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La GRAN pantalla és un espai de trobada cinematogràfica intergeneracional que pretén 
desmuntar els prejudicis i estereotips sobre les persones grans i que comença la quarta 
edició sent un espai per conversar sobre els temes que els afecten, ampliant-ne la mirada 
tradicional i entenent-lo amb totes les seves diversitats. És únic en el seu gènere a Espanya 
i gairebé al món.

EL FESTIVAL
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Con este panorama, La GRAN pantalla 2021 
se justifica como un espacio de encuentro, 
socialización, entretenimiento y acceso al 
arte en el que de modo seguro y acompañados 
por la tecnología, las personas mayores tienen 
la posibilidad no solo de encontrarse entre sí 
para fortalecer redes y compartir momentos 
agradables, sino también para debatir sobre 
temas sociales que les atraviesan. Esta 
versión tiene también la voluntad de conectar 
a los/as espectadores/as de Barcelona con 
los/as de otras ciudades de Cataluña y del 
Estado, así como potenciar lo comunitario y lo 
intergeneracional.

El Festival Internacional de Cinema de les Persones 
Grans de Barcelona  vol explicar l’envelliment 
com una cosa natural, positiva, que està passant 
a tothom. Així, La GRAN pantalla és un espai per 
gaudir de l’art i del cinema, però també per entendre 
que la gent gran és molt diversa, que hi ha moltes 
maneres diferents de ser i fer-se gran: que hi ha 
moltes possibilitats, actituds i maneres d’entendre’s 
a un mateix i a les altres persones.
 
Les pel·lícules seleccionades i les diferents activitats 
que tindran lloc durant el Festival permetran 
reflexionar, analitzar, comprendre, pensar, mirar i 
oferir les claus que ajuden a les persones en el seu 
procés d’envelliment i que milloren la seva qualitat 
de vida així com trencar estereotips i tabús i treure 
a la llum les qüestions delicades que tenen a veure 
amb fer-se gran. Temes com la solitud no desitjada, 
la bretxa digital, les cures, l’amor durant l’envelliment 
o l’eutanàsia són realitats que es tracten a través 
de diàlegs amb especialistes i en les mateixes 
projeccions.

Entenent el cinema com a eina de transformació 
social, el festival més enllà de mostrar pel·lícules i 
i vol donar visibilitat i crear nous discursos sobre 
l’envelliment.
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Tornem a veure’ns les cares!

El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona es va celebrar per 
primera vegada en 2019 als Cinemes Girona, un esdeveniment de caràcter únic a la ciutat 
que va congregar a més de 2.000 espectadors de totes les edats.

La pandèmia de la covid-19 va provocar que tant la segona com la tercera edició s’haguessin 
de fer total o parcialment en línia, en col·laboració amb la plataforma Filmin i fent un gran 
esforç per arribar a tot el públic possible en aquestes condicions adverses. Aquest 2022 però 
recupera la normalitat amb un aforament complet en totes les seves activitats i projeccions.

Així, la quarta edició és per a celebrar que hem tornat a la normalitat i per respondre a la 
necessitat que tenen les persones de trobar-se, parlar, socialitzar, entenent que el cinema ens 
pot ajudar a reflexionar sobre què hem après d’aquesta pandèmia i sobre com d’important 
és la comunitat. També es posa de relleu que la gent gran ha estat més que mai a l’agenda 
política, social i cultural i, per tant, cal repensar amb elles el seu futur.

3



Aquesta edició és de celebració de la vida, des de l’alegria d’haver pogut combatre una època 
molt complexa sense renunciar a l’esperança. Celebració de tornar-nos a veure després 
d’haver-nos trobat a faltar, entenent la importància de viure conjuntament. I també celebrem 
que el festival, consolidat ja després de tres edicions exitoses, creix en dies i en nombre de 
projeccions i activitats. 
Tot i aquesta alegria de recuperació de la normalitat, no es perd de vista l’objectiu del festival: 
visibilitzar la diversitat de la gent gran i, sobretot, treure a la llum les qüestions que els preocupen 
i trencar-ne els estereotips i els tabús.
És una edició, per tant, per gaudir del cinema i retrobar-nos, però també per plantejar 
problemàtiques complexes que requereixen, més que respostes fàcils, diàlegs constants i fluids.

Públic objectiu:
És indubtable que el primer públic objectiu són dones i homes grans. No obstant això, aquest 
certamen busca ser un espai de trobada intergeneracional, convidant així a joves i adults a 
interessar-se i redescobrir el món de les persones grans a través de les pel·lícules exhibides.
A més, aquest any el festival vol cridar l’atenció de la indústria cinematogràfica i, en general 
les persones a qui els interessi aquest àmbit: professorat i alumnat de cinema, productores, 
festivals, aficionats… i és per això que s’han organitzat dues activitats en aquesta direcció.

EDICIÓ 2022
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OBJECTIUS
Objectiu general
Desmuntar estereotips i trencar tabús sobre les persones grans mitjançant 
el cinema, amb l’exhibició de pel·lícules que donin una altra llum sobre 
l’envelliment, creant fòrums i debats en un ambient agradable i de reflexió.

Objectius específics
• Acompanyar a les persones grans en la seva tornada a la socialització 

entenent com d’important és que es cuidi la seva vida en comunitat i 
generant un espai presencial de diàleg, entreteniment i cura mútua, a 
través de la cultura i l’art cinematogràfic.

• Crear consciència en la ciutadania sobre els estereotips i prejudicis 
que es generen i es perpetuen sobre les persones grans, així com les 
dificultats a les quals s’enfronten en aquesta etapa de la vida, però des 
d’una mirada positiva, optimista i diversa. L’envelliment està passant a 
totes les persones, i cal que tota la societat en pugui parlar i reflexionar.

• Legitimar i donar visibilitat a les diferents formes de vida de les persones 
grans i reivindicar el dret a viure lliurement de manera diversa, evitant 
prejudicis i discriminacions.

• Generar vincles entre les persones grans i altres col·lectius -com 
productores audiovisuals, alumnat o professorat de cinema, etc.- que 
puguin desembocar en experiències creatives i enriquidores per a totes 
les persones implicades.

• Continuar sensibilitzant sobre els col·lectius específics de persones 
grans que pateixen discriminacions creuades, amb alta vulnerabilitat i 
habitualment invisibilitzades (dones grans, persones grans migrades, 
persones grans del col·lectiu LGTBIQ+, grans dependents, etc.)
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CARTELL. IMATGE GRÀFICA 2022

Marcus (també conegut com Marc Torrent) és un il·lustrador establert entre 
Londres i Barcelona. Va estudiar a la prestigiosa Escola Massana i és un 
dels fundadors de l’Editorial Garabattage, un projecte d’edició independent 
sobre il·lustració, durant la primera dècada de l’any 2000. Actualment és 
un dels fundadors de L’Automàtica, una antiga impremta a Barcelona 
(projecte associatiu sense ànim de lucre) i també és coeditor de Munt, una 
petita editorial dedicada als artistes sonors i al disseny gràfic.

Marcus ha guanyat diversos premis i nominacions, el més recent al millor 
llibre infantil de ficció als Junceda Illustration Awards 2016 i 2014 (Espanya) 
i va ser finalista al Jonathan Cape/The Observer/Comica Short Story Prize 
2014 (Regne Unit).

Aquest any la imatge gràfica del festival l’ha dissenyat l’il·lustrador Marc 
Torrent i eludeix a la mítica pel·lícula King Kong, concretament a l’escena en 
què l’enorme goril·la agafa la protagonista del film amb la mà. En aquesta 
reinterpretació del moment, però, la noia s’ha convertit en una senyora 
gran que té l’actitud d’estar gaudint de la situació.
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SECCIONS
Selecció Oficial Llargmetratges
Mostra de 8 llargmetratges de gènere documental i de ficció que narren històries protagonitzades per 
persones grans i aporten una nova mirada sobre l’envelliment. Aquesta secció no entra en competició.

Pel·lícula Inauguració
La tercera edició de La GRAN pantalla s’inaugurarà amb la pel·lícula La vida era eso, del director David Martín 
de los Santos, que serà a l’acte, presentarà el llargmetratge i protagonitzarà un diàleg amb les persones 
assistents un cop s’hagi acabat la projecció.

Pel·lícula Cloenda
El llargmetratge Alcarràs, de la catalana Carla Simón i guanyadora de l’Ós d’Or a la darrera Berlinale, serà la 
pel·lícula que tancarà La GRAN pantalla 2022. A més, després de la projecció es comptarà amb la presència 
d’un membre de l’equip de la pel·lícula, que protagonitzarà el diàleg que tancarà el festival.

Selecció Oficial Curtmetratges
Mostra internacional de 15 curtmetratges de ficció, animació i de gènere documental procedents d’Espanya, 
Croàcia, Corea, Itàlia, Mèxic, Brasil… que narren, des de noves perspectives, històries protagonitzades per 
persones grans. Aquesta selecció de curtmetratges internacionals entra en competició al premi Millor 
Curtmetratge Internacional La GRAN Pantalla, Menció Especial del Jurat i Premi del Públic. A més, el curt 
participatiu L’altra cançó de Macarena, produïda per elParlante, es podrà veure a la Filmoteca de Catalunya, 
juntament amb una projecció en 3D d’un curt d’El Llac dels Cignes.
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Selecció vídeos participatius
En aquesta activitat, que és el segon any que es fa, es projectaran 7 curts cocreats durant 7 tallers participatius 
de 20 hores cadascun. Aquestes obres han estat realitzades per persones grans de diferents barris de Barcelona, 
amb l’acompanyament de l’Associació Cultural elParlante.
Aquestes peces ajuden a desmuntar prejudicis i estereotips sobre les diferents maneres d’envellir. A més del 
resultat audiovisual, aquests processos de diàleg sobre temàtiques que els afecten ajuden a combatre la 
solitud no desitjada, així com a fomentar la salut física i emocional, proporcionant espais de cura comunitària.

Grans diàlegs
Els diàlegs d’aquesta quarta edició s’establiran en abans i després de les projeccions dels llargmetratges i, 
enguany, n’hi haurà més que mai -gairebé cada pel·lícula anirà acompanyada d’un diàleg. Seran vuit xerrades 
amb persones expertes en diversos àmbits, protagonistes de les pel·lícules -com en el cas d’Alcarràs- o fins 
i tot un debat amb el director de la pel·lícula inaugural, La vida era eso, que treuran a la llum totes aquelles 
qüestions que orbiten l’envelliment i convidaran a reflexionar-hi a les persones assistents.
En aquestes sessions s’aprofundirà, juntament amb experts en la matèria, en el tema central de la pel·lícula 
que s’hagi projectat. Tots aquests diàlegs, per tant, giraran al voltant de qüestions que preocupen o afecten 
a la gent gran.

Activitats paral·leles
En les activitats paral·leles, el festival en presenta dues que són claus en les que ha volgut interpel·lar a la 
indústria cinematogràfica i la comunitat educativa interessada en aquest àmbit. 
La primera és el debat entre DOCS Barcelona, FIRE i Inclús sobre la representació de la gent gran al cinema i a 
les seves programacions dels festivals. L’altra activitat és una masterclass de Núria Vidal, experta en cinema 
i crítica cinematogràfica que farà un debat per explicar els pilars de la crítica cinematogràfica i per parlar 
sobre si en aquesta època amb tant d’internet, efervescència i rapidesa té sentit aquesta crítica i quins són els 
formats que se’n poden fer.



PREMIS

Premi Millor Curtmetratge Internacional La 
GRAN pantalla 2022
Atorgat pels membres del jurat 2022
• Trofeu
• Passi de Distribució Festhome
• 300 euros 

Menció Especial del Jurat 2022
• Trofeu
• 150 euros
 
Premi del Públic millor curtmetratge
Atorgat pel públic de La GRAN pantalla 2022
• Trofeu
• 150 euros 
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La GRAN pantalla 2022 retrà homenatge a l’actriu Carme Sansa.

Sent una de les actrius més sòlides de l’escena catalana, Carme 
Sansa és també activista en diverses lluites -especialment la lluita per 
l’autodeterminació i pels drets de les dones i, en concret, de les actrius.

Va ser tant alumna com professora de l’escola d’Isabel de Villena i, 
durant la postguerra va continuar la tradició pedagògica de l’Institut-
Escola de la Generalitat que hi havia hagut durant el període republicà. 
Es va convertir en actriu puntal dels espectacles de cabaret literari 
durant els anys 60 i ha portat a escena grans autors com Bertolt 
Brecht, William Shakespeare, Salvador Espriu, Ramón María del Valle-
Inclán o Samuel Beckett.

Carme Sansa, de 79 anys, ha estat guardonada amb premis tan 
destacats com el Margarida Xirgu, la Creu de Sant Jordi o el Premi 
Nacional de Teatre.

PREMI A LA TRAJECTÒRIA: 
CARME SANSA
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Pel·lícula Inauguració: LA VIDA ERA ESO Pel·lícula Cloenda: ALCARRÀS

Títol: La vida era eso
Director: David Martín de los Santos
País: Espanya
Any: 2020
Durada: 109 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Dues dones espanyoles de 
generacions diferents coincideixen a 
l’habitació d’un hospital a Bèlgica. María 
hi viu des de fa dècades després d’emigrar 
a la seva joventut, i Verónica és una jove 
nouvinguda a la recerca de les oportunitats 
que mai va trobar a Espanya.
Entre elles es forja una peculiar amistat 
que portarà a María a emprendre un viatge de tornada al sud d’Espanya 
amb una missió insòlita. El que comença com un viatge a la recerca de 
les arrels de Verónica, es convertirà en una oportunitat per qüestionar-se 
certs principis en què va basar la seva vida.

Projecció: Dimarts 28 de juny a les 19:30h als Cinemes Girona.

*Amb cerimònia inaugural i diàleg amb el director de la pel·lícula, David Martín 
de los Santos.

Títol: Alcarràs
Directora: Carla Simón
País: Espanya
Any: 2022
Durada: 120 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Durant generacions, la família 
Solé cultiva una gran extensió de 
presseguers a Alcarràs, una petita 
localitat rural de Catalunya. Aquest estiu 
però, després de vuitanta anys cultivant 
la mateixa terra, potser és la seva última 
collita.

Projecció: Diumenge 3 de juliol a les 19h als Cinemes Girona.

*Amb el diàleg ‘Cinema, teatre, feminisme, activisme i persones grans’ amb 
l’homenatjada Carme Sansa, actriu de teatre, televisió i cinema, i Montserrat 
Alcoverro. També hi haurà un diàleg amb un integrant de l’equip de la pel·lícula 
i la cerimònia de clausura

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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YO, DANIEL BLAKE MAIXABEL
Títol: Yo, Daniel Blake
Director: Ken Loach
País: Regne Unit
Any: 2016
Duració: 110 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Per primera vegada a la seva vida, i víctima 
de problemes cardíacs, Daniel Blake, fuster anglès 
de 59 anys, es veu obligat a acudir a les ajudes 
socials. Tot i que el metge li ha prohibit treballar, 
l’administració l’obliga a buscar una feina si no 
desitja rebre una sanció.
En el transcurs de les seves cites al «Job Center», Daniel es creua amb la Katie, 
una mare soltera de dos nens que va haver d’acceptar un allotjament a 450 km 
de la seva ciutat per evitar que l’enviïn a una llar d’acollida.

Projecció: Dimecres 29 de juny a les 16h als Cinemes Girona.

*Amb diàleg ‘La bretxa digital i les persones grans’, a càrrec de Liliana Arroyo, 
experta en transformació digital i impacte social.

Títol: Maixabel
Directora: Icíar Bollaín
País: Espanya
Any: 2021
Durada: 115 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Maixabel Lasa perd 
l’any 2000 el seu marit, Juan 
María Jaúregui, assassinat 
per ETA. Onze anys més tard, 
rep una petició insòlita: un 
dels assassins ha demanat 
entrevistar-s’hi a la presó de 
Nanclares de l’Oca, Àlaba, en què compleix condemna després 
d’haver trencat els lligams amb la banda terrorista. Tot i els 
dubtes i l’immens dolor, Maixabel accedeix a trobar-se cara a 
cara amb les persones que van acabar a sang freda amb la vida 
de qui havia estat el seu company des dels setze anys.

Projecció: Divendres 2 de juliol a les 20:00h als Cinemes Girona. 
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SWAN SONG 100 DÍAS CON LA TATA
Títol: Swan song
Director: Todd Stephens
País: Estats Units
Any: 2021
Durada: 105 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Pat Pitsenbarger és 
un excèntric perruquer gai ja 
retirat que s’escapa de l’asil en 
què està ingressat per complir 
un últim encàrrec: pentinar i 
maquillar una antiga celebritat, 
amiga i clienta que ha mort, 
perquè estigui perfecta a la seva 
vetlla.

Projecció: Dijous 30 de juny a les 20h als Cinemes Girona. 

*Amb el diàleg ‘Persones grans LGTBIQ+’ a càrrec de la Fundació 
Enllaç.

Títol: 100 días con la tata
Director: Miguel Ángel Muñoz
País: Espanya
Any: 2021
Durada: 82 min.
Gènere: Documental
Sinopsi: Els pares de l’actor Miguel Ángel 
Muñoz van haver de recórrer a la “Tata” (Luisa 
Cantero) perquè cuidés el seu fill mentre ells 
treballaven. Des de llavors, la Tata (97) i Miguel 
Ángel (38) mai no s’han separat. Però després 
de diverses complicacions de salut de la Tata, 
Miguel Ángel s’adona que la seva història 
d’amor es pot acabar i decideix dur a terme totes les coses que té pendents 
de fer amb ella: un road trip, conèixer els orígens de la Luisa i fins i tot rodar 
una pel·lícula junts. Una aventura que es veu interrompuda per l’arribada de la 
pandèmia. Un gir que, lluny d’entristir-los, farà que tots dos estiguin més units 
i gaudeixin més que mai durant 100 dies junts en un pis de 35 m². Però que 
també forçarà a Miguel Ángel a encarar la seva por més gran: la separació de 
la persona més important de la seva vida.

Projecció: Divendres 1 de juliol a les 20h als Cinemes Girona.

*Amb el diàleg ‘Temps de cures’, a càrrec d’Albert Quiles, d’Amics de la Gent 
Gran, i Carol Astudillo, experta en interculturalitat i gènere.

13



14

HOME, EL PAÍS DE LA ILUSIÓN TODO HA IDO BIEN
Títol: Home, el país de la ilusión
Directora: Josephine Lilly Landertinger
País: Colòmbia 
Any: 2016
Durada: 85 min.
Gènere: Documental
Sinopsi: Portugal és l’última casa 
de Lilia, una dona de nacionalitat 
colombiana que ha arribat als 67 anys, 
en una vida marcada per una migració 
contínua. Josephine, directora del 
documental, ofereix a la seva mare un 
instrument, el cinema, per reunir el relat 
d’una vida fragmentada.

Projecció: Dissabte 2 de juliol a les 18h 
als Cinemes Girona.

*Amb diàleg amb Josephine Landertinger, directora de la 
pel·lícula.

Títol: Todo ha ido bien
Director: François Ozon
País: França
Any: 2021
Durada: 112 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: Emmanuèle, una novel·lista amb 
una vida privada i professional plena, es 
precipita a l’hospital al saber que el seu 
pare, André, acaba de tenir un accident 
cerebrovascular. Quan es desperta, 
debilitat i depenent, aquest home, curiós 
per la natura i amant apassionat de la vida, 
demana a la seva filla que l’ajudi.

Projecció: Dissabte 2 de juliol a les 20:15h als Cinemes Girona.

*Amb el diàleg ‘El dret a morir dignament’, a càrrec de Núria Terribas, de 
la Fundació Grífols.



· Tanto como siempre - Dir. Júlia Lara, Àlex Murrull / Espanya / Ficció / 7 min.
Sinopsi: Francesc viu al dia, fins que la rutina es veu alterada per una nota que rep per sorpresa.

· El rellotge del meu pare - Dir. Francesc Palau Biel / Espanya / Ficció / 12 min.
Sinopsi: Joaquín, un avi dependent, s’escapa de casa quan cap familiar va a buscar-lo per celebrar l’aniversari del seu net.

· Pacing the pool - Dir. Radheya Jegatheva / Austràlia / Documental / 9 min.
Sinopsi: Un petit cop d’ull a l’extraordinària vida de Richard Pace. Un enfocament diferent de la vida podria haver-lo aixafat 
sota el pes de l’estrès físic i mental pel qual ha passat des que era un nen, però les aigües curatives l’han ajudat a superar-ho 
tot.

· Pappo e Bucco - Dir. Antonio Losito / Itàlia / Ficció / 15 min.
Sinopsi: Elia i Aldo són dos expallassos. Fa anys que viuen junts, aïllats de tots i de tot. Aldo li ha estat demanant a l’Elia que 
l’ajudi a posar fi al patiment per culpa de la seva malaltia durant molt de temps. Elia intenta dissuadir-lo de totes les maneres 
possibles fins que s’adona que l’estat d’Aldo és més greu del que pensava.

· Leopoldo el del bar - Dir. Diego Porral / Espanya / Animació / 5 min.
Sinopsi: Leopoldo, un ancià del centre de Madrid, va cada dia dels últims 12 anys al mateix bar. El seu bar i darrera connexió 
de la seva antiga vida. Però aquest tanca i la soledat que intentava evadir torna de cop en forma de Maurici, un colom 
antropomòrfic amb diarrea verbal, que no callarà fins a aconseguir que Leopoldo accepti el seu destí.

· Vivir toda la vida - Dir. Marlén Ríos-Farjat / Mèxic / Ficció / 27 min.
Sinopsi: Susana ha estat abandonada pel seu marit després d’una vida junts. No ho accepta i s’aferra al passat. Un dia 
necessita l’ajuda de la seva veïna Glòria, una dona d’esperit lliure que la Susana no tolera. Però l’amistat que sorgeix entre 
totes dues farà renéixer a Susana el desig de viure al present.

Aquesta secció mostra les 15 pel·lícules seleccionades d’entre les més de 250 que s’han rebut en aquesta tercera 
edició, les quals competiran pel Premi al Millor Curtmetratge La GRAN Pantalla 2022 i Premi del públic La GRAN 
Pantalla 2022.

BLOC 1. DIMECRES 29 JUNY, 18.30H CINEMES GIRONA

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES 
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BLOC 2. DIJOUS 30 JUNY, 18H CINEMES GIRONA
· Turning man - 81RPM - Dir. Robin Trouillet / Alemanya / Documental / 14 min.
Sinopsi: Jürgen Leppert, també conegut com a «Der Dreher» o «der Kreisel», és un enginyer graduat, inventor d’altaveus, 
ballarí de 360 graus, talentós jugador de frisbee i un pura sang del 68. Tot gira al voltant de la llegenda de Karlsruher , i no 
només a la pista de ball. Una declaració d’amor a la música, el ball i la rebel·lia. Un retrat d’una persona dura que encara neda 
contracorrent i la prova vivent que 81 anys no són gaires per anar de raves. 

· Marko - Dir. Marko Šantić / Croàcia / Ficció / 17 min.
Sinopsi: Marko i Ankica mai van superar la mort del seu únic fill Ante a la guerra. Quan el seu veí Stipe suggereix llogar 
l’habitació del seu fill als turistes, Marko ho veu com un insult, però Ankica aconsegueix convèncer-lo. Llogar habitacions són 
diners fàcils, especialment per als jubilats, però que un home desconegut dormi al llit del seu fill li preocupa molt a en Marko.

· Dancing with Rosa - Dir. Robert Muñoz Rupérez / Espanya / Documental / 20 min.
Sinopsi: A 84 anys, Rosa s’adona que ja no té forces per cuidar la seva filla Eva, amb síndrome de Down. Tot i això, se sent 
incapaç de prendre una decisió sobre si portar-la a una residència. En aquesta ambivalència acompanyem el dolor de la seva 
indecisió i la seva forma única de fer-hi front.

· Tree House - Dir. Soo-Min Park / Corea del Sud / Ficció / 12 min.
Sinopsi: La dona de Won-Jae (70) va morir fa uns anys. Aquest, puja a la muntanya per visitar la tomba el dia commemoratiu 
de la mort de la seva dona. Un jove matrimoni, Jung-Heon (38) i Moon-seon (36), pensen que la cerimònia no és res més que 
un simple acte. Només pensen a acabar les coses ràpidament. Només Ha-yeon (6), la neta de Won-Jae, pot entendre el seu 
cor. La parella puja primer per fer una taula per a la cerimònia. Ha-yeon camina lentament juntament amb el seu avi. De 
cop, Won-Jae no recorda la tomba de l’esposa que visita cada any i explora la muntanya amb Ha-yeon inesperadament. 
Finalment, troben la tomba de la dona. Won-Jae vol quedar-se amb la seva neta tot el temps que pugui.

· Lali Land Forever - Dir. Jordi Cartejón / Espanya / Ficció / 10 min.
Sinopsi: Lali s’ha tornat famosa després de publicar un vídeo a Internet. La seva família segueix en estat de xoc, així que 
decideix que a 85 anys és moment de volar del niu.
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BLOC 3. DIVENDRES 1 JULIOL, 18H CINEMES GIRONA
· Ehpad-Break - Dir. Gaspard Christin / França / Ficció / 17 min.
Sinopsi: Benvinguts a França, març de 2020. El confinament està en ple apogeu, posant fi a les relacions socials de les persones 
grans. Jeannine, una octogenària cínica i rebel d’una residència d’ancians, es revolta quan se li prohibeix assistir al funeral de 
l’amor de la seva vida. Truca al seu net de 12 anys, Ben, un noi exaltat i hipersensible, perquè l’ajudi a escapar. 

· Facunda - Dir. Marta Romero / Espanya / Documental / 17 min.
Sinopsi: Fascinada pel caràcter i la manera de ser de la seva tia àvia Facunda, Marta i un petit equip de rodatge es muden un 
temps a les profunditats de La Mancha per documentar l’esdevenir dels dies d’aquesta octogenària. Però el relat imaginat no 
correspon a la realitat dels costums diaris de la manxega i, a més, sembla que la Facunda s’ha proposat una missió: el boicot 
sense treva de la pel·lícula.

· Inheritance - Dir. Matthieu Haag / França / Ficció / 18 min.
Sinopsi: Beirut, octubre de 2020. Zeina torna al barri de Karantina a Beirut per primera vegada des que es va quedar 
embarassada. El seu pare hi té un pis familiar, i li ensenya els voltants. Mentrestant, altres libanesos expliquen les seves 
pròpies històries.

· La primavera siempre vuelve - Dir. Alícia Núñez Puerto / Espanya / Animació / 10 min.
Sinopsi: És primavera i l’àvia Margara ensenya els seus quatre nets a plantar en petits tests. Tres decideixen abandonar 
volant la corrala familiar i sortir a descobrir món. Passen els anys, l’àvia envelleix, i els que se’n van anar són presents a la 
seva manera, però mai com el que es va quedar. I és que, la distància no sempre comporta un retorn, les persones poden 
tornar o no, però la primavera, aquesta sí, sempre torna.

· Mampara - Dir. Alberto Flores Vilca / Perú / Ficció / 18 min.
Sinopsi: En una remota ciutat peruana, viu Honorata Vilca, una dona analfabeta d’ascendència quítxua que fa més de 20 anys 
que ven dolços. En la temporada de pluges, passa una fatalitat que farà plorar al cel mateix.



EL LAGO DE LOS CISNES

ESPECIAL FILMOTECA DE CATALUNYA
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Títol: El lago de los cisnes
Director: Francesc Rovira Beleta
País: Espanya
Any: 1953
Durada: 12 min.
Gènere: Ficció
Sinopsi: El curtmetratge de Francesc Rovira Beleta El lago de los cisnes recull un fragment del ballet de Txaikovski interpretat pel Ballet 
Internacional de Londres, dirigit per Mona Inglesby i amb coreografia original de Julius Reisinger, que aquells dies de 1953 era representant-
lo al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El rodatge es va dur a terme amb el sistema Cinefotocolor i en tres dimensions, i es va convertir 
en la primera pel·lícula produïda a Espanya en aquest format. Es rodava amb dues càmeres sincronitzades enfrontades, amb un mirall 
intermedi per obtenir la distància biocular entre els objectius i l’efecte 3D.
La restauració de El lago de los cisnes de Francesc Rovira Beleta es presentarà en projecció 3D.

Projecció: Dimarts 28 de juny a les 10h a la Filmoteca de Catalunya.

+ Curtmetratge “Ki ri ki, acrobates japonais” de Segundo de Chomón
+ Curtmetratge participatiu “L’altra cançó de Macarena” d’elParlante



• Complicitat, Espai de Gent Gran La Violeta, 13 min.
• Entre nosotras, Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 14 min.
• Making of de ‘Entre nosotras’, Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 13 min.
• El Mètode, Centre Cívic Josep M. Trias Paitx, 20 min.
• Ellas sí que saben, Casal Can Novell, 12 min.
• El videoclip, Casal de Gent Gran d’Horta, 4 min.
• Making of de ‘El videoclip’, Casal de Gent Gran d’Horta, 8 min.

Projecció: Diumenge 3 de juliol a les 16h a Cinemes Girona

SELECCIÓ VÍDEOS PARTICIPATIUS
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• Bodas de oro / Lorenzo Tocco / Uruguai / Ficció / 17 min
• Una receta familiar / Lucía Paz / Argentina/ Ficció / 11 min
• Juan Viento / Carlos Farina / Argentina / Animació / 4 min
• Radha / Bimal Poddar / Índia / Animació / 20 min
• Somos resistencia / Irupé Muñoz i Luna Gherscovici / Argentina / Animació / 2 min
• ¿Me lo puedo quedar? / María Carlino i Patricia Gualpa / Argentina / Animació / 4 min
• Cuando no esté Lola / Cristina R. Orosa / Espanya / Documental / 13 min

Projecció: Dissabte 2 de juliol a les 16h als Cinemes Girona

MOSTRA ESPECIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SOBRE 
ENVELLIMENT: MIRADAS A TRAVÉS DEL TIEMPO (URUGUAI)
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ACTIVITATS PARAL·LELES

MASTERCLASS SOBRE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA CON NÚRIA VIDAL
Crítica de cinema en diaris, revistes i televisió; des de l’any 2008 imparteix 
classes de crítica a l’ESCAC. Ha estat vinculada en diferents rols amb els 
festivals de cinema de Sitges i Donosti, i ha estat delegada a Espanya del 
Festival de cinema de Berlín; així mateix ha programat per a festivals com 
Turín, Pesaro, Gijón o Verona. Ha treballat a programes de televisió com 
Cinema 3 o Código Cine, i va dirigir el programa Última sessió a BTV. Ha 
publicat una trentena de llibres de cinema; Escriu regularment sobre cinema 
a les revistes Time Out i Fotogramas i al seu blog.
Amb ella parlarem sobre l’ofici de la crítica cinematogràfica i la seva 
importància.

Dijous 30 de juny • 16h • Cinemes Girona

DEBAT SOBRE LA PRESÈNCIA DE LES PERSONES GRANS EN ELS FESTIVALS DE CINEMA DE 
BARCELONA

Convidarem directors i programadors dels festivals DOCS Barcelona, FIRE i Inclús amb l’objectiu de reflexionar 
sobre la creació/promoció/cura de públics de persones grans i el seu pes específic a les sales i els festivals de 
cinema. Es debatrà sobre estratègies per apropar el cinema alternatiu a les persones grans i es conversarà 
sobre la seva presència a les obres presentades, conversant també sobre accessibilitat i inclusió. La finalitat 
de la taula seria crear un compromís entre els festivals participants per tenir en compte plans especials 
d’assequibilitat i de participació per a les persones de més de 65 anys. 

Divendres 1 de juliol • 16h • Cinemes Girona 21



Llicenciada en Història de l’Art i gestora cultural. Membre de l’equip directiu de L’Alternativa Festival de 
Cine Independent de Barcelona (1995 – 2022). També és co-coordinadora, gerent i responsable programes 
pedagògics de La Caldera. Centre de Creació de Dansa, Fàbrica de Creació de Barcelona (2014 – 2019).
Ha estat Membre del jurat de les Beques Premis Ciutat de Barcelona i Membre del jurat dels Premis Ciutat 
de Palma de Mallorca (modalitat Cinema i Audiovisuals) i del Comitè selecció de projectes de Fabra i Coats. 
Ajuntament de Barcelona.
Des del 2014 imparteix classes de gestió de festivals de cinema al Máster de Gestión Cultural. Universidad 
Carlos III de Madrid.
Al 2000 va participar al Pla Cultural de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, com a Membre del comitè 
audiovisual, i al 2006 al Pla Estratègic de Cultura. ICUB. Ajuntament de Barcelona, com a Membre del comitè 
assessor. Anteriorment, ha estat membre de la Junta Directiva de l’Associació de Professionals de la Gestió 
Cultural de Catalunya (APGCC). Ha realitzat consultories per a diverses institucions i projectes.

Inicia l’escriptura de guió i direcció, sense perdre el contacte amb la seva carrera d’actriu.
El seu primer film amb guió original, va ser nominada a Direcció Novell als Goya 1997; seleccionada a “Festival 
de Cinema Mar del Plata”; “Chicago International film festival” i altres…
“El Triunfo”, adaptació i direcció de la novel·la de Francisco Casavella. Seleccionada a Panorama Berlinale. 
També el Festival de cinema espanyol de Màlaga 2006, per la qual va obtenir 2 “biznagas” d’or: millor actor 
Juan Diego i millor música original Johnny Tarradellas.
“Barcelona antes de que el tiempo lo borre” premi Gaudí al millor documental, estrenada a París i altres 
ciutats de França, Setmana de cinema espanyol del Lincoln Center de NY.
“Down n’hi do-La cámara bailarina”, seleccionada a Màlaga fora de competició
També ha dirigit tres pel·lícules per a televisió: “El zoo de Pitus” Adaptació del clàssic de novel·la infantil 
Sebastià Sorribas. “Wendy placa 20957” Adaptació de la novel·la “La nit en què Wendy va aprendre a volar” 
d’Andreu Martin i Junts.
Segueix la seva trajectòria com a actriu.

JURAT
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CRISTINA RIERA

MIREIA ROS
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Director de documentals i guionista d’«El Muro Rosa» sobre la memòria històrica LGBT a Espanya, rep el 
Premi Pasolini Laceno D’Oro drets humans a Itàlia, el Premi Universitat de Míchigan i l’Institut Cervantes de 
Nàpols.
Amb el seu següent documental, «Manel Dalgó: The Man Behind The Woman», el Premi BCT festival de 
cinema de Benevento, Florència i Torí.
Com a actor, ha treballat en cinema amb directors com José Luís Garci, Antonio del Reial, Jesús Font, Ken 
Russell i Ramón Fernández i en teatre amb Miguel Narros, Manuel Collado i Pedro G. de las Heras, entre 
d’altres.
És conegut també per la seva trajectòria com a cantant i tertulià a la televisió.
Acaba de rodar amb el director Joan Frank Charansonnet la pel·lícula «El caso Ángelus. La fascinación de 
Dalí».

Màster en Documental Creatiu i Doctora en Comunicació Audiovisual (UAB). Acadèmica de la Facultat de 
Comunicació i Imatge de la Universidad de Chile, actualment realitza una estança com a investigadora 
postdoctoral en el Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals de la Universitat Pompeu 
Fabra. Desenvolupa docència i investigació vinculada al documental contemporani, al cine autobiogràfic, 
al film-assaig, al cinema domèstic i amateur, a la dimensió sonora i oral en el documental d’assaig i al 
dispositiu de la veu com a inscripció del cos a la imatge.
Ha sigut jurada en festivals internacionals com L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona, 
Ultracinema Mèxic – Festival de Cine Experimental i Found Footage, Mostra Internacional Documental de 
Bogotà – MIDBO, Festival Internacional de Cine de Mujeres – FEMCINE, Festival Internacional de Cine de 
Valdiva – FICV, entre d’altres.

ENRIQUE DEL POZO

PAOLA LAGOS



SEUS OFICIALS
CINEMES GIRONA
Conscients de la importància de la reactivació de les sales de cinema i dels centres culturals després de la 
crisi sanitària, La GRAN pantalla torna amb moltíssima il·lusió als Cinemes Girona, qui ens va obrir les seves 
portes des de la primera edició i va confiar amb el nostre projecte des del principi.
Del 28 de juny al 3 de juliol hi celebrarem 16 sessions en les quals hi ha la selecció oficial de llargmetratges, 
la selecció oficial de curtmetratges, la selecció de vídeos participatius, els diàlegs oficials i les activitats 
paral·leles.

Carrer de Girona, 175, 08037 Barcelona
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
La GRAN pantalla és un festival gratuït. A continuació, t’expliquem com aconseguir les entrades 
per a les projeccions a Cinemes Girona i a la Filmoteca de Catalunya.

+ Com aconseguir les entrades gratuïtes
Des de la nostra pàgina web (www.lagranpantallafestival.com) o directament des del següent 
enllaç: 
https://lagranpantallafestival.securesign.app/

+ Si necessites ajuda
Si necessites ajuda pots trucar-nos/enviar-nos un WhatsApp al 665 31 64 88 o escriure’ns a 
info@lagranpantallafestival.com

• Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175, 08037 - Barcelona
• Filmoteca de Catalunya
Plaça de Salvador Seguí, 1, 08001 - Barcelona
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ELPARLANTE
La GRAN pantalla és una idea original 
d’elParlante, entitat especialitzada en 
el disseny, implementació i avaluació 
d’estratègies de comunicació que treballa, 
des de Barcelona, en campanyes i 
projectes educatius i comunitaris per a la 
sensibilització i la formació a partir de l’ús 
del teatre, l’audiovisual i l’expressió.

elParlante fa dotze anys que treballa amb 
joves de diferents barris de Barcelona i 
amb gent gran, desenvolupant projectes 
participatius des d’una perspectiva 
interseccional.

www.elparlante.es/ca

EQUIP
DIRECTOR: Alfredo Cohen 
DIRECTORA ARTÍSTICA: Katherina Harder Sacre
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ COMUNITÀRIA: Leticia 
Pipman
RESPONSABLE DE PREMSA: Cèlia Muns
PRODUCCIÓ: Leticia Pipman
AJUDANT DE PRODUCCIÓ: Belén Beltrán
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ, WEB I XARXES 
SOCIALS: Mireia Pellicer Gómez
DISSENYADOR GRÀFIC: Marc Torrent
MATERIAL AUDIOVISUAL: Mireia Pellicer
CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ: Sabina Pujol
ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT: Toni Illa
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EL FESTIVAL ÉS POSSIBLE GRÀCIES A
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