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EL DOCS DEL MES 

Dimarts a les 19 h

ALLÒ QUE NO ET MATA...
19 de gener

Alexe Poukine
Bèlgica | 2019 | 84 min. | VOSC

Una pel·lícula coral que exposa, des de les dones i sense victimitzar-les, les sensacions 
contradictòries i les conseqüències després d’una violació o d’una agressió sexual en 
què l’abusador no és un desconegut. La pel·lícula desconstrueix la imatge que encara 
tenim actualment del violador, alhora que posa en primer pla la qüestió del consentiment 
en les relacions sexuals. I, en aquest sentit, com un “breu” episodi traumàtic pot 
enfonsar-nos la vida. Allò que no et mata... no és només la història de l’Ada, sinó una 
contribució a visibilitzar un fenomen social molt ampli i encara silenciat.

ADVOCATE
16 de febrer 
Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche
Israel, Canadà i Suïssa | 2019 | 108 min. | VOSC

Un seguiment exhaustiu durant la preparació de les defenses de dos casos concrets, el 
d’Ahmad, un nen de 13 anys, acusat de participar en un apunyalament d’un noi israelià i el 
de Israa Jaabis, acusada pels oficials israelians d’un intent frustrat d’atemptat suïcida, ens 
apropa a la inclassificable i excepcional personalitat de la protagonista, l’advocada Lea 
Tsemel. Amb una energia inesgotable, porta més de cinc dècades intentant canviar i fer 
entendre a l’opinió pública que l’estat d’ocupació i la repressió que pateixen els palestins 
per part del govern d’Israel, són també culpables d’aquesta violència.



LETTER
16 de març

Maia Lekow i Christopher King
Kenya | 2019 | 82 min. | VOSC 

El jove Karisa viatja de Mombasa als seus orígens rurals quan s’assabenta que la seva 
àvia està en perill. A través de les converses amb els seus familiars descobrim amb 
incredulitat que el seu oncle, fruit d’una combinació de superstició i interessos econò-
mics, és l’instigador de la terrible acusació. A Kènia, centenars d’ancians són acusats 
de bruixeria per tal de robar-los les terres. Una història d’amor intergeneracional, en què 
el carisma d’en Karisa demostra com la resistència a l’avarícia és possible i on el cos 
fràgil de l’àvia amaga un poder femení indestructible.

Programació: Docs del Mes



ADREÇA HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Dissabte
De 9 a 14 i de 16 a 20 h

MAPA

Districte de
l’Eixample

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori. Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.

Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.
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