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CURTMETRATGES SELECCIONATS 2013
ABOUT NDUGU (2013)

16’

Director: David Muñoz
Sinopsi: Ndugu, un nen de 9 anys, 
rep una carta del seu pare adoptiu a 
Amèrica, el Sr. Schmidt, vidu des de fa 
poc. Ndugu provarà de trobar-li una 
nova dona.

MOSTREMP SOBRE RODES 2013

20 de Juliol |  22:00 | La Piscina - Senterada

2 d’Agost |  22:00 | Plç. del Bisbe Badia - Isona

8 d’Agost |  20:00 | El Molí - Rialp

16 d’Agost |  22:00 | El Molí de l’Oli - La Pobla de Segur

L’organització es reserva el dret d’alterar 
la programació en cas de causa justificada

MOSTREMP CONTINUA... (pròximament)

PROJECCIÓ SELECCIÓ ANIMAC
Realitat 2.0 
La Lira 

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES 
GUANYADORS MOSTREMP’13   
Galeria Contrast – Barcelona 

ALFRED I ANNA (2012)

15’

Director: Juanma Suárez
Sinopsi: Des que les famílies de Hum-
mingbird van haver d’emigrar, deixant 
el poble sense nens, el professor 
Alfred ha vist truncada la seva gran 
passió: fer classes de música, però 
l’arribada d’un alumne nou li retornarà 
el seu entusiasme...

EL HAMBRE (2013)

15’

Director: Pau Durà
Sinopsi: Postguerra. El pintor Le-
opoldo Bernabeu arriba a una vella 
masia amb la seva dona i el seu fill. 
Tenen el sostre assegurat, però el 
menjar escasseja. L’amo de la casa és 
un avar amb les seves poques pos-
sessions, entre elles, una conillera. 
Entre aquests, n’hi ha un de moribund.

FIGUES O RAÏM (2013)

8’

Director: Sara Calabuig
Sinopsi: A Benaixover, un petit poble 
de l’interior valencià, es desperten co-
mentaris maliciosos sobre la relació 
del Tio Rafel i Doloretes. Conxin, una 
veïna recelosa s’obceca amb aquesta 
situació i vigila amb alerta des de dar-
rere la finestra. El rumor s’escampa 
per tot el poble, on crea tensió.
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GODKA CIRKA  (2013)

10’

Director: Alex Lora
Sinopsi: A través de la mirada d’Alifa, 
una nena somali, es descobreixen tres 
generacions de pastores que lluiten 
contra les vicissituds del seu temps 
per poder seguir amb les seves vides: 
pobresa, vellesa i ablació en són al-
gunes d’elles. 

L’ESTRATÈGIA DE 
MADAME BRETÓ (2012)

10’

Director: Zoraida Roselló
Sinopsi: Lola Bretó, una dona que viu 
en una masia allunyada de les noves 
tecnologies, segueix al peu de la lletra, 
sense saber-ho, les lliçons virtuals del 
Doctor Machuca sobre la teoria de 
l’estratègia.

THE RATTLE OF 
BENGHAZI  (2012)

11’

Director: Paco Torres 
Sinopsi: El soroll d’una matraca és 
intens, inconfusible i implacable. A 
Bengasi, un nen i una nena juguen amb 
una matraca per silenciar el soroll dels 
bombardejos. Juguen a ser ells ma-
teixos. Els seus somriures es conver-
teixen en llàgrimes silencioses plenes 
d’esperança.

BOINA  (2013)

2’

Director: Juan Pajares Muñoz 
Sinopsi: El microdocumental mostra 
mitjançant rotoscòpia diversos grups 
d’homes, en la seva majoria amb 
boina, fumant i xerrant tranquil•lament 
a la Plaza Mayor de Tomelloso un dia 
de 1971. Mentrestant la poètica lo-
cució descriu la peça de roba, els seus 
usos i els usuaris.

ALBAITARI (2012)

20’

Director: Pablo Vijande Menendez
Sinopsi: Surt el sol a casa de 
l’albaitari (veterinari). Un espai envol-
tat de silenci. Un amor incomprès, 
distorsionat i denigrat.

LA CIUDAD DE 
GAO FENG (2012)

12’
Director: Oriol Martínez
Sinopsi: Gao Feng, un vell pagès vidu 
i en estat vegetatiu, arriba a la ciutat 
per instal•lar-se amb el seu fill. Ell 
queda fascinat per la ciutat, però el 
seu estat de salut l’impedeix parlar i 
exterioritzar els seus sentiments. El 
seu fill el tancarà dins d’un petit pis.

BROKEN BORDER (2012)

19’

Director: Keywan Karimi
Sinopsi: Documental sobre el contra-
ban de petroli a la frontera entre Iran i 
Iraq.

LOCO CON 
BALLESTA (2012)

19’
Director: Kepa Sojo
Sinopsi: En Pedro i el seu fill Javier 
van a buscar bolets a la muntanya.

CARA DE LUNA (2012)

6’

Directors: Enrique Diego, Rocío Galea, 
Dani Hernández, Carlos Nicoll 
Sinopsi: Basada en un relat homònim 
de Jack London. L’obsessió per part 
d’un granger cap al seu veí el forçarà a 
prendre una decisió dràstica.

DOS TOMATES 
Y DOS DESTINOS (2012)

9’
Directors: Aníbal Gómez 
& David Rodríguez 
Sinopsi: El K-44 i el Mauricio s’han 
conegut per xat i queden per conèix-
er-se en tomata. No en saben gaire 
l’un de l’altre però la cita els donarà 
moments per fer-ho. A primera vista 
K-44 sembla més atractiu, però el 
Mauricio té alguna cosa que a K-44 el 
tornarà boig. 

SELECCIÓ DE CURTMETRATGES
acte gratuït amb reserva prèvia


