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Com arribar-hi
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Enguany, el mes de novembre, la cultura 

Palestina serà la nostra convidada. 

iniciarem el mes gaudint del seu cinema 

a la Filmoteca i continuarem fruïnt-ne al 

llarg del mes a diferents indrets del barri 

de Gràcia de barcelona, amenitzat amb 

la seva música, sabors i colors. 

L’any passat dèiem que ens endinsàvem 

en la “Memòria” i recuperàvem 

“universos silenciats” com a font per 

entendre el present. Enguany partim de 

la quotidianitat del present per copsar la 

profunditat i arrelament del poble palestí 

a la seva terra i entendre el perquè 

de la seva resistència, perseverança i 

obstinació per afirmar la seva identitat. 

Ja sigui des de l’assetjada Gaza, de 

l’abandó d’un camp de refugiats al 

Líban, del turment i l’amarga existència 

de la vida a Jerusalem o amb la 

impotència del dia a dia a qualsevol 

poble o ciutat de Cisjordània. 

També us proposem seguir el fil 

d’aquelles revoltes que van sacsejar el 

món ara fa gairebé quatre anys, amb la 

projecció de dos documentals inèdits 

a casa nostra de la mà del Sergent 

inmortal Ziad Kalthoum, que ve de Síria, 

i de les Onades que ens ens envia des 

d’Egipte l’ahmed Nour. 

Organització:

Mitjans de comunicació:

www.mostracinearab.com

Amb el suport:

Amb la col·laboració:
Empreses col·laboradores:
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DimarTS 4 DE NovEmbrE 

21:00 
inauguració a càrrec d’Esteve 
riambau, director de la Filmoteca, 
meritxell bragulat, directora de la 
Mostra i ibrahim beisani, president 
Comunitat Palestina

Un món que no és el nostre
Alam laysa lana
Direcció: mahdi Fleifel
País: Líban/Palestina, 2012
Durada: 93 min
Idioma: voSC
Format: Digibeta 

Amb la presència de Zhe Wu  
(Enginyera de so)

DimECrES 5 DE NovEmbrE

21:30
Omar
Direcció: hani abu assad
País: Palestina, 2013
Durada: 96 min
Idioma: voSE
Format: 35mm

DiJoUS 6 DE NovEmbrE

18:30 
Onades
Moug
Direcció: ahmed Nour
País: Egipte, 2013
Durada: 70 min
Idioma: voSC
Format: blu-ray

DivENDrES 7 DE NovEmbrE

19:00
Sergent immortal 
Al-Rakib Al-khaledt
Direcció: Ziad Kalthoum
País: Síria, 2014
Durada: 79 min
Idioma: voSC
Format: blu-ray 

Amb la presència de Ziad Kalthoum  
i Senén Florensa (president executiu  
de l’Iemed)

21:30
Cançó en un camí estret
Song on a narrow path
Direcció: akram Safadi
País: Palestina, 2002
Durada: 52 min
Idioma: voSC
Format: mp4

Bajo el cielo
Under the sky
Direcció: ramzi maqdisi
País: Palestina, 2011
Durada: 45 min
Idioma: voSE
Format: SDCarD 

Amb la presència de ramzi maqdisi  
i Pau Subirós, guionista i productor

22:00
Els cavalls de Déu
Les cheveaux de Dieu
Direcció: Nabil ayouch 
País: marroc, 2012
Durada: 115 min
Idioma: voSC
Format: DCP

DiSSabTE 8 DE NovEmbrE

19:00
Palestine stereo
Falastine Stereo
Direcció: rashid masharawi
País: Palestina, 2013
Durada: 90 min
Idioma: voSC
Format: blu-ray
Amb la presència d’abed al Salaam 
abu askar (Productor-Gaza Media 
Center) i Esteve riambau

22:00
Els terrats
Es-Stouh
Direcció: merzak allouache
País: algèria, 2013
Durada: 91 min
Idioma: voSC
Format: DCP

XXi SETmaNa CULTUraL GràCia amb PaLESTiNa

Del 17 al 23 de novembre de 2014

Aquest any tornem a dedicar la Setmana Cultural a un país concret de la 
Mediterrània, a Palestina. I ho fem per dos motius fonamentals: d’una banda, 
perquè som conscients que cal impulsar accions de divulgació i sensibilització de 
la ciutadania per promoure una sortida pacífica d’aquest conflicte que ja dura més 
de 60 anys, com a única garantia per assolir una mínima estabilitat i pau al Pròxim 
Orient. 

I, d’altra banda, perquè Palestina és el país convidat a la 8a Mostra de Cinema Àrab 
i Mediterrani, que es farà a primers de novembre a la Filmoteca de Catalunya. 

L’objectiu d’aquesta setmana cultural és difondre, encara que només sigui a través 
d’unes pinzellades, la història, les manifestacions culturals (art, literatura, cinema, 
gastronomia, música...) i la forma de vida del poble palestí. 

Les activitats es faran a:

Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321

Centre Cívic El Coll-La bruguera
Aldea, 15

Espai jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192

La violeta
Maspons, 6

biblioteca Jaume Fuster - Lesseps
Plaça de Lesseps, 20-22

Per a més informació, consulteu el programa específic de la Setmana Cultural:
www.bcn.cat/cclasedeta 

CiCLE miraDES. DoCUmENTaL àrab.
organitzat pel Cineclub barcelona Espai de Cinema (bEC)  
i la Casa Elizalde 

Amb la voluntat de contribuir al coneixement i difusió dels cinemes àrabs a la ciutat 
de Barcelona, el BEC i la Casa Elizalde ens ofereixen durant el mes d’octubre un 
cicle de cinema àrab documental amb alguns dels millors títols d’Algèria, el Líban 
i Síria, respectivament, en el marc de la 8ª edició de la Mostra de Cinema Àrab i 
Mediterrani de Catalunya. 

14 d’octubre 
ALGÉRIE: TOURS/DÉTOURS 
Direcció: Leïla morouche, oriane brun-moschetti
Algèria, 2007 / 120 min / VO àrab amb subtítols en català

21 d’octubre 
ÉREM COMUNISTES (SHEOEYIN KENNA) 
Direcció: maher abi Samra
Líban, 2010 / 85min / VO àrab amb subtítols en castellà

28 d’octubre 
COM SI AGAFÉSSIM UNA COBRA 
Direcció: hala abdallah
Síria, 2012 / 120 min / VO àrab amb subtítols en castellà

Totes les projeccions són en dimarts a les 19.30 h

Entrada gratuïta

Per més informació: 
Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302- 08009 Barcelona
Tel.: 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
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