
Dissabte 17 d’octubre  Horari: 22h

“Socarrat” 
Dir.: David Moreno. Espanya  2009, 11’ (Curtmetratge)

Premi Millor Curt Internacional, San Francisco Frozen Film Festival.

Tots tenim secrets. Tots tenim família. Tots busquem la felicitat. El pare és gai i la seva dona ho 
sap, a la filla li agraden les noies... I si compartim els nostres secrets i busquem junts la felicitat?

“The Baby Formula” 
Dir.: Alison Reid. V.O. anglesa subtitulada en castellà. 

Premi d’honor al millor film canadenc. Calgary FairyTales International Queer 
Diversity Film Festival 2009. Premi a la millor interpretació i Premi del Públic al 
millor film. Inside Out Toronto LGBT Film and Video Festival 2009

A l’inici... els espermatozoides venien dels homes. Dues dones aventureres 
enamorades estan desesperades per tenir el seu propi fill biològic.   

Pel·lícula carregada d’humor i de situacions inesperades.

Diumenge 18  Horari: 20h

“Mañana todo será mejor”
Dir.: Javier AchaEspanya  2008, 8’ 
(Curtmetratge)

El jove protagonista ha de recórrer 
al viagra per a ficar-se al llit amb 
la seva companya. La idea que 
aquesta descobreixi la seva manca 
de desig li produeix angoixa. 

“Boy” (Noi)
Dir.: Auraeus Solito. Filipines 2009, 85’
V.O. subtitulada en castellà. 

Aquesta és una història divertida i 
commovedora sobre un poeta que 
s’enamora bojament d’un ballarí 
(“macho dancer”).
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Dimarts  20  Horari: 20h

“Diario de un corazón”
Dir.: Juan José Serrano. Espanya 2009, 17’ (Curtmetratge)

Una nena criada en una família conservadora dels anys 80 comença 
a sentir-se diferent als altres, “en un altre cos que li amaga la veritat”. 
Quinze anys més tard, després de la mort 
dels seus pares, torna al seu poble natal en 
companyia de la seva parella per a recordar 
els moments que la van fer descobrir-se a si 
mateixa i canviar el futur de la seva vida.

“Drool” (Babejar)
Dir.: Nancy Kissam. EUA  2009, 85’. V.O. subtitulada en castellà. 

Premi del Jurat a la millor actriu Laura Harring,  Outfest 2009 (Los Angeles) 

Barreja entre “Thelma & Louise i “Little Miss Sunshine”, aquesta pel·lícula és 
una comèdia negra irreverent amb destacades actuacions de Laura Harring 
(“Mulholland Drive”) i Jill Marie Jones (“Girlfriends”). Amb un marit maltractador i 
uns  fills desagraïts, Anora viu una vida sense sentit. Les coses comencen a millorar 
quan inicia una amistat amb la seva nova veïna, Imogene...fins que el marit 
d’Anora s’interposa i elles no estan disposades a cedir.

Dimecres  21 Horari: 20h

“Happy day in Barcelona” (Dia feliç a Barcelona)
Dir.: Johann Pérez Viera. Espanya 2009, 25’. 
V.O. en castellà. Format: DVD

María i Meriam troben un lloc on expressar-se lliurement a 
través d’una agrupació de gospel. Dues cultures diferents 
on la pròpia identitat és la base fonamental per a la recerca de la llibertat.

“Straightlaced – How Gender’s Got Us All Tied Up”
 (Atrapats: com el gènere ens té encara lligats)

Dir.: Debra Chasnoff. EUA 2009, 66’. V.O. 
subtitulada en castellà. 

Sessió especialment recomanada per a públic 
jove i professionals de l’educació i el lleure.

Arribar a la majoria d’edat és desafiant i complicat; una fascinant recopilació 
de testimonis d’adolescents que mostra amb honestedat i valentia, les seves 
pors, frustracions i el seu coratge. Sense temor cap a un tema tan complex, 
Atrapats ens descobreix com les pressions populars al voltant del gènere i la 
sexualitat estan confinant la vida d’ adolescents nord-americans. 

Sessió documentals


