu recorregut
cap a la llibertat.

Happy End

Michael Haneke [Àustria · 2017 · 110 min]
dg 5 - 17.00 h - sala 2 / ds 11 - 19.30 h - sala 4
La pel·lícula gira al voltant d’una família burgesa i el drama dels
refugiats. La família posseeix un empresa a Calais, al costat dels
campaments on viuen milers de refugiats.

Hotel Cambridge

Eliane Caffé [Brasil | França | Espanya · 2016 · 100 min]
dl 6 - 21.45 h - sala 4 / dv 10 - 18.40 h - sala 4
Una pel·lícula que ens mostra l’atípica situació del moviment brasiler
dels sense sostre i els refugiats que ocupen un edifici abandonat al
centre de Sao Paulo. La tensió diària provocada per l’amenaça de
desnonament revela els drames, les alegries i els diferents punts de vista
dels ocupes.

Il va pleuvoir sur Conakry

Cheick Fantamady Camara [Guinea | França · 2007 · 97 min]
dg 5 - 21.45 h - sala 5 / dg 12 - 17.00 h - sala 2
BB és un jove dibuixant guineà que és elegit per succeir el seu pare, el
fervent imam de la ciutat de Conakry. Atret pels valors de la modernitat,
declina l’oferta i es decideix pel desafiament de seguir el seu somni,
plantejant un conflicte generacional davant les tradicions i la religió.

In the Fade / Aus dem Nichts

Fatih Akin [Alemanya | França · 2017 · 100 min]
ds 4 - 17.00 h - sala 2 / ds 11 - 21.45 h - sala 4
La vida de Katja s’enfonsa quan el seu marit i el seu fill moren en un
atemptat amb bomba. Després del duel i la injustícia, arribarà el temps
de la venjança.

Investigating Paradise / Tahqiq fel djenna

Merzak Allouache [França · 2017 · 135 min]
dg 12 – 19.15 h - sala 2
Nedjma, una jove periodista d’investigació d’un diari algerià, decideix fer
alguna cosa davant la instrumentalització creixent del concepte de
paradís en la propaganda extremista i les crides a la gihad que els
predicadors salafistes de l’Orient Mitjà difonen a Internet. Comença a
investigar el lloc que ocupa el paradís en la imaginació musulmana.
Ajudada pel seu col·lega Mustapha, recorre Algèria a la recerca
d’opinions diferents, des dels més joves fins als més ancians, homes i
dones, intel·lectuals i gent del carrer.

Jericó, el infinito vuelo de los días

Catalina Mesa [França | Colòmbia · 2016 · 77 min]
dg 5 - 19.30 h - sala 4 / dl 6 - 17.30 h - sala 2 / ds 11 - 21.45 h - sala 5
Calidoscòpic de retrats íntims de dones del poble de Jericó, Colòmbia. A
través d’un itinerari sensible i musical tenen lloc les trobades i les
xerrades entre dones, d’edats i condicions socials diferents. D’una en
una es van revelant les seves històries de vida, els seus espais interiors,
el seu sentit de l’humor i la seva saviesa. Facetes profundes i
autèntiques de l’esperit femení que celebren i preserven el patrimoni
immaterial colombià.

Khamsa

Marc Almodóvar [Espanya · 2015 · 50 min]
dv 10 - 19.15 h - sala 2
Un viatge per les inquietuds i els somnis de cinc persones unides per una
generació i les aigües de la Mediterrània, però separades per horitzons i
entorns llunyans. Cinc joves, cinc poblacions mediterrànies, cinc
històries. Hiba, Hakeem, Seif, Nina i Ayoub. Beirut, Alexandria, Djerba,
Timezrit i Casablanca. A través de la seva pròpia veu i gravat amb els
seus propis ulls, recorrem els universos d’aquests 5 protagonistes.

Kindil el Bahr

Damien Ounouri [Algèria | Qatar | EUA · 2016 · 40 min]
dv 3 - 21.00 h - sala 2 / dv 10 - 21.45 h - sala 5
La jove mare Nfissa se’n va a la platja, on un grup de joves l’ataca i la
linxa a l’aigua. Ningú més sembla haver estat testimoni de la seva
desaparició. Poc després, a la mateixa platja, tots els banyistes moren.

La fuente de las mujeres

Radu Mihaileanu [Bèlgica · 2011 · 136 min]
dj 9 – 19.30 h - sala 4 - DO
En un petit poble de l’Orient Pròxim, la tradició exigeix que les dones
vagin a buscar aigua sota un sol ardent, a la font que neix a la part alta
d’una muntanya. Leila, una jove casada, proposa a les altres dones una
vaga de sexe: no mantindran relacions sexuals fins que els homes
col·laborin amb elles en el transport de l’aigua.

La laine sur le dos

Lofti Achour [Tunísia | França · 2016 · 15 min]
dv 3 - 17.15 h - sala 2 / dl 6 - 21.45 h - sala 2
Mentre condueix per una desèrtica carretera tunisiana, un home i el seu
nét són detinguts per la policia. Per poder seguir el seu camí, hauran
d’acceptar un estrany acord.

La mejor receta / Dough

John Goldschmidt [Regne Unit | Hongria · 2016 · 94 min]
dv 3 - 22.00 h - sala 5 / dc 8 - 18.00 h - sala 2 - DO / dg 12 - 22.00 h sala 5
Nata Dayan és un vell jueu propietari d’un forn de Londres. En necessitar
més ajuda a la feina, Dayan decideix contractar Ayyash, un adolescent
musulmà que es convertirà en el seu aprenent. Accidentalment, a Ayyash
li cau marihuana a la massa del pa, fet que propicia un ascens increïble
en les vendes.

La mujer del animal

Víctor Gaviria [Colòmbia · 2016 · 120 min]
dl 6 - 17.30 h - sala 4 / ds 11 - 21.45 h - sala 2
Amparo fuig, per por del seu pare, de l’internat de monges on l’acollien.
Arriba a un barri marginat de Medellín a viure amb la seva germana.
Quan el seu cunyat la introdueix en la família, el cosí Libardo, l’”Animal”,
s’enamora d’ella i la rapta en un ritu matrimonial amb la família com a
testimoni. Forçada a convertir-se en la dona de l’Animal, Amparo té una
nena que intentarà salvar.

La villa / La casa junto al mar

Robert Guédiguian [França · 2017 · 107 min]
ds 4 - 21.45 h - sala 4 / dg 12 - 17.00 h - sala 4
En una petita cala prop de Marsella, en ple hivern, Angèle, Joseph i
Armand tornen a casa del seu ancià pare. Angèle és actriu i viu a París, i
Joseph acaba d’enamorar-se d’una noia molt més jove. Armand és l‘únic
que es va quedar a Marsella per portar el petit restaurant que regentava
el seu pare. És el moment de descobrir què ha quedat dels ideals que els
va transmetre el seu progenitor, del món fraternal que va construir en
aquest lloc màgic al voltant d’un restaurant per a obrers. Però l’arribada
d’una pastera a una cala veïna canviarà les seves reflexions…

Las hijas de Abril

Michel Franco [Mèxic · 2017 · 103 min]
dg 5 - 17.15 h - sala 4 / dv 10 - 22.15 h - sala 4
Valeria té 17 anys i està embarassada. Viu a Puerto Vallarta amb Clara, la
seva mitja germana. Valeria no ha volgut que Abril -la mare, absent des
de fa molt de temps- s’assabenti de l’embaràs. Però Clara, davant la
pressió econòmica i les responsabilitats que implica tenir un bebè a
casa, decideix cridar-la. Abril arriba amb la disposició d’ajudar les seves
filles, però aviat comprendrem per què Valeria preferia mantenir-la lluny.

Los nadie

Juan Sebastián Mesa [Colòmbia · 2016 · 84 min]
dg 5 - 22.15 h - sala 4 / dv 10 - 22.00 h - sala 2
Amors, odis, promeses trencades i cinc germans de carrer que es
coneixen enmig d’una ciutat hostil. Els ningú, joves units per les ànsies
de viatjar, troben en l’art de carrer i la música, el lloc on refugiar-se i una
oportunitat per escapar.

L'arbre sans fruit / The Fruitless Tree

Aïcha Macky [França | Níger · 2017 · 52 min]
dg 5 - 22.00 h - sala 2 / dg 12 - 21.00 h - sala 4
Casada i sense fills, la realitzadora Aïcha Macky i el seu marit s’enfronten
a una situació fora del comú a la seva societat. Però a Níger, com arreu,
hi ha problemes d’infertilitat. A partir de la seva experiència personal i en
un diàleg amb la seva mare morta en donar a llum, la directora explora
amb delicadesa els patiments ocults de les dones alhora que trenca amb
els tabús. L’espectador camina al costat d’Aïcha a Níger, una dona entre
mares.

Puedo

Mohammad Al-Azza [Palestina · 2016 · 18 min]
dv 3 - 19.30 h - sala 2
Echlas Alazza és una dona refugiada, palestina i amb diversitat funcional.
El documental tracta sobre la seva vida i sobre com ha aconseguit
adoptar i celebrar aquestes identitats i fer front als obstacles, a la
recerca de la independència.

Rif 58-59: Rompiendo el silencio /
Rif 58-59: Briser le silence

Tarik El Idrissi [Marroc · 2014 · 72 min]
ds 4 - 19.00 h - sala 2
Del 1958 al 1959, els habitants de les províncies del Rif van sofrir una
violenta repressió en resposta al seu aixecament contra la creació del
nou estat marroquí. Als seus ulls, la política centralista del regne va
destruir la seva estructura política, social i econòmica. La por instal·lada
al Rif marroquí durant més de 50 anys ha creat un tabú real sobre el
tema.

Tajrish… An unfinished story

Pourya Azarbayjani [Iran · 2015 · 85 min]
dv 3 - 19.30 h - sala 4 / dl 6 - 22.00 h - sala 5
Soroor i Amir es van conèixer fa 20 anys. Des de llavors ella ha enviudat
i ara és mare soltera d’un nen i ell s’ha casat. No obstant això, l’amistat
s’ha mantingut durant tots aquests anys.

Tenemos un sueño: vivir seguras

Mohammad Al-Azza [Palestina · 2016 · 12 min]
dv 3 - 19.30 h - sala 2
Aquest curt documental mostra la vida diària al camp de refugiats d'Aida
a través de la mirada de Shahed, una nena palestina d'11 anys.

Una mujer fantástica

Sebastián Lelio [Xile | Alemanya | Espanya | EUA · 2017 · 104 min]
dv 3 - 17.15 h - sala 4 / dl 6 - 19.30 h - sala 2 / ds 11 - 17.15 h - sala 2
Marina, una jove cambrera aspirant a cantant, i Orlando, vint anys més
gran, planegen un futur junts. Després d’una nit de festa, Marina el porta
a urgències, però ell mor en arribar a l’hospital. Llavors ella ha d’afrontar
les sospites per la seva mort. La seva condició de dona transsexual
suposa per a la família d’Orlando una completa aberració. Ella haurà de
lluitar per convertir-se en el que és: una dona forta, passional...
fantàstica.

Wallay

Berni Goldblat [França | Burkina Faso · 2017 · 84 min]
ds 4 - 17.15 - sala 4 / dv 10 - 17.00 h - sala 4
Ady té 13 anys i ja no fa cas al seu pare que l’educa sol. Aquest últim, al
límit, decideix confiar-lo durant l’estiu al seu oncle Amadou. Aquest i la
seva família viuen a l’altra banda de la Mediterrània, a Burkina Faso. Allà,
als 13, un ha de convertir-se en un home, però Ady, pensant que està de
vacances, no ho veu d’aquesta manera.

Zhol

Askar Uzabaev [Kazakhstan · 2014 · 94 min]
dl 6 - 19.45 h - sala 4 / dg 12 - 22.15 h - sala 4
Zhol és la història d’un noi corrent. Els seus amics i coneguts
l’anomenen Spark. La seva vida, des del punt de vista dels altres, és
diferent. Treballa en un mercat, amb uns ingressos molt baixos però
suficients per a ell. En el seu temps lliure participa en combats no oficials
de boxa. Tot i que és un autodidacte, demostra tenir un gran talent.

