
CINEMA  
DONES  

DEL MÓN

Explorar les diferents  
realitats de les dones a través  
del cinema, representa obrir  

una finestra al món per entendre 
que les desigualtats no ens 

travessen a totes de la mateixa 
manera. Representa aprendre  

les unes de les altres amb 
l’objectiu de conèixer-nos millor 

i nodrir-nos per participar 
activament en la consecució  

d’una societat  
més igualitària.



DIMECRES 15 DE GENER, a les 18.30 h
UNA PASTELERÍA EN TOKIO
Naomi Kawase. Japó. 2015. Castellà. 110 minuts
El propietari d’una pastisseria de dorayakis (pastissets de salsa de frijols dolços) 
necessita un nou empleat. Per el lloc de feina es presenta Tokue, una dona gran 
que s’ofereix a ajudar-lo. Tot i que al principi Sentaro desconfia de les seves 
habilitats, la dona demostra tenir màgia a les mans i gràcies a la seva petita 
recepta el negoci comença a florir de nou. Amb el pas del temps Sentaro i Tokue 
obriran els seus cors l’un cap a l’altre i a través de la cuina sanaran velles ferides.

DIMECRES 12 DE FEBRER, a les 18.30 h
EL QUE LA WALAA VOL
Documental. Christy Garland. Palestina. 2018. VO subtitulada en català. 86 
minuts
La Walaa és una noia adolescent que viu al camp de refugiats de Balata, a la ciutat 
de Nablus (Palestina). És valenta i obstinada, i ha decidit entrar a les forces de 
l’Autoritat Nacional Palestina. Les proves per entrar al cos policial són molt dures, 
però si ho aconsegueix, es convertirà en una de les poques dones policies que 
hi ha Cisjordània. Encara és jove i immadura, però la resignació no forma part del 
seu vocabulari. La vida de la Walaa està marcada per l’instint de supervivència i 
la superació de grans obstacles. Un documental que ens apropa a la vida d’una 
noia des dels 15 fins als 21 anys que, disposada a arribar fins al final, s’atreveix a 
qüestionar allò establert i a posar en dubte les estructures que l’envolten.

DIMECRES 18 DE MARÇ, a les 18.30 h 
LA CÀMERA DE CLAIRE 
Hong Sang Soo. Corea del Sur. 2017. VO subtitulada en castellà. 69 minuts
Durant un viatge de negocis al Festival de Cannes la jove Manhee, assistent de 
ventes d’una distribuïdora, es acomiadada per la seva responsable acusada de ser 
deshonesta, quan en el fons es per un assumpte de gelosia. Per sort allà coneixerà 
a una professora anomenada Claire, que fa fotos amb la seva càmera Polaroid. 
Cada una d’elles té una peculiar visió de la vida, i arrel d’aquesta nova relació 
aconseguiran entendre els diferents mons en el que viuen.

Aquest trimestre abordem la situació de la dona a Àsia i l’Orient Mitjà a través de dues 
pel·lícules i un documental que parlen sobre diferents temàtiques.
Totes les projeccions es realitzaran al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”  
(C/Comandant Benítez, 6), són d’accés lliure prèvia inscripció a perequart@lleuresport.cat  
o al telèfon 933398261 per aforament limitat. 
L’activitat es complementa amb un debat posterior de la mà d’una dona experta en la 
matèria.

Hi col·laboren:

@BCN_LesCorts


