
PROPOSTA DE MOSTRA REDUÏDA DEL FESTIVAL PER A MUNICIPIS



QUÈ ÉS?

La GRAN pantalla, és originalment el Festival Internacional de Cinema de les 
persones grans de Barcelona, és un espai dedicat a la trobada cinematogràfica 
intergeneracional des de 2019. Projectem pel·lícules i curtmetratges i fem 
xerrades que ofereixen noves mirades sobre el fet de ser i fer-se gran.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

El nostre objectiu és desmuntar els estereotips que existeixen en la societat sobre 
les persones grans, així com reflexionar sobre algunes de les seves 
problemàtiques, alhora que promovem l’envelliment actiu i lluitem contra la solitud 
no desitjada a través de la reflexió i el debat que inspira el setè art.

QUÈ VEUREM?

Una mostra variada que inclou dos curtmetratges guanyadors d'edicions anteriors, 
sis vídeos participatius realitzats amb diferents persones grans de Barcelona, dos 
llargmetratges i una xerrada. Totes les sessions tindran un espai de per al diàleg 
sobre el film projectat amb alguns/es dels protagonistes.



PROGRAMACIÓ

DIA 1 DIA 2 DIA 3

17 h MANOLO MONTESCO I 
CARMELA CAPULETO + 
VÍDEOS PARTICIPATIUS

CONFERÈNCIA: NOVES 
MIRADES DEL CINEMA CAP 

A LES PERSONES GRANS

LA GENERACIÓ 
SILENCIOSA18 h

19 h
EL INCONVENIENTE BARÊ GIRAN

+ VÍDEOS PARTICIPATIUS
JERICÓ, EL INFINITO 
VUELO DE LOS DÍAS20 h



MANOLO MONTESCO I CARMELA CAPULETO
Direcció: María Jáimez (ESPANYA, 2019) | 29 min

Què passaria a la vida de Romeu i Julieta si no haguessin mort 
d’adolescents? Com seria el seu dia a dia als 90 anys? L’actriu María 
Jáimez s’estrena en la direcció amb un film documental sobre els seus 
avis.

També amb la projecció dels vídeos participatius de l’Associació 
Cultural elParlante:
● L’altra cançó de Macarena | 8’ 57”
● Las joyas de la corona | 6’ 50”
● Un videoclip reivindicatiu | 4’ 30”

Cinefòrum dinamitzat per Alfredo Cohen i Leticia Pipman, organitzadors 
del Festival.

Dia 1 | 17h | Espai de projecció



EL INCONVENIENTE
Direcció: Bernabé Rico (ESPANYA, 2020) | 89 min

A Sara li ofereixen comprar la casa perfecta:  espaiosa, molt lluminosa i 
extremadament  barata. Tan sols té un petit “inconvenient”: Lola,  la 
septuagenària propietària actual, hi viurà fins que mori. Tot i així, Sara creu que 
és un bon  negoci i decideix comprar-la, i esperar el fatal  esdeveniment.

Sessió dinamitzada per Alfredo Cohen i Leticia Pipman, organitzadors del Festival.

Dia 1 | 19 h | Espai de projecció

Bernabé Rico va alternar la seva carrera d’actor, guionista, director i 
productor, treballant a la televisió, teatre i cinema des de la dècada 
dels noranta. Va debutar com a actor en En la Piscina (1996) i va 
guanyar reconeixement per la seva actuació en Stealth (2016) i El día 
fuera del tiempo (2014). El seu treball com a director és reconegut pels 
curtmetratges Libre directo (2011), Todos mis padres (2019) i The 
Resurrection Club (2016), un curtmetratge documental pel qual va 
rebre la seva primera nominació al Goya. 
Gràcies al seu primer llargmetratge, El inconveniente (2020), una cinta 
de comèdia adaptada de l’obra de teatre 100 m² de Juan Carlos Rubio, 
Rico va rebre la seva segona nominació als Premis Goya, aquesta 
vegada a la categoria de Millor director Novell.



Conferència: NOVES MIRADES DEL CINEMA CAP A LES 
PERSONES GRANS
90 min

De debò el cinema pot influenciar en la imatge que tenim al voltant de 
les persones grans? Què passaria si la protagonista d'"Esmorzar amb 
diamants" hagués tingut setanta anys?  A partir de fragments de 
pel·lícules  analitzarem de manera participativa quina imatge ens ha 
oferit el cinema al voltant de les persones grans fins a l'actualitat, per 
pensar altres discursos més enllà de l'edatisme. 

Conferència per: Alfredo Cohen es Comunicador Social i Periodista. Màster en 
Documental Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona i PhD en 
Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Fundador d’elParlante (2009) i 
La GRAN pantalla (2019).

Dia 2 | 17 h | Espai de projecció



BARÊ GIRAN (LA GRAN CÀRREGA)
Direcció: Yılmaz Özdil (TURQUIA, 2020) | 17 min

Quan les autoritats municipals jubilen el vell Bozo,  Avdel es veu obligat 
a trobar un substitut més jove  per tal de mantenir la feina. Per ajudar el 
seu tiet,  Salih ha de creuar en burro la frontera Síria i els  camps de 
mines.

També amb la projecció dels vídeos participatius de l’Associació 
Cultural elParlante:
● Entre nosaltres | 13’ 44”
● Ellas sí que saben | 11’ 42”
● Es para nosotras | 8’ 06”

Cinefòrum dinamitzat per Alfredo Cohen i Leticia Pipman, organitzadors 
del Festival.

Dia 2 | 19 h | Espai de projecció



LA GENERACIÓ SILENCIOSA
Direcció: Ferran Navarro (ESPANYA, 2020) | 72 min

El documental pretén ser un petit homenatge al  col·lectiu de persones grans 
LGTBI de Barcelona,  conegut com la generació del silenci perquè va  haver de 
viure la seva sexualitat d’amagat de la  seva família, d’amics i de l’entorn 
laboral. A través  de 24 entrevistes, descobrirem les històries de  persones que 
han tingut vides apassionants i,  alhora, difícils.

Amb la participació del director del documental,  Ferran Navarro, i alguns dels seus 
protagonistes.

Dia 3 | 17 h | Espai de projecció

Ferran Navarro va estudiar Enginyeria Industrial i un Grau Superior en 
Disseny Gràfic a la Universitat Politècnica de Barcelona. Després de 
treballar com a dissenyador, va realitzar els seus estudis en guió i 
direcció audiovisual a l’escola Som Joves Cinema. Ha dirigit un 
llargmetratge documental, La generació silenciosa (2020), i quatre 
curtmetratges: Banys Nous, la última juguetería (2018), Nomeolvides 
(2018), La Orquídia (2016) i Un whisky con hielo (2015). Al llarg 
d’aquests anys, s’ha especialitzat en projectes protagonitzats per 
persones grans LGTBI, perquè considera que encara és molt necessari 
donar-los visibilitat en la societat.



JERICÓ, EL INFINITO VUELO DE LOS DÍAS
Direcció: Catalina Mesa (COLÒMBIA, 2016) | 78 min

Calidoscopi de retrats íntims de dones del poble  de Jericó, a Colòmbia. A 
través d’un itinerari sensible i musical es desenvolupen les trobades i les  
converses entre dones del poble de Jericó, d’edats  i condicions socials 
diferents. Una a una es van  revelant les seves històries de vida, els seus 
espais  interiors, el seu sentit de l’humor i la seva saviesa.

Sessió dinamitzada per Alfredo Cohen i Leticia Pipman, organitzadors del Festival.

Dia 3 | 19 h | Espai de projecció

Catalina Mesa va néixer el 1978. Es va formar en dansa contemporània al 
seu país i més tard va cursar una carrera de comunicacions al Boston 
College. Radicada als Estats Units, va treballar durant un temps en una 
companyia de producció audiovisual de Nova York. Després de la seva 
experiència al país nord-americà, es va traslladar a París per cursar una 
llicenciatura en història de l'art de l'espectacle, un mestratge en lletres, 
estudis de realització cinematogràfica i diversos cursos de fotografia i 
vídeo. Tot seguit va fundar la companyia de producció audiovisual 
Miravus, amb la qual ha realitzat campanyes fotogràfiques i multimèdia 
per a diverses marques i artistes.



www.lagranpantallafestival.com

T’interessa?
Contacta amb nosaltres.
alfredo@elparlante.es

http://www.lagranpantallafestival.com
mailto:alfredo@elparlante.es

