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OICIDE X

LA MIDA NO IMPORTA
Festival Internacional de Curtmetratges al Raval, Barcelona
10 anys promovent el plaer pel curtmetratge

Del 20 al 22 de gener de 2022 es celebrarà la 10a edició
d'aquest festival internacional de curtmetratges organitzat
per SLOWCUrT i pel Casal de barri del Raval.
I si la situació ens ho permet, tornarà a ser una
edició plenament presencial.

Una selecció de 53 curtmetratges de 20 països es
projectarà en dos espais emblemàtics del Raval que
ens han acompanyat des de fa molts anys:
l' Ateneu del Raval (sessió del 20/01) i l' Auditori Meier del
MACBA (sessions del 21 i 22/01). Un programa dividit en 5
sessions durant 3 dies, en el qual el públic amant
del curtmetratge podrà gaudir de manera gratuïta d'un
conjunt de films que mostren la versatilitat i la diversitat de
possibilitats expressives que ofereix aquest format.
Aquest festival compta amb la col·laboració de la
Fundació Tot Raval, el MACBA i l'Ateneu del Raval ,
entre d'altres organitzacions del barri.
Barcelona, gener 2022 .
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JUST TALK
JUAN SOTO | ESTATS UNITS | 2021 | VOSE

La comunicació és un gran dilema dels nostres
temps i el nostre protagonista s’enfronta a
diferents maneres d’encarar-s’hi.

DESPERTAR INVISÍVEL
LUCIANO MELLO | BRASIL | 2021 | VOSE

Una nena sense llar narra el que ella i els seus
amics van passar durant la pandèmia.

LEA SALVAJE
MARIA TERESA SALCEDO | COLÒMBIA | 2020 | VOEA

La Lea és una gata salvatge, forta i solitària.
Acaba de caure d’un arbre i en Ciro, un ninot
de drap, la porta a casa seva.

SALVAJE
RAÚL GONZALEZ | ESPANYA | 2021 | VOEA

La Maite decideix fer un canvi de vida, deixar
enrere la comoditat de la ciutat i endinsar-se
en una vida a la muntanya.

PACKING A WAVE
EDU GLEZ | ESPANYA | 2021 | SD

Una jove nàufraga es desperta a la sorra del
que sembla la platja deserta d'una illa
paradisíaca. En explorar-la, però, s’adona que
més aviat és tracte d’un abocador.

THE VIDEO CALL
YONG UK YOO | COREA DEL SUD | 2021 | VOSE

Un noi graduat de la universitat i disposat a
buscar feina, s’ha de comunicar per vídeotrucada amb la seva mare que viu lluny de la
ciutat.

CUESTA
MARÍA MONREAL | ESPANYA | 2020 | VOEA

Viure en un poble amb carrers costeruts pot
convertir-se en una maledicció. Ho saben molt
bé, aquells que els pugen sovint.

HOLD FOR APPLAUSE
GERALD B. FILLMORE | ESTATS UNITS | 2021 | VOSE

Són gairebé les 20h. a Madrid i el Greg es
disposa a sortir a la finestra per aplaudir als
sanitaris, quan es veu atrapat en un crisi de
parella online.

WATANI
JOAN PAÜLS | ESPANYA | 2020 | SD

Un pare està banyant a les seves dues filles
petites. La seva “llar” ja no serà al mateix d’ara
endavant.

YALLAH!
NAYLA NASSAR & EDOUARD PITULA & RENAUD DE
SAINT ALBIN & CÉCILE ADANT & ANAÏS SASSATELLI
& CANDICE BEHAGUE | FRANÇA | 2021 | SD

Beirut, 1982. En Nicolàs vol fugir de la seva
ciutat natal, destrossada per una guerra civil
interminable.

LA LAVADORA
DIANE MALHERBE | ESPANYA | 2021 | SD

Posar una rentadora no és tan fàcil. Cal saber
triar el programa correcte...

LOS RESIDENTES, UN JUNTE DE RAP
MARTIN BIAGGINI | ARGENTINA | 2021 | VOEA

“Los Residentes” és una reunió de joves rapers
de barris marginals de Buenos Aires. A través
del rap processen les seves experiències,
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FLIGHT TO EARTH
IGNACIO RODÓ | ESPANYA | 2021 | VOSE

Som al segle XXIII i fa dècades que la
humanitat va abandonar la terra. Alumnes
d’una escola fan un viatge al planeta blau, per
recordar perquè va deixar de ser habitable.

AN OPEN BOOK IS ALSO THE NIGHT
ELISA JURI | EQUADOR | 2021 | VOEA

En plena selva tropical, la vida orgànica muta i
s’obren possibilitats d’endinsar-se en un món
íntim i fantasiós.

NUESTROS DÍAS
NATALIA SEGURA | ARGENTINA | 2021 | VOEA

La Leonor i l’Alejandro, els meus besoncles, van
estar junts més de 60 anys. Molts dels seus
records són també meus. L'any 2010, vaig decidir
fer un documental sobre la seva història d'amor.

O KARAOKÊ DE ISADORA
THIAGO B. MENDONÇA | BRASIL | 2021 | VOSA

Sola, i durant al confinament, la Isadora canta.

O MAR JÁ NÃO PÁRA AQUI
PEDRO AUGUSTO ALMEIDA | PORTUGAL | 2020
VOSE

Cadeira, a la vora del riu Sado, estiu 2018. Un
pescador i el seu amic passen el matí recollint
el botí que ha deixat la marea.

MULA
MARIANO BENAYÓN & CARLOS BALSEIRO | ESPANYA
2020 | VOEA

Els protagonistes recorden quan van ser captats
per una xarxa de narcotràfic per a exercir de
“Mules”.

REWIND
AMAIA SAN SEBASTIÁN | ESPANYA | 2021 | SD

Rewind escapa a les lleis físiques conegudes i
mostra un temps de direcció inversa. Proposem
veure-ho per a imaginar-ho, imaginar-ho per a
desitjar-ho, desitjar-ho per a...

SPRING IN AUTUMN
GHASIDEH GOLMAKANI | IRAN | 2021 | VOSE

Una dona iraniana abandona el seu marit i fuig
cap a Rússia. Apareixen records d’un viatge per
veure un partit Iran-Espanya del Mundial, però
de sobte apareix també un secret incòmode...

TATUAGEM
AMANDA HECHT | BRASIL | 2021 | VOSE

La Mirela i la Caroline són parella. La Mirela vol
fer-se un tatuatge que li recordi la naturalesa. La
Caroline li qüestiona el concepte de naturalesa
i, com a conseqüència, la relació entre ambdues.

TAXI
ISAAK GRACIA | ESPANYA | 2021 | VOEA

Dins el surrealisme mexicà, li pot passar de tot a
un estranger que viatja per a retrobar la seva
promesa.

RÉQUIEM POR LA FIESTA
DAVID PANTALEÓN | ESPANYA | 2021 | VOEA

La música i les llums s'apaguen. Truquen a la
porta.

LOOP
PABLO POLLEDRI | ESPANYA | 2020 | SD

En aquesta societat, cada persona repeteix una
mateixa acció una vegada darrera una altra. En
aquesta societat, cada persona repeteix una
mateixa acció una vegada darrera una altra...
.
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TOTS ELS DIES D’ESTIU SÓN TRISTOS
ESTEFANIA ORTIZ | ESPANYA | 2021 | VOC

L'Adrià és un nen de 12 anys que gaudeix del seu
últim estiu abans de començar l'institut amb els
seus tres amics del col·legi, en Pol, l’ Eric i la
Carlota.

THE DISEASE
JOAN PAÜLS & DARA SAFVATNIA | ESTATS UNITS
2020 | VOSC

Una parella de germans es troba davant del
mític cartell de Hollywood, després d'un càsting,
que a ell no li ha anat massa bé.

OZEN
ALAI ORMAZABAL & PABLO REVERTER | ESPANYA
2021 | VOEA

Curtmetratge que acompanya a l'àlbum debut
homònim de la productora musical Alai. Reflexió
sobre l'assetjament físic en el context de la nit.

PAINTING BY NUMERS
RADHEYA JEGATHEVA | AUSTRÀLIA | 2020 | SD

Un viatge per les obres mestres que pensaves
que coneixies, i les seves ànimes ocultes.

LES PLOMES
CARME PUCHE MORÉ | ESPANYA | 2021 | VOCA

Història d'un duel compartit entre una dona i
la seva mare. És la seva lluita per reconèixer
una tristor que no sabien que existia.

COSECHA MECÁNICA
FELIX KLEE | ALEMANYA | 2020 | SD

Loops interminables d’un videojoc, en paral·lel a
la propaganda sobre la mà d'obra barata
mexicana. Apropiació de material propagandístic
per a formar una contranarrativa visual.

DISTOPIA
LILIH CURI | BRASIL | 2020 | VOSE

Aquesta nit podria ser eterna per a en Lucio. La
relació amb el seu pare està impregnada de
records terribles.

L’INTRÚS
ORIOL ROVIRA | ESPANYA | 2020 | SD

El Sito detesta la vida de poble, però mai ha
sortit del lloc on va néixer. Atret per un fort
desig cap a l’eròtica masculina, viu immers en
una creuada per destruir sentiments reprimits.

NO VOICE
JIAJIE YU YAN | ESPANYA | 2021 | SD

Neguit. Ella viu a 540 km de distància de la seva
mare. La seva mare està esperant notícies seves.
Nostàlgia. Ella recorda els anys desapareguts…
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URBANO
ARIANNA MARIN | ALEMANYA | 2021 | VOEA

Un passeig pels carrers de l’Havana en bicitaxi.
Un viatge on la lluita i l'esperança, la duresa i la
tendresa, la música, el rom i l'amor es barregen.

SIEMPRE ESTARÁN LAS MURALLAS
RODRIGO LABARCA PACHECO |XILE | 2020 | SD

A Xile mai es va permetre al poble ser part de la
redacció de la seva constitució. El 25 d'octubre
del 2020 es va anar a les urnes, abans, però, hi
havia hagut els murs.

TREMENDOUS CREAM
ALEXEI DMITRIEV | RÚSSIA | 2020 | VO

Lletra i música dissenyada per intel·ligència
artificial. Imatges editades per humans. El
resultat és que l'home i la màquina creen un
vídeo musical de hip-hop de la dècada dels 90.

RED. THE COLOR WITHIN
WILLIAM JAVIER LA PORTILLA | PERÚ | 2020 | SD

La Dannae vol acabar una pintura per a un
concurs, i se li ha acabat el color vermell. No
troba res obert a altes hores de la nit.

TARGET
GWAI LOU (DAVID YÁÑEZ) | MALÀISIA | 2020 | VOSE

Respectuosa amb la tradició “noir”, Target ens
presenta una dona detectiu a un Kuala
Lumpur semblant a Los Angeles de "Blade
Runner".

HAMARTIA
SOPHIE CHAMOUX | FRANÇA | 2021 | SD

La directora vol fer sentir al públic, tota la
violència de l'últim any, amb la Covid. La relació
amb la mort, la por, la ira i la manca d'oxigen.

ROSEBUD
ÁLVARO LÓPEZ ALVA | ESPANYA | 2021 | VOEA

A principis dels noranta, una família passa els
estius en un lloc idíl·lic; un lloc de jocs, balls i
innocència: Rosebud.

SCHATTEN FRESSEN
ULRIKE KORBACH | ALEMANYA | 2020 | VOSE

Seguim els pensaments d’Anke Ames, artista que
fa música i poesia. Les seves lletres parlen del seu
trastorn bipolar, maníac-depressiu, i alhora, són
declaracions d'amor a la vida i la música.

LES VIES DANSENT
SHAHRIAR SHANDIZ | FRANÇA | 2021 | VOSE

En Shervin veu l'amor com una muntanya
infinita i que ell escala incansablement.

NIGHT TRAIN
SOFIA GUTMAN | FRANÇA | 2021 |SD

Una estació de tren. És de nit. Amlan, de 28 anys
esgotada per una dura jornada laboral, torna a
casa. A través de la finestra, mira amb melangia
el paisatge gris i les llums brillants.

PAIN
ANNA ROSE DUCKWORTH | NOVA ZELANDA
2020 | VOSE

Una nena s’adona que el seu pare no és
invencible, quan ell es mostra vulnerable
després d'un accident de criquet.
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201 JOURS
ANNE ZINN-JUSTIN | FRANÇA | 2021 | VOSE

París, febrer de 2021. Cinc activistes convergeixen
en un únic lloc, infringint les regles de la
pandèmia COVID19 - Amb quina intenció?

COMO PEZ EN EL AGUA
ANA CABOT | MÈXIC | 2021 | VOEA

Una noia reflexiona sobre la llibertat que se sent
quan està dins l’aigua; lliure com una sirena
sense barreres arquitectòniques que l’aturin.

VEÏNS (DES)CONEGUTS
ISAAC RODRÍGUEZ | ESPANYA | 2021 | VOCA

A la meva illa de l'Eixample viuen centenars de
persones. Diferents vides amb diversitat d'ideals,
rutines i comportaments, que conviuen paret
amb paret i es veuen dia rere dia.

¿TE PARECE BIEN?
CARLOS ESCOLÁSTICO | ESPANYA | 2021 | VOEA

Una vídua visita la tomba del seu marit al
cementiri.

DEVORADOS POR LA NOCHE
ÓSCAR DOVISO | ESPANYA | 2020 | VOEA

Anys 80. El cantant d'una banda de rock explica
allò que va succeir una nit, després d'un concert.

MI PRIMERA OPCIÓN
CARLOTA CALLÉN | ESPANYA | 2021 | VOEA

Una acalorada discussió sobre sexe oral canviarà
la seva amistat per sempre.

CHANGE
DOUG GILLEN | REGNE UNIT | 2021 | VOSE

El curtmetratge documenta la feina del col·lectiu
d'art “Void Projects" a Ferizaj (Kosovo). L'art a la
ciutat es converteix en una expressió visual sobre
com connectar en moments de distància.

MESSAGE FOR YOU
AXEL DUMONT | BÈLGICA | 2021 | VOSE

Una gallina deixa de seguir el seu grup d’aviram
superficial, i creua el mur per a arribar a un altre
món artístic, i conèixer més sobre l'Art.

VOLVEMOS EN 5 MINUTOS (SPOTS
PARALELOS)
FELIPE GARRIDO ARCHANGO | ESPANYA | 2021
VOEA

Espots ficticis que reflexionen sobre el
llenguatge publicitari mitjançant un genuí
llenguatge publicitari.

