
Del 30 d’octubre al 15 de desembre de 2015

Organitza: Coorganitza: 



Timbuktu
(2014) - Abderrahmane Sissako. 97 minuts
La pel·lícula narra, en clau de ficció, la situació de la ciutat maliana de 
Tombouctou, que el 2012 cau a mans d'extremistes religiosos. Els habitants 
pateixen el règim de terror imposat pels jihadistes, que dicten sentències tan 
absurdes com tràgiques: prohibeixen escoltar música, riure, fumar i fins i tot 
jugar al futbol. 
El cinema que procedeix dels països islàmics ens envia senyals que ens 
recorden que les víctimes són els mateixos musulmans.

Gukjesijang (Oda al meu pare)  
(2014) - Youn Jk. 126 minuts
Els anys cinquanta esclata la guerra que divideix Corea. El nen Deok-Su s’ha 
d’acomiadar del seu pare i li promet que sempre protegirà la família tal com 
ho feia ell. Una tendra història d'un home senzill que aconsegueix reunir una 
força sobrehumana que el fa renunciar en ocasions a la seva pròpia vida pel 
bé de la seva família. Una mirada al sacrifici en clau budista.

La leggenda del santo bevitore 
(1988) - Ermanno Olmi. 127 minuts
El rodamón Andreas Kartak troba una nit, sota els ponts del Sena, un 
enigmàtic desconegut que li ofereix dos-cents francs. El vagabund es nega 
a acceptar-los perquè sap que mai no podrà tornar-los. Però el misteriós 
personatge li suggereix que els torni a l’església de Sainte Marie des 
Batignolles. Tota una paràbola sobre l’existència humana, sobre la debilitat i 
la recerca de Déu. 

Nicky´s Family 
(2011) - Matej Minac. 96 minuts
Docudrama que explica l’extraordinària història d’un heroi humanitari de la 
Segona Guerra Mundial. En Nicholas Winton, un jueu d’origen alemany que 
abraça el baptisme, aconsegueix salvar 669 nens jueus. S’acaba la guerra i 
en Nicholas manté oculta la missió però la seva dona descobreix, anys més 
tard, una maleta amb fotos i la història dels nens. 

Calvary 
(2014) - John Michael McDonagh. 101 minuts
El pare James Lavelle està disposat a aconseguir un món millor. El preocupa 
comprovar la quantitat de litigis que enfronten els seus feligresos. Un dia, 
mentre està confessant, rep una amenaça de mort d’un feligrès anònim. 
Enmig del drama es presenta una imatge com a figura: “Aquest és l’Home”.

XII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
Del 30 d’octubre al 15 de desembre de 2015
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, organitza per segon any consecutiu la Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya, amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya i de l’Obra Social “la 
Caixa”. 

Com a novetat respecte d’edicions anteriors destaca l’extensió de la Mostra arreu de Catalunya. 
Així, gràcies al conveni de col·laboració signat amb l’Obra Social “la Caixa”, enguany alguns dels 
títols que ofereix el certamen es podran veure també a Girona, Lleida i Tarragona. 

La Mostra, que enguany arriba a la dotzena edició, presenta una selecció de catorze de les 
pel·lícules més interessants de la producció cinematogràfica espiritual i religiosa actual. En 
aquest certamen hi tenen cabuda tant pel·lícules que recullen la sensibilitat d’alguna de les 
diferents confessions religioses com films que tenen com a fil conductor el diàleg entre la religió 
i la societat actual.   

Les pel·lícules, que estan subtitulades en català, aniran acompanyades d’una presentació a càrrec 
d’especialistes en el món del cinema i en diversitat religiosa, cosa que permetrà comprendre 
millor les claus dels films i convidar els espectadors a la reflexió.

Vull destacar i agrair molt especialment la implicació en el projecte de diferents entitats religioses 
que treballen per fomentar el diàleg interreligiós. També vull dedicar una menció i un agraïment 
especial a qui ha estat durant anys l’ànima i impulsor de la Mostra, mossèn Peio Sánchez, que 
continua prestant-nos la seva inestimable col·laboració en l’organització del certamen.

Amb aquesta nova edició de la Mostra, el Govern de la Generalitat aposta un cop més pel cinema 
com a eina cultural eficaç per fer visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals, 
contribuint d’aquesta manera a la nostra prioritat d’afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió 
social.

Enric Vendrell i Aubach
Director general d’Afers Religiosos



Il primo uomo
(2011) - Gianni Amelio. 98 minuts
Basada en el llibre autobiogràfic d’Albert Camus, el protagonista torna a la seva 
Algèria nadiua per recuperar les figures simbòliques que van substituir la mort 
primerenca del seu pare, així com els fonaments que el van conformar com a 
escriptor. Amelio ha portat aquesta història a la pantalla amb una gran sensibili-
tat, on mostra com la figura mínima i tendra de la mare, l’exigent i dura de l’àvia 
i la lúcida i referencial del mestre esdevenen una representació de la dignitat 
dels pobres. 

Words with Gods 
(2014) - Guillermo Arriaga, Héctor Babenco, Bahman Ghobadi, Emir 
Kusturica, Mira Nair, Hideo Nakata, Warwick Thornton, Álex de la 
Iglesia i Amos Gitai. 133 minuts
Nou episodis de ficció de diferents directors de tot el món que presenten una 
visió calidoscòpica a l’entorn de la religió. Guillermo Arriaga mostra l’ateisme a 
Mèxic; Emir Kusturica parla sobre l’església ortodoxa a Sèrbia; Ghobadi mostra 
la situació de l’islam a Turquia; Amos Gitai ens ofereix la seva particular mirada 
del judaisme, mentre que Álex de la Iglesia ho fa en to tragicòmic del catolicis-
me; Thornton es refereix a l’espiritualitat aborigen; Héctor Babenco tracta sobre 
la fe Umbanda al Brasil; Hideo Nakata evoca la perspectiva budista, i, finalment, 
Mira Nair tracta amb un to divertit l’hinduisme. 

Xi You (Journey to the West) 
(2014) - Ming-liang Tsai. 56 minuts
L’Occident viu en una letargia espiritual enmig del tràfec de Marsella. Hi arriba 
un monjo budista que camina pels carrers sorollosos de la gran ciutat i aviat es 
produiran importants transformacions. La pel·lícula aconsegueix articular una 
doble temporalitat: la rapidesa desbocada del temps de Marsella i la lentitud 
contemplativa del monjo. Amb un to poètic, ens recorda la dimensió espiritual a 
què som cridats i com aquesta pot canviar la llum, l’espai i el temps transfor-
mant el cor.

God is the Bigger Elvis 
(2011) - Rebecca Cammisa. 37 minuts
El 1963, l’actriu Dolores Hart, que havia treballat amb Elvis Presley, decideix 
abandonar Hollywood i convertir-se en monja i més tard en la mare priora de 
l’abadia benedictina de Regina Laudis, a Connecticut. La pel·lícula ens mostra el 
sentit de la vida monàstica dedicada a Déu en comunitat. 

Redemption of the Heart 
(2012) - Isaac Meeks i Sandon Yahn. 96 minuts
Alex ha perdut la fe. L’abandonament dels seus pares, la malaltia, els deutes i 
l’estafa l’aboquen a un carreró sense sortida. Però l’amistat amb una dona 
cristiana i un pastor li obre un nou camí: perdre la vida per guanyar-la. Una 
història de pecat, perdó i gràcia destinada al públic popular que agrairà el seu 
caràcter inspirador.

L’intrepido 
(2013) - Gianni Amelio. 104 minuts
Divertida comèdia on l’estranya ocupació laboral del protagonista, en la 
línia de les figures dels àngels de Wim Wenders, li permet ajudar les perso-
nes amb un somriure als llavis malgrat els seus problemes personals.

Mustang 
(2015) - Deniz Gamze Ergüven. 97 minuts
La situació actual de la dona a Turquia a través dels ulls de cinc germanes 
òrfenes, que viuen felices fins que són obligades a casar-se per salvar el 
seu honor. Quan la rigidesa de les tradicions no pot ofegar la llibertat 
sorgeix aquesta pel·lícula lluminosa, opera prima de la directora, d’origen 
turc.

Arxiu zero
(2012) - Dominic M. Carola. 45 minuts
Animació familiar. Any 21 de la Nova Era. Precaris edificis i búnquers 
construïts amb les runes de les ciutats arrasades durant la Guerra Obscura 
envolten un alt edifici de forma hexagonal: la seu del Sistema, creat per 
l’Ancià, que governa dictatorialment la població, majoritàriament adoles-
cents nascuts en la Nova Era i criats als guetos amb una màxima: només 
els forts sobreviuran. Al fons hi ha una sortida. 

To light a Candle 
(2014)  - Maziar Bahari. 53 minuts
La pel·lícula posa en relleu la persecució dels bahá'ís a Iran i se centra en 
les històries de les persones associades al tancament de l’Institut Bahá'í 
d’Educació Superior. Aquest documental mostra com l’educació pot ajudar 
al creixement de les persones i dels pobles, donant suport a les comunitats 
i mantenint l’esperança.



Calendari de projeccions 2015
Girona Lleida

19.00 h
Timbuktu 
CaixaForum Girona (Auditori 
de l’EspaiCaixa Girona) 
Pl. Poeta Marquina, 11
17002 Girona. Tel. 972 21 54 08
Presenta: Xavier Marín, 
membre del Consell Assessor per 
a la Diversitat Religiosa de la 
Generalitat

20.30 h
Timbuktu 
Patronat Parroquial 
de Vilassar de Mar
C. Montserrat, 8. 
08340 Vilassar de Mar.
Tel. 93 759 08 91 
Presenta: Fàtima Taleb, 
regidora de l'Ajuntament de 
Badalona   

20.30 h
Timbuktu 
Centre Parroquial 
Sant Vicenç de Sarrià
Pare Miquel de Sarrià, 8.08034 
Barcelona. Tel. 93 203 97 72
Presenta: Xavier Marín, 
membre del Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa de la 
Generalitat

19.00 h
Gukjesijang (Oda al meu pare)   
CaixaForum Girona 
(Auditori de l’EspaiCaixa Girona) 
Pl. Poeta Marquina, 11
17002 Girona. Tel. 972 21 54 08
Presenta: Maricel Figueras, 
dinamitzadora de la Taula Interreligiosa 
de Lloret de Mar (Fundació SER.GI) 

19.00 h
Timbuktu 
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
Presenta: Aziz Bounjimi, 
membre de la comunitat 
musulmana de Lleida

20.30 h
Timbuktu 
Cinema els Lluïsos d'Horta
C. Feliu i Codina, 7. 
08031 Barcelona 
Tel. 93 427 73 27
Presenta: Xavier Marín, membre 
del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa de la Generalitat
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20.00 h
La leggenda del 
santo bevitore
Filmoteca 
Presenta: Josep M. 
Caparrós, catedràtic 
emèrit d'història 
contemporània i cinema  de 
la Universitat de Barcelona
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18.30 h
Nicky’s Family
Filmoteca 
Presenta: Maria 
Prieto, membre de la 
Comunitat Jueva Bet 
Shalom de Barcelona

19.00 h
Calvary
Filmoteca 
Presenta: 
Peio Sánchez, 
professor de la Facultat 
de Teologia de 
Catalunya
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19.30 h
Gukjesijang                  
(Oda al meu pare)
Filmoteca
Tel. 935 671 070
Presenta: Peio Sánchez, 
professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya

20.30 h
Gukjesijang                  
(Oda al meu pare)
Cinema els Lluïsos d'Horta 
C. Feliu i Codina, 7. 08031 
Barcelona. Tel. 93 427 73 27
Presenta: Xavier Marín, 
membre del Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa de 
la Generalitat

20.30 h
Gukjesijang                  
(Oda al meu pare)
Escola Jesuïtes Casp
C. Casp, 25. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 37 04
Presenta: Peio Sánchez, 
professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya

20.30 h
Gukjesijang                  
(Oda al meu pare)
Centre Parroquial 
Sant Vicenç de Sarrià
Pare Miquel de Sarrià, 8. 08034 
Barcelona. Tel. 93 203 97 72
Presenta: Thubten 
Wanchen, director de la 
Casa del Tibet de Barcelona
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19.00 h
Timbuktu 
Centre d’estudis 
Cristianisme i Justícia
Roger de Llúria, 13
08010 Barcelona. Tel. 93 317 23 38 
Presenta: Jaume Flaquer, cap 
de l’Àrea Teològica de 
Cristianisme i Justícia 

19.00 h
To light a Candle 
Centre d’estudis Cristianisme  i Justícia 
C. Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona. 
Tel. 93 317 23 38 
Presenten: Amin Emilio Egea, membre de 
l’òrgan de govern de la comunitat bahá’í de 
Sant Cugat del Vallès, i Jaume Flaquer, cap 
de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia
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20.00 h

Words with Gods
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 070
Presenta: Marta López, 
pastora de l’Església 
Evangèlica de Catalunya

17.00 h
Il primo uomo
Filmoteca 
Tel. 935 671 070
Presenta: 
Francesc Torralba,  
president del Consell 
Assessor per a la Diversitat 
Religiosa de la Generalitat

18.30 h

L’intrepido 
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 070 
Presenta: Victòria Molins, 
llicenciada en filosofia i 
lletres, periodista i escriptora

21.45 h

Il primo uomo
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 070 

21.30 h
Xi You (Journey to the 
West) + God is the Bigger 
Elvis 
Filmoteca 
Tel. 935 671 070
Presenta: Joan-Andreu 
Rocha, vicedegà de Periodisme 
de la Universitat Abat Oliba CEU

20.00 h

Mustang 
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 070
Presenta: Per determinar

17.00 h
Redemption of the 
Heart
Filmoteca 
Tel. 935 671 070
Presenta: Ignacio Simal, 
pastor de l’Església 
Evangèlica de Catalunya

19.00 h

L’intrepido 
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 070 

18.00 h
Arxiu zero
Centre Parroquial Sant 
Vicenç de Sarrià
C. Pare Miquel de Sarrià, 8 
08034 Barcelona. Tel. 93 203 97 72
Presenta: Marc Fuentes, membre 
d’Ágape i productor executiu i 
director del projecte Arxiu zero

17.00 h
Arxiu zero
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona. Tel. 935 671 070
Presenta: Marc Fuentes, membre 
d’Ágape i productor executiu i 
director del projecte Arxiu zero
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17.00 h
Arxiu zero
Filmoteca 
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona. Tel. 935 671 070
Presenta: Marc Fuentes, membre 
d’Ágape i productor executiu i 
director del projecte Arxiu zero

19.00 h
Gukjesijang 
(Oda al meu pare)  
CaixaForum Lleida
Av. Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
Presenta: Yeshe Chödröm, lama de 
la comunitat Budista Nyingma Tersar
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Tarragona
19.00 h

Timbuktu 
CaixaForum Tarragona
C. de Cristòfol Colom, 2
43001 Tarragona 
Tel. 977 24 98 71 
Presenta: Ahmed Benallal, 
president de l’Associació la Llum 
del Nord

19.00 h

Gukjesijang (Oda al meu pare)   
CaixaForum Tarragona
C. de Cristòfol Colom, 2
43001 Tarragona 
Tel. 977 24 98 71 
Presenta: Montse Castellà, presidenta 
de la Coordinadora Catalana d'Entitats 
Budistes
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Barcelona

Sessió inaugural de la Mostra a la Filmoteca de Catalunya
Filmoteca de Catalunya

Dimecres, 2 de desembre – 19.30 h

Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos. Departament de Governació i Relacions Institucionals
Sr. Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya

Sr. Peio Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

Acte de clausura de la Mostra i presentació del Fons filmogràfic de les religions
Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna C. Valldonzella, 12  08001 Barcelona. 

Dimarts, 15 de desembre – 19.00 hores

Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos. Departament de Governació i Relacions Institucionals
Sr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta, professor de la Universitat Abat Oliba-CEU

Sr. Peio Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya



Col·labora: 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia  -  Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià  -  Cinema els Lluïsos 
d’Horta  -  Escola Jesuïtes Casp  -  European Dreams Factory  -  Facultat de Comunicació Blanquerna  -  
Patronat Parroquial de Vilassar de Mar 

Amb el suport de: 
Associació la Llum del Nord  -  Consell Bahá’í de Catalunya  -  Comunitat Budista Nyingma Tersar  -  Comunitat 
Jueva Bet Shalom de Barcelona  -  Comunitat Musulmana de Lleida  -  Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes  
Església Evangèlica de Catalunya  -  Fundació SER.GI

Preus:

– Filmoteca de Catalunya:
Tarifa individual: 4 euros. Tarifa reduïda: 3 euros

– Seus de l’Obra Social “la Caixa”:
Preu: 4 euros. Clients de “la Caixa”: 50% de descompte. Titulars del carnet de Voluntariat per la llengua:  25% de descompte.
Venda d’entrades en el mateix centre, en horari d’atenció al públic, i venda anticipada a CaixaForum.com/agenda.

– Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià  ·  Centre d’estudis Cristianisme i Justícia  ·  Cinema els Lluïsos 
d'Horta  ·  Escola Jesuïtes Casp  ·  Patronat Parroquial de Vilassar de Mar: 
Tarifa individual: 4 euros. Tarifa reduïda: 3 euros.

Informació:
Direcció General d’Afers Religiosos

C. Rivadeneyra, 6, 2n
08002 Barcelona
Tel. 93 554 58 52

www.gencat.cat/afersreligiosos

@afersreligiosos

Organitza: 

Coorganitza: 


