Enguany celebrem la XV edició de la Mostra i la
cinquena que organitza la Direcció General d’Afers
Religiosos del Departament de Justícia. Presentem un cartell de 19 pel·lícules i 2 curtmetratges,
amb 72 projeccions en una quarantena de sales
repartides en 16 ciutats d’arreu de Catalunya.
En el marc de la commemoració de l’Any
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 - Tavertet 2010), s’han seleccionat pel·lícules
que reflecteixen el seu pensament i que es projectaran en diverses sales.
Panikkar, de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és una de les veus
més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg
intercultural i interreligiós.
La Filmoteca de Catalunya homenatjarà el director de cinema Carl T. Dreyer
amb motiu dels 50 anys de la seva mort (Dinamarca, 1889-1968). S’hi podrà
veure una selecció dels films més emblemàtics d’aquest autor, fill de pares luterans, qualificat com el cineasta de la poesia en el cine, el director del silenci, de
la transcendència espiritual.
Als Verdi s’opta per una programació més actual però sense allunyar-se del
cinema que aprofundeix els aspectes de l’existència humana.
La implicació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris permet que
la Mostra arribi un any més a tots els centres penitenciaris de Catalunya, una
experiència molt ben valorada i una gran ocasió per treballar els valors i orientar-los a la reflexió.
La Mostra clourà el 30 de novembre amb el concurs La Paraula S’agrada,
conduït per l’escriptor Màrius Serra, per posar sota els enigmes lingüístics els
conceptes relatius a les diferents confessions en un format ludolingüístic. L’acte
és d’accés lliure i els guanyadors obtindran abonaments de la Filmoteca, llibres
i altres sorpreses. Us convidem a assistir-hi i a participar-hi!
Agraïm especialment la implicació de Peio Sánchez, assessor de continguts
de la Mostra. I també la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Filmoteca
de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa”, la Basílica de la Sagrada Família, Ágape
i els cinemes Verdi, així com d’una quarantena d’entitats, entre les quals hi ha
ajuntaments, entitats culturals, entitats religioses i universitats, amb l’objectiu
comú d’obrir, a través del cinema, una finestra a la realitat religiosa del nostre
país i afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social.
Marcel·lí Joan i Alsinella

Director general d’Afers Religiosos

Déu meu, però què t’hem fet?

(2014) - Philippe de Chauveron. 97 min
Claude i Marie Verneuil, un matrimoni catòlic i molt conservador, tenen
quatre filles a qui han mirat d’inculcar els seus valors i principis. Tanmateix, les noies només els han donat maldecaps: la més gran es casa
amb un musulmà; la segona, amb un jueu, i la tercera, amb un xinès. El
matrimoni diposita totes les seves esperances en la filla menor i desitja
que, si més no, ella es casi per l’Església. Però els problemes continuen... Una caricatura social i un cant a la convivència.
Dijous 15 - 18.00 h: CaixaForum Lleida
Dijous 15 - 19.00 h: Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona)
Divendres 16 - 17.00 h: Auditori de l’EspaiCaixa de Girona
Divendres 16 - 19.00 h: Centre de Lectura de Reus
Divendres 16 - 20.30 h: Sala M. Roser Carrau (Vilassar de Mar)
Diumenge 18 - 18.00 h: Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona)
Dilluns 19 - 13.00 h: Universitat Autònoma de Barcelona
Dilluns 19 - 18.00 h: Cines Imperial (Sabadell)
Dimarts 20 - 18.00 h: CaixaForum Tarragona
Dimecres 21 - 18.00 h: Centre Cultural Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet)
Dijous 22 - 20.00 h: El Teler-Ateneu Popular Coma Cros (Salt)
Dijous 22 - 21.30 h: Espai ETC-Cineclub Vic
Dilluns 26 - 20.00 h: Cinema Catalunya (Terrassa)
Dijous 29 - 19.30 h: Lluïsos d’Horta (Barcelona)
Dijous 29 - 20.30 h: Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Divendres 30 - 21.30 h: Centre Cultural Els Catòlics (Olot)

Jesús (1979) - John Krish i Peter Sykes. 117 min

El relat de la vida de Jesús basada en l’Evangeli de Lluc. La pel·lícula
més traduïda en la història, que té versions en més de 1.000 idiomes.
Filmada íntegrament a Israel. Si vols conèixer el punt de vista bíblic de
la vida de Jesús, aquesta pel·lícula t’encantarà.
Dijous 22 - 19.00 h: Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona)

La tortuga vermella

(2016) - Michael Dudok de Wit. 80 min
Bonica pel·lícula franconipona candidata a l’Oscar d’animació i, immerescudament, no guanyadora. Una faula muda sobre la relació de l’ésser
humà amb la natura que sorprèn silenciosament. Un nàufrag arriba a
una illa d’on intenta escapar infructuosament: una tortuga vermella li ho
impedeix. A poc a poc el protagonista es va adaptant a una nova relació
més contemplativa i menys invasiva. D’aquest nou estat brolla l’amor
inesperat i la vida en comunió. Un homenatge a la recerca del sagrat en
la commemoració de l’Any Raimon Panikkar. Apta per a tots els públics.
Dijous 15 - 18.00 h: Auditori Blanquerna. URL (Barcelona)
Dijous 15 - 19.00 h: Centre Catòlic de Blanes
Dijous 15 - 20.00 h: El Teler-Ateneu Popular Coma Cros (Salt)
Dijous 15 - 21.30 h: Espai ETC-Cineclub Vic
Divendres 16 - 19.00 h: Centre Cívic Pati Llimona (Barcelona)
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Dissabte 17 - 18.00 h: Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona)
Dilluns 19 - 20.00 h: Cinema Catalunya (Terrassa)
Dimecres 21 - 19.00 h: Centre Cívic Casa Elizalde (Barcelona)
Dimecres 21 - 19.30 h: Lluïsos d’Horta (Barcelona)
Dijous 22 - 18.00 h: CaixaForum Lleida
Dijous 22 - 19.00 h: Auditori de la Fundació Joan Maragall (Barcelona)
Dijous 22 - 20.30 h: Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Divendres 23 - 17.00 h: Auditori de l’EspaiCaixa de Girona
Divendres 23 - 19.00 h: Centre de Lectura de Reus
Divendres 23 - 21.30 h: Cines Olot
Dilluns 26 - 18.00 h: Cines Imperial (Sabadell)
Dilluns 26 - 19.30 h: Jesuïtes Casp (Barcelona)
Dimarts 27 - 18.00 h: CaixaForum Tarragona

Silenci (2016) - Martin Scorsese. 159 min

Segona meitat del segle XVII. Dos joves jesuïtes viatgen al Japó a la
recerca del seu mentor, el conegut missioner pare Ferreira, de qui es diu
que ha renunciat a la seva fe sota tortura. Ells mateixos viuran la violència
amb què les autoritats japoneses persegueixen els cristians. Per als més
allunyats de la fe, resultarà una pel·lícula estranya, inquietant i, amb
probabilitat, incòmodament confessant. Als creients que esperen una
pel·lícula de vida de sants missioners i màrtirs, els resultarà decebedora
per ambigua i mancada de llum encegadora. Però al qui vulgui pensar i
creure, potser el submergirà en un silenci habitat.
Dissabte 17 - 18.00 h: Auditori La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat)
Dimarts 20 - 8.00 h: Auditori Blanquerna. URL (Barcelona)
Dimarts 20 - 19.30 h: Auditori de la Plana de l’Om (Manresa)
Dijous 22 - 19.00 h: Centre Catòlic de Blanes
Dilluns 26 - 12.00 h: Universitat Autònoma de Barcelona
Dijous 29 - 19.00 h: Auditori de la Fundació Joan Maragall (Barcelona)
Divendres 30 - 18.00 h: Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Barcelona)

Una bossa de bales (2017) - Christian Duguay. 110 min

Una història extraordinària plena d’emoció i esperança. Dos petits germans jueus fugen a través de França durant l’ocupació alemanya en la
Segona Guerra Mundial. Basada en l’èxit de la novel·la autobiogràfica de
Joseph Joffo, tracta amb actualitat el patiment dels nens separats de les
seves famílies pels conflictes bèl·lics. Cridat a commoure, aquest drama
històric apunta a l’encontre entre les religions.
Divendres 30 - 18.30 h: Centre Municipal La Florida (l’Hospitalet de Llobregat)

Els estigmatitzats (1922) - Carl Theodor Dreyer. 100 min

Pel·lícula muda filmada a Alemanya, estranyament premonitòria, sobre la persecució jueva. Durant molts anys va estar perduda i amb
prou feines se’n conserven còpies. Basada en la novel·la d’Aage
Madelung, relata l’amor romàntic d’una parella, una jueva i un rus
ortodox, en els anys de la revolució de 1905 a Rússia. En un ambient d’esclat social davant el feudalisme tsarista es produeixen els
pogroms (linxaments) contra la població jueva. La fe ortodoxa és
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manipulada per promoure una agressió a la població jueva, el mandat
impossible de l’amor al proïsme.
Dissabte 24 - 19.00 h: Filmoteca de Catalunya
Dijous 29 - 18.30 h: Filmoteca de Catalunya

Mikaël (1924) - Carl Theodor Dreyer. 90 min

«Ara puc morir en pau, perquè he vist el veritable amor» és la frase final
d’aquesta pel·lícula muda. Un vell pintor s’enamora del seu jove model,
en Mikaël, a qui acull i protegeix. Però apareix en escena una princesa
arruïnada que busca sobreviure amb els diners del pintor. En Mikäel
s’enamora d’ella i roba al seu mestre per poder mantenir la seva nova
relació. El mestre pateix en solitud i silenci. La progressiva arribada de
la mort porta un ensenyament: l’amor més veritable transcendeix el
propi jo, que es dona gratuïtament sense esperar res a canvi.
Divendres 16 - 22.00 h: Filmoteca de Catalunya
Diumenge 18 - 16.30 h: Filmoteca de Catalunya

El senyor de la casa

(1925) - Carl Theodor Dreyer. 107 min
Adaptació d’una obra teatral de Svend Rindon sobre un marit maltractador envers la seva esposa i els fills. Amb tons tragicòmics, el film
mostra els excessos despòtics del marit, que fan emmalaltir l’esposa.
Amb l’arribada de l’antiga mainadera, que pedagògicament pren el comandament tirà de la casa, es produeix un procés de transformació. El
protagonista emprèn un camí de salvació fent les tasques de la casa
mentre l’eloqüència dels primers plans avança sobre ell. Tot consisteix
a aprendre a agenollar-se.
Dijous 15 - 17.00 h: Filmoteca de Catalunya
Dimarts 20 - 20.00 h: Filmoteca de Catalunya

La passió de Joana d’Arc

(1927) - Carl Theodor Dreyer. 110 min
Imprescindible obra mestra del cinema mut a partir de la qual de vegades agafen ganes de maleir l’arribada del sonor. La base no podia ser
menys cinematogràfica: les transcripcions del judici de Joana d’Arc.
L’actriu Maria Falconetti esdevindrà la icona de la innocència i el sofriment, la dona de fe que s’enfronta a un tribunal del mal que ja l’ha
condemnada. Quan el seu cos crema a la pantalla se sent l’olor de la
gràcia en la desgràcia. Aquí un sol rostre, en estranys i oblics primers
plans, passarà a representar la passió de tantes víctimes. «El rostre
humà es converteix en el document» (André Bazin).
Dimecres 21 - 20.00 h: Filmoteca de Catalunya
Dimarts 27 - 20.00 h: Filmoteca de Catalunya
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Vampyr (1932) - Carl Theodor Dreyer. 83 min

Una de les millors pel·lícules de terror de tots els temps. Un jove bon
vivant de vacances es burla de la idea d’un assassí sobrenatural quan
s’allotja en un enigmàtic castell. Però els fets el fan canviar d’opinió
quan descobreix una dona inconscient que ha estat atacada per un
vampir-bruixa. Les ombres són en el pla el mecanisme a través del qual
s’amaga el mal. En els plecs dels somnis aguaita no només l’inconscient sinó també algun ésser maligne. El mal de dins i de fora, la iniquitat
més enllà de les pròpies forces, gairebé amb pes ontològic.
Diumenge 25 - 21.30 h: Filmoteca de Catalunya
Dimecres 28 - 20.00 h: Filmoteca de Catalunya

Vredens Dag (Dies irae)

(1943) - Carl Theodor Dreyer. 105 min
«Tothom és culpable envers tothom», deia Dostoievski en Els germans
Karamazov. En aquest film, certament, aquesta màxima es compleix.
Caça de bruixes a la Dinamarca de començament del segle XVII, on el
mal s’estén com una taca d’oli, imparable. Un elenc d’ànimes febles:
el vell inquisidor Abasalon, inflexible i amargat; la seva mare, la Merete, possessiva i venjadora; l’Anne, la seva esposa, decebuda, i un
jove pastor, el Martin, que estima l’esposa del seu pare, i de fons una
societat que tortura i condemna les bruixes mentre elles la maleeixen.
«Dia de la ira, aquell dia en què els segles es reduiran a cendres», canta
un grup de nens. Dreyer va rodar aquesta pel·lícula en una Dinamarca
ocupada per l’exèrcit nazi sota un cel enfosquit.
Dissabte 17 - 22.00 h: Filmoteca de Catalunya
Divendres 23 - 17.00 h: Filmoteca de Catalunya

Ordet (1955) - Carl Theodor Dreyer. 120 min

Els deu minuts últims d’Ordet es troben entre el millor de la història del
cinema. Dreyer, un existencialista kierkegaardià, se serveix de l’obra
teatral de Kaj Munk per despullar la fe a l’essencial entre la foscor i la
llum, entre el seny i la bogeria, entre la mort i la vida. El miracle, de la
mà dels bojos i els nens, canvia els plans dels vells i rovellats creients,
del pastor assenyat i del metge sorprès. La resurrecció és un escull,
però en aquesta pel·lícula, la imatge es fa carn.
Divendres 30 - 19.30 h: Filmoteca de Catalunya

Mi querida cofradía (2018) - Marta Díaz. 90 min

Graciosa i realment divertida història d’una aspirant a presidenta d’una
confraria a qui una confabulació de tradició i masclisme frustra els seus
desitjos. Però la revenja serà terrible. Respectuosa amb la religiositat
popular, hereva del costumisme i el sainet, la pel·lícula ofereix una bona
amalgama de denúncia i humor entre la irreverència i la reivindicació
feminista.
Dijous 15 - 18.15 h: Cinema Verdi Park
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L’insult (2017) - Ziad Doueiri. 110 min

Un insult sembla una qüestió banal i privada. Al Líban actual la convivència no és fàcil i les ferides de la història segueixen mal cicatritzades
i poden supurar en qualsevol moment. Un palestí musulmà ha insultat
un libanès cristià. L’enfrontament va als tribunals i, des d’allà, a la palestra pública. Magníficament desplegada, cap en fora, en la repercussió pública i, cap en dins, en el dolor soterrat. Ningú no té el monopoli
del sofriment. Com es poden traçar els camins per a una reconciliació?
Dimarts 20 - 18.15 h: Cinema Verdi Park

Apunts sobre la ceguesa (Contemplació)
(2016) - Pete Middleton, James Spinney. 90 min

Història real d’en John Ull, professor de teologia a la Universitat de
Birmingham. L’estiu de 1983, dies abans del naixement del seu primer
fill, l’escriptor, teòleg i professor de religió es queda cec. Per tal de
donar sentit a la commoció que suposa aquest fet en la seva vida, en
John comença a gravar en cintes d’àudio la seva percepció del que
significa esdevenir cec i com va vivint aquest procés. Construït a partir
de les cintes originals, el film inclou els somnis, la memòria i la imaginativa vida d’en John, alhora que indaga en el món interior de la ceguesa.
Dimecres 21 - 18.15 h: Cinema Verdi Park

En temps de llum minvant

(2017) - Matti Geschonneck. 100 min
Alemanya de l’Est, any 1989, celebració del 90è aniversari d’un vell
comunista membre significat del partit. Quan el mur està a punt d’esfondrar-se, assistim a la tardor del patriarca que sap que el seu net
acaba de fugir a l’altre costat. Bruno Ganz dicta un dels seus testaments interpretatius, envoltat d’uns convidats a qui ha amargat la vida
cobrint-la de por i mentida. Des d’on es pot reconstruir el futur quan la
festa no és sinó un funeral?
Dijous 22 - 18.15 h: Cinema Verdi Park

L’aparició (2018) - Xavier Giannoli. 140 min

Les aparicions de la Verge són territori del cinema didàctic, però aquest
no és el cas. En Jacques, un corresponsal de guerra traumatitzat, rep
l’encàrrec del Vaticà de formar part d’una comissió de valoració d’unes
aparicions a una jove de 18 anys. Atès que el film no està basat en un
llibre de Dan Brown, no hi ha conspiracions ni assassinats. El director i
guionista Xavier Giannoli, més que en les qüestions de fe, desitja centrar-se en la història oculta dels protagonistes. El miracle sol ocórrer
dins de les persones.
Dimarts 27 - 18.15 h: Cinema Verdi Park
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La pregària (2018) - Cédric Kahn. 107 min

En Thomas és un jove bretó de 22 anys que ha quedat atrapat per les
drogues. Esgotat, arriba a una comunitat religiosa aïllada als Alps, on
es troba amb altres joves drogodependents. Sense referències i sense
sentit a la vida, es veu abocat a la destrucció. Però un qüestionament
a fons davant el misteri pot transformar la vida i unir les persones. En
Thomas hi descobrirà l’amistat, les normes, el treball, l’amor i la fe.
Dimecres 28 - 18.15 h: Cinema Verdi Park

La seva millor història (2016) - Lone Scherfig. 117 min

La directora danesa Lone Scherfig (Italià per a principiants, Wilbur es vol
suïcidar, An Education) presenta aquesta comèdia romàntica ambientada en la II Guerra Mundial. Se centra en la figura d’una secretària que
es converteix en guionista d’una pel·lícula propagandística i ha de combatre el masclisme del seu entorn. La resistència d’un poble en guerra
que no perd l’humor per fer del desastre un elogi a la solidaritat i, de la
dificultat ordinària, la possibilitat d’una història d’amor.
Dijous 29 - 18.15 h: Cinema Verdi Park

CURTMETRATGES:
Thorvaldsen (1949) - Carl Theodor Dreyer. 10 min

Documental de divulgació sobre l’escultor neoclàssic danès Thorvaldsen.
La primera part tracta sobre les obres del museu dedicat a aquest autor
entorn de la mitologia grega. Baixades de la seva ubicació original,
Dreyer les destaca entre llums i ombres fent que la càmera mostri la
seva bellesa. A l’epíleg presenta el famós Jesús ressuscitat de la
catedral luterana de Copenhaguen juntament amb els dotze apòstols.
Aquesta imatge, anomenada del Crist consolador, es presenta amb gran
reverència a l’espectador.
Divendres 16 - 22.00 h: Filmoteca de Catalunya
Diumenge 18 -16.30 h: Filmoteca de Catalunya

Van agafar el transbordador

(1948) - Carl Theodor Dreyer. 12 min
Curtmetratge memorable. Un anunci sobre la seguretat viària que es
converteix en una reflexió sobre la mort. Una parella té 45 minuts per
arribar a temps amb la seva moto amb sidecar per agafar un ferri a
70 km de distància. La càmera es convertirà en testimoni del destí.
Podran avançar el cotxe fúnebre que es troben a l’estret camí? Els vehicles van adquirint la dimensió de metàfora: la moto veloç, el temps;
el cotxe fúnebre, la profecia i la imminència, i el ferri, la transcendència.
Diumenge 25 - 21.30 h: Filmoteca de Catalunya
Dimecres 28 - 20.00 h: Filmoteca de Catalunya
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CALENDARI DE PROJECCIONS
novembre 2018
DIES

DIES

15

El senyor de la casa

15

Déu meu, però què...

15

La tortuga vermella

15

Mi querida cofradía

15

Déu meu, però què...

15

La tortuga vermella

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Iván Gómez
17.00 h
i Esteve Riambau,
professor d’història del cinema /
director de la Filmoteca

CaixaForum - Lleida
Presenta: Joan Vinyes,
18.00 h
exrector de la Universitat de Lleida
(2003-2011)

Auditori Blanquerna - Barcelona
Presenta: Andreu Ibarz,
18.00 h
director general de la Fundació
Blanquerna

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Anna Eva Jarabo,
18.15 h
professora d’humanitats
a l’FPCEE Blanquerna - URL

Centre Moral i Instructiu - BCN
Presenta: Jónathan Bacaicoa,
19.00 h
llicenciat en ciències religioses
i en humanitats i professor de religió

Centre Catòlic - Blanes
Presenta: Enric Roura,
19.00 h
rector de la parròquia de Santa Maria
de Blanes

15

La tortuga vermella

15

La tortuga vermella

16

Déu meu, però què...

16

Déu meu, però què...

16

La tortuga vermella

16

Déu meu, però què...

Ateneu Popular Coma Cros - Salt
Presenta: Salima Abdessamie,
20.00 h
coordinadora de projectes
de l’Associació Azahara i
presentadora a Ràdio Salt

Espai ETC-Cineclub Vic
Presenta: Enric Xicoy i
21.30 h
Jordi Vilarrodà, periodista i professor
de Blanquerna - URL / periodista i
cap de Cultura d’EL 9 NOU

Auditori de l’EspaiCaixa - Girona
Presenta: Cinto Busquet,
17.00 h
teòleg especialitzat en diàleg
interreligiós

Centre de Lectura de Reus
Presenta: Gursewak Singh,
19.00 h
membre de la comunitat sikh
de Catalunya

Centre Cívic Pati Llimona
Barcelona
19.00 h
Presenta: Ignasi Moreta,
comissari de l’Any Panikkar
i professor de la UPF

Sala M. Roser Carrau
Vilassar de Mar
20.30 h
Presenta: Quique Badia,
periodista
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16

Sessió doble
Thorvaldsen / Mikaël

22.00 h Filmoteca - Barcelona
Presenta: Alba Sabaté,
Observatori Blanquerna de
Comunicació, Religió i Cultura - URL

17

La tortuga vermella

17

Silenci

17

Vredens Dag (Dies irae)

18

Sessió doble
Thorvaldsen / Mikaël

C. Parr. Sant Vicenç de Sarrià - BCN
Presenta: Paris Grau,
18.00 h
politòleg i assessor en comunicació

Auditori La Torrassa
L’Hospitalet de Llobregat
18.00 h
Presenta: Peio Sánchez,
professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Joan Safont,
22.00 h
escriptor, periodista i guionista

16.30 h Filmoteca - Barcelona
Presenta: Montserrat Arbós,
professora de relacions
internacionals de Blanquerna - URL

18

Déu meu, però què...

19

Déu meu, però què...

C. Parr. Sant Vicenç de Sarrià - BCN
Presenta: Jai Anguita,
18.00 h
comunitat jueva progressista
Bet Shalom de Barcelona

UAB - Cerdanyola del Vallès
Presenta: Robert Roche,
13.00 h
professor de psicologia de la parella
i prosocialitat - UAB
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19

Déu meu, però què...

19

La tortuga vermella

20

Silenci

20

Déu meu, però què...

20

L’insult

20

Silenci

20

El senyor de la casa

Cines Imperial - Sabadell
Presenta: Andreu Dionís,
18.00 h
pastor protestant de l’Església Unida
de Terrassa

Cinema Catalunya - Terrassa
Presenta: Lorenzo González,
20.00 h
director del ministeri d’Educació
de l’Església Unida de Terrassa

Auditori Blanquerna - Barcelona
Presenta: Judith Colell,
8.00 h
directora de cinema i del grau
de comunicació audiovisual
de Blanquerna - URL

CaixaForum - Tarragona
Presenta: Anna Robert,
18.00 h
periodista de l’Arquebisbat
de Tarragona

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Peio Sánchez,
18.15 h
professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya

Auditori de la Plana del’Om
Manresa
19.30 h
Presenta: Joan Calmet,
regidor de Turisme i Manresa 2022
de l’Ajuntament de Manresa

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Míriam Hatibi,
20.00 h
consultora de comunicació

21

Déu meu, però què...

21

Apunts sobre la ceguesa
(Contemplació)

C. Cultural Collblanc-La Torrassa
Hospitalet de Llobregat
18.00 h
Presenta: Miquel Codolar,
periodista

18.15 h Verdi Park - Barcelona
Presenta: Guido Dettoni i Josep
Pitarch, escultor / cap de Cultura
i Esports de l’ONCE

21

La tortuga vermella

21

La tortuga vermella

21

La passió de Joana d’Arc
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La tortuga vermella

22

En temps de llum minvant

C. Cívic Casa Elizalde - BCN
Presenta: Magda Gregori,
19.00 h
periodista i politòloga.
Cap de redacció de La Mira

Lluïsos d’Horta - Barcelona
Presenta: Nardjissa Ahidar,
19.30 h
comunitat bahá’í de Barcelona

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Esteve Riambau,
20.00 h
director de la Filmoteca
de Catalunya

CaixaForum - Lleida
Presenta: Mn. Manel Mercadé,
18.00 h
director de l’Institut de Recerca
i Estudis Religiosos de Lleida

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Francesc Rosaura,
18.15 h
presentador de Signes dels Temps
de TV3
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Jesús

22

La tortuga vermella

22

Silenci
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Déu meu, però què...

22

La tortuga vermella

22

Déu meu, però què...

23

La tortuga vermella

Centre Moral i Instructiu
de Gràcia - BCN
19.00 h
Presenta: Marc Fuentes,
Staff d’Ágape i productor executiu
de la pel·lícula d’animació Arxiu Zero

Aud. de la Fund. Joan Maragall
Barcelona
19.00 h
Presenta: Eva Yzaguirre,
llicenciada en geografia i història
i professora de religió

Centre Catòlic - Blanes
Presenta: Xavier Roca,
19.00 h
periodista del Bisbat de Girona

Ateneu Popular Coma Cros - Salt
Presenta: Josep M. Blanco,
20.00 h
membre de la Delegació Diocesana
pel Diàleg Interreligiós del Bisbat de
Girona i col·laborador d’AUDIR

Parròquia Sant Esteve
Granollers
20.30 h
Presenta: Pau Gener Galín,
poeta

Espai ETC-CineClub Vic
Presenta: Gagandeep Singh,
21.30 h
portaveu de la comunitat sikh
de Catalunya

Auditori de l’EspaiCaixa-Girona
Presenta: Mohamed El Amrani,
17.00 h
comunicador i emprenedor social
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23

Vredens Dag (Dies irae)

23

La tortuga vermella

23

La tortuga vermella

24

Els estigmatitzats

25

Sessió doble: Vampyr /
Van agafar el transbordador

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Eulàlia Tort,
17.00 h
periodista

Centre de Lectura - Reus
Presenta: Alba Sabaté,
19.00 h
Observatori Blanquerna - URL

Cines Olot
Presenta: Josep Costa Camps,
21.30 h
president del Cineclub d’Olot

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Sebastià Alzamora,
19.00 h
periodista del diari Ara i escriptor

21.30 h Filmoteca - Barcelona
Presenta: Jordi Sànchez,
sots-director de l’Observatori Blanquerna
de Comunicació, Religió i Cultura - URL

26

Silenci

26

La tortuga vermella

UAB - Cerdanyola del Vallès
Presenta: Xavier Garí de Barbarà,
12.00 h
doctor en història contemporània a la
Facultat d’Humanitats - UIC

Cines Imperial - Sabadell
Presenta: Andrea Daza,
18.00 h
professora de Blanquerna - URL
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26

La tortuga vermella

26

Déu meu, però què...

27

La tortuga vermella

27

L’aparició

27

La passió de Joana d’Arc

28

La pregària

28

Sessió doble: Vampyr /
Van agafar el transbordador

Jesuïtes Casp - Barcelona
Presenta: Joan Morera,
19.30 h
jesuïta i teòleg

Cinema Catalunya - Terrassa
Presenta: Mn. Antoni Deulofeu,
20.00 h
rector de les esglésies romàniques
de Sant Pere de Terrassa

CaixaForum - Tarragona
Presenta: Enric Olivé,
18.00 h
director de la Càtedra Unesco de
Diàleg Intercultural Mediterrani

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Albert Cortina,
18.15 h
advocat i urbanista. Autor de diversos
llibres sobre transhumanisme
i humanisme avançat

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Francesc Vilallonga,
20.00 h
professor de cinema de Blanquerna
- URL

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Jorge Martínez,
18.15 h
professor de teoria de la comunicació
- UAO

20.00 h Filmoteca - Barcelona
Presenta: Susana Pérez Soler,
periodista i doctora en comunicació

29

La seva millor història

29

Els estigmatitzats

29

Silenci

29

Déu meu, però què...

29

Déu meu, però què...

Verdi Park - Barcelona
Presenta: Guillermo Altarriba,
18.15 h
crític de Cinema.net i periodista del
Diari de Sabadell

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Frank Lucas,
18.30 h
realitzador i guionista

Aud. de la Fund. Joan Maragall
Barcelona
19.00 h
Presenta: Montse Morera,
presidenta del Centre Parroquial i
Cultural Sant Vicenç de Sarrià

Lluïsos d’Horta - Barcelona
Presenta: Jordi Collell,
19.30 h
professor de Blanquerna - URL

30

Silenci

30

Una bossa de bales

30

Ordet

30

Déu meu, però què...

Centre d’Estudis Cristianisme
i Justícia - Barcelona
18.00 h
Presenta: Jaume Flaquer,
cap de l’Àrea Teològica de
Cristianisme i Justícia

Centre Municipal La Florida
L’Hospitalet de Llobregat
18.30 h
Presenta: Glòria Barrete,
periodista a Catalunya Religió
i Signes dels Temps de TV3

Filmoteca - Barcelona
Presenta: Peio Sánchez,
19.30 h
professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya

Centre Cultural Els Catòlics - Olot
Col·loqui amb els integrants del
21.30 h
Grup de Diàleg Interreligiós (GDIO)

Parròquia Sant Esteve - Granollers
Presenta: Aroa Ortega,
20.30 h
membre del grup jove d’AUDIR

Filmoteca

Verdi Park

CaixaForum

Altres sales

La pel·lícula Déu meu, però què t’hem fet? es projectarà
en tots els centres penitenciaris de Catalunya
Amb la col·laboració de la Direcció General de Serveis Penitenciaris
del Departament de Justícia
Acte de lliurament del I Premi de Cinema Espiritual de Catalunya
Basílica de la Sagrada Família - Claustre de la Mercè, 22 de novembre, 18.30 hores.
Concurs La Paraula S’agrada, a càrrec de l’escriptor i enigmista Màrius Serra
Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, 30 de novembre, 19 hores.
ENTRADA LLIURE
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SALES DE PROJECCIÓ
BARCELONA:
Filmoteca de Catalunya. Pl. de Salvador Seguí, 1-9
Cinemes Verdi Park. C. de Torrijos, 49
Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. C. de Valldonzella, 12
Auditori de la Fundació Joan Maragall. C. de València, 244, 1r
Centre Cívic Casa Elizalde. C. de València, 302
Centre Cívic Pati Llimona. C. de Regomir, 3
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia. C. de Roger de Llúria, 13
Centre Moral i Instructiu de Gràcia. C. de Ros d’Olano, 9
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià. C. del Pare Miquel de Sarrià, 8
Escola Jesuïtes Casp. C. de Casp, 25
Lluïsos d’Horta. C. de Feliu i Codina, 7
BLANES: Centre Catòlic de Blanes. C. de Roig i Jalpí, 16
CERDANYOLA DEL VALLÈS: Sala Cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona
GIRONA: Auditori de l’EspaiCaixa Girona. Pl. del Poeta Marquina, 11
GRANOLLERS: Parròquia de Sant Esteve. Pl. Església, s/n
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
Centre Municipal la Florida. Pl. Blocs de la Florida, 15 B
Centre Cultural Collblanc - La Torrassa. C. de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Auditori La Torrassa. C. de Santiago Apòstol, 40
LLEIDA: CaixaForum Lleida. Av. Blondel, 3
MANRESA: Auditori de la Plana de l’Om. Plana de l’Om, 5
OLOT:
Cines Olot. C. de Josep Ayats, 10
Centre Cultural Els Catòlics. C. Clivillers, 7, 1r
REUS: Centre de Lectura de Reus. C. Major, 15
SABADELL: Cines Imperial. Pl. Imperial, 4
SALT: Ateneu Popular Coma Cros. C. de Sant Antoni, 1
TARRAGONA: CaixaForum Tarragona. C. de Cristòfor Colom, 2
TERRASSA: Cinema Catalunya. C. de Sant Pere, 9
VIC: Espai ETC-Cineclub Vic. Pg. de la Generalitat, 46
VILASSAR DE MAR: Sala Maria Roser Carrau (can Bisa). C. de Montserrat, 8
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PREUS DE LES ENTRADES:
• Filmoteca de Catalunya:
Tarifa individual: 4 euros. Tarifa reduïda: 3 euros.

• Seus de l’Obra Social “la Caixa”:
Preu: 4 euros. Clients de CaixaBank i titulars del carnet de Voluntariat per la
llengua: 50% de descompte.
Venda d’entrades en el mateix centre, en horari d’atenció al públic, i venda anticipada
a CaixaForum.es/Girona, CaixaForum.es/Lleida i CaixaForum.es/Tarragona

• Cinema Verdi Park:
Tarifa individual: 5,90 euros. Amics del Verdi: 4,90 euros. Venda a la taquilla dels
cinemes i al web www.cines-verdi.com.
Abonament 7 projeccions: 25 euros. Amics del Verdi: 20 euros. Venda només a la
taquilla dels cinemes.

• Altres entitats col·laboradores:
Ajuntament de Barcelona - Oficina d’Afers Religiosos • Ajuntament de Manresa
Ajuntament d’Olot - Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Grup de Diàleg
Interreligiós d’Olot • Ajuntament de Sabadell • Ajuntament de Salt • Ajuntament
de Terrassa - Delegació Apostolat Seglar diòcesi Terrassa • Ajuntament de Vic
• Centre Catòlic de Blanes • Centre Cultural Collblanc-La Torrassa • Centre
d’Estudis Cristianisme i Justícia • Centre de Lectura de Reus • Centre Moral i
Instructiu de Gràcia • Centre Municipal la Florida • Centre Parroquial Sant Vicenç
de Sarrià • Centre Passatge • Comissió d’Actes Mare de Déu dels Desemparats
• Escola Jesuïtes Casp • Fòrum l’Hospitalet • Lluïsos d’Horta • Parròquia Sant
Esteve de Granollers - Delegació Apostolat Seglar Bisbat de Terrassa • Patronat
Parroquial de Vilassar de Mar • Universitat Autònoma de Barcelona (SAFOR UAB
i InCom UAB) • Universitat Ramon Llull (Facultat de Comunicació-Observatori
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura)
•

Tarifa individual: 4 euros. Tarifa reduïda: 3 euros
En algunes sales les projeccions són gratuïtes

cinemaespiritual.cat
cinemaspiritcat
afersreligiosos

AMB EL SUPORT DE:

MOSTRA ADHERIDA A:

B 26050-2018

