


DIMecres 5 D’AGOST

dijous 6 D’AGOST

22 h/
A lost craft

DV visuals (nét del protagonista), 2014 (7’31’’)
En Herber de Keizer, és un dels últims corders artesanals 
dels Països Baixos.
Idioma: Neerlandès, subtítols en anglès.

La innocència
Alba Alemany, 2018 (90’)
La Lis és una adolescent que somia a convertir-se en 
artista de circ i sortir del seu poble, tot i que sap que per 
aconseguir-ho s’haurà d’enfrontar als seus pares. És estiu 
i la Lis es passa el dia jugant pels carrers del poble amb 
les seves amigues iflirtejant amb el seu nòvio uns anys 
més gran que ella. La manca d’intimitat i el xafardeig 
constant dels veïns, obliguen la a Lis a portar aquesta 
relació en secret. No vol que els seus pares se n’assaben-
tin. Però aquest estiu idíl·lic arriba al final i amb l’inici de la 
tardor la Lis descobreix que està embarassada.
Idioma: català, castellà i anglès

Entada: 4,5 € (cicle Gaudí). Aforament limitat
Reserva la teva entrada.

22 h/
Glas industrie in Leerman

Willy Mullens, 1918 (14’41’’)
La indústria del vidre a Leerdam (La Haia), amb especial 
atenció als bufadors, tot i que s’ensenya altres parts del 
procés. En aquesta fàbrica també s’hi feien llums per 
faroles, bombetes, plates i tasses.
Idioma: sense so

Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere

Terrassa Casa Museu Duran i Sanpere

Misericòrdia
Xavier Marrades, 2019 (19’20’’)
Misericórdia és el retrat d’una comunitat a través dels 
somnis dels seus habitants.
Vaig passar tres mesos a l’illa d’Itaparica a l’estat de Ba-
hia, Brasil, recopilant els somnis de la gent mentre filmava 
escenes de la seva vida quotidiana.
Aviat aquesta barreja de somnis i documental va desen-
cadenar el que podria anomenar-se una tercera realitat. 
Misericórdia és un somni de somnis, evocador de l’encan-
tament i l’ancestralitat de Bahia, el cor africà de Brasil.
Idioma: brasiler, subtítols en català

La memòria de l’aigua
Xavier Marrades, 2019 (16’) 
Aquesta peça recull testimonis de la primera generació 
d’immigrants de Mali arribats Cervera. Són històries dures 
i heròiques del viatge en busca d’una vida millor. Explica-
des en la seva llengua, mereixen ser escoltades i recor-
dades perquè són llavors de la nostra nova identitat com 
a ciutat. Les veus embolcallen una imatge projectada dels 
primers fills d’aquell viatge que ja han nascut aquí. Naden 
i floten com els àngels -blancs- pintats a les parets dels 
primers fills d’aquell viatge que ja han nascut aquí. 
Idioma: Malià, subtítols en català

Després de la projecció conversa amb Xavier Marrades

ELS NOSTRES CINEASTES
Xavier Marrades, Documentalista

Entada: gratuïta. Aforament limitat
Reserva la teva entrada.


