Aquesta tardor torna el cicle de documentals
Cinema Lliure a la Biblioteca
Del 18 d’octubre al 29 de novembre de 2021
a les biblioteques Joan Maragall, Mercè Rodoreda i Xavier Benguerel

Cinema Lliure a la Biblioteca és una mostra de lliure accés de documentals produïts
a Catalunya i Balears que narren fets propers i emocionants de temàtica universal.
Per aprofundir, la mostra de documentals ofereix col·loquis amb els directors i directores,
altres professionals del sector o persones expertes i col·lectius vinculats a les temàtiques
tractades.
A més, al Racó de Cinema Lliure a la Biblioteca trobaràs una selecció de llibres, pel·lícules
i altres documents relacionats amb cada documental.

CONSULTA LA PROGRAMACIÓ 2021
ELS DOCUMENTALS D’AQUESTA TARDOR
Em dic Violeta
Catalunya, 2019
dir.: David Fernández de Castro i Marc Parramon
76’
Idioma: català, castellà
Als sis anys, Ignacio va dir als seus pares: "Sóc una nena, em dic Violeta". A través de la
història de Violeta i els seus pares, i la d'altres joves i les seves famílies, explorem el complex
trànsit que aspiren a realitzar aquests nens i nenes transgènere.
Jaume Plensa - Pots sentir-me?
Catalunya, 2019
dir.: Pedro Ballesteros
75’
Idioma: castellà, anglès
Subtítols: castellà
Pots sentir-me? se submergeix en l’obra i la personalitat de l’escultor Jaume Plensa, un dels
artistes en actiu més rellevants del panorama mundial, i reflexiona sobre els mecanismes
que condueixen a la creació artística, les preguntes que sorgeixen en enfrontar-nos-hi i
sobre com l’art pot transformar la nostra manera de veure i ser al món.
La Gemma té un pla
Catalunya, 2020
dir.: Arantza Diez
61’
Idioma: català, anglès
Subtítols: català
A Sèrbia, el delicte de tràfic de persones està castigat amb penes de fins a 12 anys de presó:
a aquesta acusació s'enfronta la Gemma, a qui la policia enxampa intentant passar un

control fronterer amb una família afganesa. Però, és la Gemma una traficant de persones?
Què és el que mou aquesta infermera, mare de tres fills i àvia d'una nena, a córrer aquest
risc?
Dorothea i el Myotragus
Balears, 2020
dir.: Marta Hierro i Núria Abad
60’
Idioma: català
Dorothea i el Myotragus és un documental que incorpora l'animació per recrear els diaris
escrits a les Illes Balears per Dorothea Bate, una de les més importants paleontòlogues de
tots els temps, una dona que va lluitar contra els estereotips de gènere de la seva època i la
descobridora de misterioses espècies animals extingides al Mediterrani, entre elles, el mític
Myotragus balearicus.
Ciutat dels morts
Balears, 2019
dir.: Miquel Eek
56’
Idioma: castellà, català
Al cementiri i el tanatori de Palma hi treballen el Biel, el vigilant; el Josep, l'agent comercial
que tracta amb les famílies; el David i el Sergio, els tanatopractors; el Jaume i el
Mohammed, jardiners; el José Luis, del forn crematori; i la Manuela, que treballa en la
neteja. A través de les seves relacions, de vegades dramàtiques, altres còmiques, descobrim
el desconegut món de la mort, però també les històries personals dels seus habitants.

Descobreix històries humanes properes
a través del documental
Per a més informació, contacteu amb:
Departament de Comunicació de Cinema Lliure
comunicacio@cinemalliure.com
+34 932 070 834
cinemalliure.com/biblioteca
@cinemalliure

