
CORRESPONDENCIAS

8 de novembre
Carla Simón i Dominga Sotomayor
Espanya | 2020 | 19 minuts | VO català i castellà

En forma d’una conversa epistolar filmada, dues joves cineastes 
parlen sobre cinema, el present i passat familiar, herència i ma-
ternitat. Les reflexions personals i profundes que s’encarnen en 
les delicades imatges preses dia a dia de sobte es fan ressò de 
l’emergència política d’un país.

LIFE MAY BE

15 de novembre
Mania Akbari i Mark Cousins
Iran | 2004 | 80 min | VOSC

Un intercanvi epistolar entre el cineasta britànic i l’actriu iraniana. 
Ella, exiliada a la Gran Bretanya, somia amb l’Iran, la terra que 
es va veure forçada a abandonar. Entaulen un diàleg mitjançant 
missatges de vídeo en lloc de cartes. L’exili, la identitat, el cos i 
la memòria són els temes centrals dels cinc missatges que inter-
canvien.
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Entrada gratuïta. Aforament limitat.
S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats  

sanitàries indiquin en cada moment. 
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.

HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h
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DOCS DEL MES

Dimarts a les 19 h

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG

20 de setembre
Ida Cuéllar
Catalunya i Espanya | 2020 | 92 min | VOSC

El 1994, i en ple clímax de la seva carrera, el doctor mexicà Jaco-
bo Grinberg va desaparèixer misteriosament. Considerat per molts 
com l’Einstein de la consciència, Grinberg va portar l’estudi de la 
psicofisiologia més enllà dels límits de la ciència tradicional amb 
la finalitat d’acostar-se al potencial infinit del cervell humà i de-
mostrar els primers indicis de la telepatia. Ida Cuéllar ha construït 
un thriller metafísic trepidant, on es revelen proves desconegudes 
que reescriuen la crònica dels últims dies abans de la seva de-
saparició. Submergir-se en el misteri del doctor Grinberg implica 
reflexionar sobre el misteri de l’existència humana i, més que oferir 
respostes, descobrim com fer-nos millors preguntes.

REBELLION

25 d’octubre
Maia Kenworthy i Elena Sánchez Bellot
Regne Unit | 2021 | 82 min | VOSC

El moviment ecologista va 
veure com el 2008 emergia un 
nou col·lectiu que apostava 
per l’acció directa i la desobe-
diència civil. El film mostra els 
orígens d’ Extinction Rebelli-
on. L’accés inèdit al nucli dur 
del grup retrata l’eufòria inicial, 
els dilemes morals i l’augment 
dels conflictes per prendre de-
cisions consensuades a me-
sura que el moviment creix. La 
tensió interna s’ajunta amb la 
pressió policial i política per 
desestabilitzar el col·lectiu. 
Un intens thriller sobre els orí-
gens del col·lectiu, les lluites 
d’egos, els ideals i el xoc ge-
neracional. Inspirador, dramà-
tic i trepidant.

ESTIMADA SARA

22 de novembre
Patrícia Franquesa
Espanya, Sèrbia i Noruega | 2021 | 60 min | VOSC

Un emotiu retrat de la Sara, la primera dona taxista de l’Afganistan. 
La cineasta Patrícia Franquesa captura la força d’una dona podero-
sa que trenca barreres en una societat marcadament patriarcal. Una 
inspiradora història d’amistat entre dues dones plenes de vida, un 
cant a l’empatia i un diàleg que va de la por a l’amor i de l’amor a la 
por. Un testimoni d’una realitat que ja no existeix. 

KARAOKE PARADISE

20 de desembre

Einari Paakkanen
Finlàndia | 2022 | 75 min | VOSC

Cares. Llocs. I cançons cantades amb tota l’ànima. Un divertit retrat 
de la passió finlandesa pels karaokes, que són l’antídot contra la sole-
dat i una medicina per gaudir en comunitat sense grans pretensions. 
Viatgem per una Finlàndia amagada rere el tòpic de país gèlid i inhòs-
pit. Einari Paakkanen ens mostra petits fragments de vida memora-
bles. Cantar permet expressar les emocions, però per fer-ho cal sentit 
de l’humor. Garatges, bars, el saló de casa..., tothom és benvingut a 
participar en la festa.

MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

Dimarts a les 19 h

(CO)RRESPONDÈNCIES. FILMAR LA VIDA

A càrrec de Maria Castan de Manuel

TRANSOCEÁNICAS

18 d’octubre
Meritxell Colell i Lucía Vasallo
Espanya | 2020 | 116 min | VO

Dues amigues es llancen a filmar el seu dia a dia i entaulen així una 
correspondència que les manté en contacte malgrat la distància. 
El resultat és una conversa a mitja veu en la qual el pas del temps, 
el cinema com a passió i la dificultat de filmar en l’època que els 
ha tocat viure es converteixen en un bell mosaic cinematogràfic.

*Amb la presència de Meritxell Colell

REMITENTE, UNA CARTA VISUAL

8 de novembre
Tiziana Panizza
Xile | 2008 | 18 min | VO

De petita tenia un únic desig, conèixer la part de la seva família 
que vivia a Itàlia. La directora va escriure desenes de cartes a to-
tes aquestes persones que no coneixia. REMITENTE és una carta 
visual dirigida a la seva família d’Itàlia, un intent per reprendre un 
antic ritual familiar, des d’un Santiago a l’estiu, on els peus queden 
atrapats al paviment, on la sobreexposició a la llum s’assembla a 
la confusió i l’oblit.


