
Del 6 al 23 de novembre de 2014
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1-9 • Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL. c/ Valldonzella, 12

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, assumeix per primer any l’organització de la Mostra de
cinema espiritual, per tal de contribuir a la difusió i a la consolidació d’un esdeveniment que
enguany es du a terme per onzena vegada. La Mostra presenta 12 de les pel·lícules més interes-
sants del cinema espiritual i religiós actual. Fidels a l’estil d’anys anteriors, les pel·lícules aniran
precedides de la presentació a càrrec d’especialistes, que ens permetran aprofundir i comprendre
les claus del film i anar més enllà en la reflexió. La Mostra, nascuda amb vocació de diàleg
interreligiós i cultural, pretén aprofundir sobre la presència de la dimensió espiritual en la cultura
audiovisual.

Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos

Organitza: Coorganitza:

Espacio interior (2012) de Kai Parlange, a
les 19:30 h. Auditori Blanquerna. V.O.
castellà.
Basada en un fet real, un segrestat aïllat en una
cambra de tres metres quadrats troba la forma de
resistir traient força del seu interior.
Sessió inaugural: Enric Vendrell i Aubach, director
general d’Afers Religiosos. Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals. Presenta: Kai
Parlange, director de cinema.

Le passé (2013) d’Asghar Farhadi, a les
19:30 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
Els tràmits per a un divorci esdevenen una ocasió
per afrontar un present carregat de passat.
Sessió inaugural: Enric Vendrell i Aubach, director
general d’Afers Religiosos. Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, i Octavi Martí i Coll,
director adjunt de la Filmoteca. Departament de
Cultura. Presenta: Xavier Marín, professor de la
Universitat Ramon Llull.

Coordinació de la Mostra: professor Peio Sánchez



Noëlle (2007) de David Wall, a les
21:30 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
Un sacerdot catòlic arriba a un petit poble de
pescadors d’Estats Units en el temps de Nadal per
tancar una parròquia, però res surt segons el
previst.
Presenta: Montserrat Claveras, professora de se-
cundària i escriptora.

Johann Sebastian Bach - Johannes-
Passion (1991) d’Hugo Niebeling, a les
19:30 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
La música, el teatre, la paraula, el cant, la dansa i
l’arquitectura es combinen per crear una gran obra.
Presenta: Miquel González, Conservatori de Lleida.

Quédate conmigo (2012) de Michael
McGowan, a les 19:30 h. Auditori
Blanquerna. V.O. sub. castellà.
Pel·lícula entranyable sobre una parella d’ancians
que s’enfronta a les autoritats locals perquè els
permetin construir la casa on passaran els seus
últims dies.
Presenta: Joan-Marc Salvadé, crític de cinema.

La misión Tseltal (2014) de Josep Lluís
Penadès, a les 19:30 h. Auditori
Blanquerna. V.O. castellà. Premio Plural+
Somewhere to Belong de Julia Khun
(curt).
Una missió jesuïta, que actualitza les antigues
reduccions del Paraguai, amb els indígenes tzeltal
acompanyant la seva lluita per conservar la terra i
sostenir les seves tradicions.
Presenta: Francesc Grané, professor de la Univer-
sitat Ramon Llull, acompanyat del director.



Lamma Shoftak (2012) d’Annemarie Jacir, a
les 20:00 h. Filmoteca de Catalunya.  V.O.
sub. català.
Quan en les situacions més difícils rebrota l’esperit
capaç de trobar un contagiós sentit d’esperança.
Presenta: Joan-Andreu Rocha, professor de la
Universitat Abat Oliba-CEU.

Philomena (2013) de Stephen Frears, a les
20:00 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
Una mare, a la qual se li havia arrabassat el seu fill,
lluita des de la força de la seva fe per descobrir la
veritat ajudada d’un periodista.
Presenta: Claustre Solé, professora de la Facultat
de Teologia de Catalunya.

Anita B. (2014) de Roberto Faenza, a les
21:00 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
Una jove supervivent d’Auschwitz s’obre a un món
ple de sorpreses.
Presenta: Josep Maria Caparrós, catedràtic de la
Universitat de Barcelona.

The Gospel of Us de Dave McKean, a les
19:00 h. Filmoteca de Catalunya. V.O.
sub. català.
Filmat sobre "La Passió de Port Talbot", representa-
ció al carrer de l’esdeveniment de la Pasqua sota la
peculiar mirada de Michael Sheen.
Presenta: Ricardo Yáñez, Assistent a la Secretaria
General de SIGNIS.

Dilluns, 17 de novembre. Taula rodona: El cine en la construcción de la identidad
cultural europea, a les 19:00 h. Auditori Blanquerna. Entrada lliure.
Modera: Peio Sánchez. Departament de Cinema de l'Arquebisbast de Barcelona. Intervenen: JOSEP MARIA

SUCARRATS. Filòleg. Expert en cinema. MAGDA SELLÉS. Professora de Comunicació Audiovisual de la
Universitat Ramon Llull. IVAN BORT GUAL. Professor de Teoria i Història del Cinema. CESAG, Palma de
Mallorca. RICARDO YÁÑEZ. Asist. Secretaria General de SIGNIS, Brussel·les. NIMFA WATT. STJ. Periodista
i filòloga. Experta en cinema. JUAN ORELLANA. Professor de la Universitat Sant Pablo-CEU (Madrid).

Organitzat per: En col·laboració amb:



PREUS: Tarifa individual: 4ccccc, Tarifa reduïda: 3ccccc • Aforament limitat • Informació: www.gencat.cat/
afersreligiosos i mostracinemaespiritual@gmail.com • Cinemes: Filmoteca de Catalunya (Plaça
Salvador Seguí, 1-9); Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna–Universitat Ramon Llull
(Carrer Valldonzella, 12); Cinema Els Lluïsos d’Horta (Carrer Feliu i Codina, 7 i 9).

La jaula de oro (2013) de Diego Quemada-
Díez, a les 19:30 h. Cinema Els Lluïsos
d’Horta. V.O. castellà.
L’aventura d’un grup de joves ens descriu el drama
de la immigració.
Presenta: Isabel Mas Serra, advocada del Departa-
ment d’Emigració de Càritas de Barcelona.

Habi, la extranjera de Maria Florencia
Álvarez, a les 20:00 h. Filmoteca de
Catalunya. V.O. castellà.
Una història sobre com la recerca de la identitat es
forja en la trama de moltes trobades.
Presenta: Jaume Flaquer, professor de la Facultat
de Teologia de Catalunya.

Dijous, 20 de novembre. Quédate conmigo
(2012) de Michael McGowan, a les 20:00 h.
Centre Parroquial Vilassar de Mar.
Pel·lícula entranyable sobre una parella d’ancians
que s’enfronta a les autoritats locals perquè els
permetin construir la casa on passaran els seus
últims dies.

Divendres, 21 de novembre. Espacio
interior (2012) de Kai Parlange, a les
20:00 h. Centre Parroquial Vilassar de
Mar.
Basada en un fet real, un segrestat aïllat en una
cambra de tres metres quadrats troba la forma de
resistir traient força del seu interior.

Dissabte, 22 de novembre. Espacio
interior (2012) de Kai Parlange, a les
20:00 h. Centre Parroquial Sant Vicenç de
Sarrià.
Basada en un fet real, un segrestat aïllat en una
cambra de tres metres quadrats troba la forma de
resistir traient força del seu interior.

Diumenge, 23 de novembre. Quédate
conmigo (2012) de Michael McGowan, a
les 20:00 h. Centre Parroquial Sant
Vicenç de Sarrià.
Pel·lícula entranyable sobre una parella d’ancians
que s’enfronta a les autoritats locals perquè els
permetin construir la casa on passaran els seus
últims dies.

Organitza: Coorganitza: Col·laboren:


