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D’abril a juny de 2021

La Casa Elizalde

Centre Cultural La Casa Elizalde

EL DOCS DEL MES
Dimarts a les 19 h

OECONOMIA
20 d’abril

Carmen Losmann
Alemanya | 2020 | 89 min | VOSC
Capa a capa, el documental revela com les regles del joc capitalista
contemporani fan créixer sistemàticament el dèficit i la concentració de la
riquesa. Una pel·lícula que amb astúcia i rigor articula els aspectes més flagrants
de l’economia capitalista, sovint invisibilitzats en les cobertures mediàtiques.

HOW TO STEAL A COUNTRY
18 de maig

Rehad Desai i Mark Kaplan
Sud-àfrica | 2019 | 93 min | VOSC
Un grup de periodistes d’investigació destapa un cas de corrupció en què
està implicat Jacob Zuma, president de la República de Sud-àfrica fins al
2018. Quan s’obre una investigació judicial, el president Zuma declara que
tot són mentides i notícies falses. Davant l’augment de lligams entre els
interessos privats i el govern, els periodistes es pregunten si hi ha lloc per la
justícia en la incipient democràcia sud-africana, que tant d’esforç va costar
de guanyar.

HIGH MAINTENANCE
22 de juny

Barak Heymann
Israel, Polònia | 2020 | 66 min | VOSC
L’artista israelià Dani Karavan ha creat quasi 100 instal·lacions ambientals a
tot el món. Ha guanyat alguns dels premis internacionals d’art més prestigiosos i li arriben constantment peticions per fer conferències sobre la seva obra
innovadora.
Tot i això, Karavan no està ni molt menys satisfet. Les estructures monumentals es deterioren ràpidament igual que ell es va fent gran. El clima polític del
seu país el comença a tornar boig quan, de sobte, es veu embolicat en un greu
conflicte polític i artístic per la seva última exposició.

MIRADES. EL SOMNI D’EUROPA
Dimarts a les 19 h

La nova edició del MIRADES, cicle de cinema documental i d’autor, reflexiona sobre
la crisi dels moviments migratoris cap Europa. Els tres documentals ens apropen
a diferents realitats de persones que han fugit dels seus països amb l’esperança
d’un futur millor. Les pel·lícules ens parlen de l’enyorança del país d’origen, de la
falta d’acollida i sentiment de pèrdua o de la vergonya dels Centres d’Internament
d’Estrangers (CIE).
El cicle està relacionat amb l’exposició ‘Different Shades of Blue’ de Myriam Meloni, que es podrà veure a partir del 8 de juny i fins al 23 de juliol a La Casa Elizalde.
L’artista ens mostra, a partir de diferents fotografies, la història i el testimoni d’un
grup de persones subsaharianes que esperen al Marroc poder creuar el Mediterrani
i fugir cap a Europa.
Hi col·labora:
L’Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona
Totes les sessions aniran seguides d’un col·loqui.

A MEDIA VOZ
1 de juny

Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández
Espanya, França, Cuba, Suïssa | 2019 | 84 min | VOE
La correspondència entre dues cineastes cubanes és el punt de partida
d’aquest documental autobiogràfic. Patricia i Heidi, amigues des de la infància,
fa 15 anys que es van separar per emigrar a Europa. Tot recordant el seu país
i compartint les experiències de la seva vida actual a l’estranger, connecten de
nou gràcies a la direcció cinematogràfica.
A media voz és un viatge íntim i emotiu i una reflexió sobre l’amistat, la
maternitat i les fronteres.

IDRISSA, CRÒNICA D’UNA MORT QUALSEVOL
8 de juny

Xavier Artigas i Xapo Ortega
Espanya | 2018 | 94 min | VOSC
Quan va desestimar el cas d’Idrissa Diallo i bloquejar tot accés al seu expedient
policial, el sistema legal espanyol va fer gairebé impossible investigar perquè i
com va morir un jove guineà de 21 anys en un centre de detenció d’immigrants
de Barcelona. Sense ni una fotografia de la víctima, l’equip del film es llança a
la recerca d’una justícia que l’Estat espanyol ha eludit. L’objectiu és trobar el
cos d’Idrissa i la seva família, i descobrir què va passar aquella nit en una cel·la
del polèmic centre de detenció. Un exercici de veritat i reparació.

BABYLONIA MON AMOUR
15 de juny

Pierpaolo Verdecchi
Itàlia, Espanya, 2016 | 76 min | VOSC
Un viatge pels carrers de Barcelona a través de la mirada d’un grup de joves
senegalesos, sense papers ni permís de residència i que viuen en cases
ocupades o al carrer, mirant de sobreviure a les temptacions de Babilònia. Una
vida entre la perdició i la resistència espiritual a degradar-se.

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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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h

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

Districte de
l’Eixample

Dissabte
De 9 a 14 i de 16 a 20 h
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