
19.07.06

“Madrid is Preferable to Hanita” 
de Eran Torbiner
Israel 2006, 60’, Color, DVcam, Documental, vose. Estrena a Espanya.

Documental sobre les Brigades Internacionals i la presència de jueus 
provinents de Palestina per lluitar per la República.

Artur Brauner

Animació en Yiddish inspirada en la història del mateix nom de S. Y. Agnon.

“Tale of the goat” de Max Cohen
USA, 2004, DVD, curt animació 6’, VOSE.

20:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

“Morituri” d’Eugen York
Produïda per Artur Brauner amb Lotte Koch, Hilde Körber, 
Alemanya 1947/48,  88’, Blanc i negre, 35mm, Ficció, vose.

Un metge d’un camp de concentració  ajuda a fugir a un grup de presoners. 
Los pròfugs es refugien en una mena de cova a la muntanya on estan 
permanentment en perill de ser descoberts. Morituri va ser el primer film sobre 
l’holocaust que es va estrenar a Alemanya després de la 2a guerra mundial.

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

22.07.06

“West Bank Story ” d’Ari Sandel
USA, 2005, 35mm, vose, Color, 21'10", Curtmetratge Ficció, vose.

"West Bank Story" és una paròdia de "West Side Story", ambientada en 
els territoris ocupats a Palestina. Un curtmetratge musical realment 
divertit, metàfora del conflicte israeliano-palestí a través de l’enfrontament 
de dos locals de menjar ràpid (el Kosher King i el Hummus Hut). La noia, 
que és cambrera en una botiga de falafel, s’enamora del guarda israelià...

“Marock” de Laïla Marrakchi
amb Morjana El Alaoui, Mathieu Boujenah, França/Marroc 2005, 100’, 
Color, 35mm, Ficció, vose. Estrena a Espanya.

Presentada en la darrera Berlinale, la pel·lícula relata entre d’altres temes 
l’aventura sentimental entre una adolescent musulmana sense complexos i 
un jueu, així com la vida dels joves privilegiats de bona família de 
Casablanca. “Per mi el títol il·lustra el meu retrat d’aquest grup de gent jove, 
privilegiat però a la vegada confós i una mica esquizofrènic. Viuen segons el 
model occidental però segueixen lligats al seu país i a les seves tradicions.” 

Imatge de West Bank Story

22:00 hs (PLAÇA SANT FELIP NERI)

Passeig comentat pel Call

11:00 hs

22:30 hs (PLAÇA SANT FELIP NERI)

Degustació gastronomia jueva

20:00 hs (PLAÇA MANUEL RIBÉ)

23.07.0616.07.06

Pel·lícula sorpresa

Imatge de Marock

22:00 hs (SANT FELIP NERI)

15.07.06

“La luz de la primera estrella” 
d’Iñaki Martikorena
Espanya 2005, 9’, Blanc i negre 35mm, Curt Ficció.

A la matinada dos homes s’enfronten en un duel. Un d’ells no té barret i el 
vell barretaire jueu es nega a treballar en Sabbath... La nit corre en contra 
seva. L’home té dret a morir amb barret.

“Ushpizin” de Giddi Dar
Amb Shuli Rand, Michal Bat Sheva-Rand, Israel 2004, 90’, 
Color, 35mm, Ficció, vose. Estrena a Espanya

És la primera pel·lícula realitzada en col·laboració per membres de la 
comunitat jueva i realitzadors laics. Amb gran sentit de l’humor, el film ens 
introdueix en organitzacions, rituals i costums d’aquesta comunitat tot 
convertint-se en una experiència única. El FCJB 2006 projecta aquest 
llargmetratge amb la intenció d’oferir un retrat revelador de la vida quotidiana 
dels jueus ultraortodoxos en la societat israeliana contemporània.
Premis: Millor actor, acadèmia de cine israeliana, 2004.

Imatge de Ushpizin

22:00 hs (SANT FELIP NERI)

22:15 hs (SANT FELIP NERI)

Obertura del Festival 
Música en viu
I Fratelli La Strada ...un conte per a guitarra i violí...

21:00 hs (SANT FELIP NERI)

Música en viu 
Leah Shalom
Música Klesmer, violí

20:00 hs (PLAÇA MANUEL RIBÉ)

Conferència Ètica i Estètica 
Sebastián Jane

FNAC EL TRIANGLE (PÇA. CATALUNYA)

19:30 hs (Dilluns 10/07/2006)

Conferència: El paper de la dona jueva 
a la Península Ibèrica fins a la inquisició 
Lidia Adalid

19:30 hs (Dimecres 12/07/2006)

19:30 hs (Dimarts 11/07/2006)

17.07.06

“Recuerdos” de Marcela Arteaga
Mèxic 2003, 86´, Color, 35mm, Documental. Estrena a Espanya

Es tracta del recorregut per una història d’aquest segle tot prenent la vida 
de Luis Frank com a línia narrativa: l’emigració, la recerca, la guerra, la 
llibertat, la infància, un Mèxic guardat en els records.

“Imaginary Witness” de Daniel Anker
Narrat per Gene Hackman, EE.UU. 2004,  92’, Color, 35mm.  
Documental, vose. Estrena a Espanya

Anker se submergeix en la forma en què Hollywood va encarar el nazisme a 
Alemanya, la guerra mundial, la persecució dels jueus europeus i el desastre 
consegüent. Molta gent va registrar ‘l’ambivalència’ de Hollywood abans que 
esclatés aquella guerra. Premis: Premi del Jurat, Festival de Fort 
Lauderdale - Premi del Públic, Festival de Hamptons. 
Amb la presència del Director

Amos Gitai

20:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

“Bait” (Casa) d’Amos Gitai
Israel 1980, 51´, Blanc i negre, 16mm, Documental, vose. Estrena a Espanya

Planteja un seguiment dels canvis de propietaris i d’ocupants d’una casa 
situada en la zona oest de Jerusalem. Després de la sortida del seu 
propietari, un metge palestí, el 1948, va ser requisada pel govern i, en virtut 
d’una llei sobre les «propietats en absència», va ser llogada a una parella de 
jueus argelins, i després adquirida per un professor universitari israelià, que 
ha decidit reformar-la.

19:00 hs (MACBA)  Llar. Una trilogia 18.07.06

“Quién mató a Walter Benjamín” 
de David Mauas
Espanya 2005, 73´, Color, Betacam Digital, Documental.

Port Bou, 1940. El 25 de setembre, després de set anys d’exili, Walter 
Benjamin travessa els Pirineus en un desesperat intent d’escapar dels 
nazis. Un canvi sobtat en la legislació espanyola, li impedeix l’entrada 
a la península. Amb la presència del Director

“News From Home” d’Amos Gitai
Israel 2006, 90´, Color, Beta SP, Documental, vose. Estrena a Espanya

Amb "Notícies de Casa", Amos Gitai completa la trilogia que va començar el 
1980 amb "Casa" i que va continuar el 1998 amb "Una Casa a Jerusalem". 
Tot creant una mena d’arqueologia humana, Gitai explora les relacions entre 
els inhabitants de la Casa, passat i present, entre israelians i palestins. Cada 
un a la seva manera es converteix en una mostra de la regió, el món, destí.

Imatge de Quién mató 
a Walter Benjamín

20:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

20.07.06
“Bere per dimenticare” 
de Michelle Calabresi 
Patrick Heeren, Carla Molino, 40,’ Documetal, vose.

Hitler, Musolini, Stalin i d’altres dictadors apareixen en les etiquetes 
de vins que es venen a Itàlia. "Beure Per Oblidar" tracta de revelar la 
complexa situació emocional, ètica i legal que això comporta. 
Un viatge que es completa amb entrevistes a compradors, distribuïdors, 
polítics, advocats, turistes i membres de la comunitat jueva italiana.
Amb la presència de la Directora i Xavier Torrens 
(Prof. Ciències Politíques)

“Un monde presque paisible” 
de Rosalinde Deville
amb Simón Abkarian, Zabou, França 2002, 93´, Color, 35mm, Ficció, vose. 
Estrena a Espanya.

La història transcorre a París, durant l’agost del ‘46, en un taller de confecció de 
senyores, al barri de les sastreries jueves. Reunits cada dia al taller de costura 
del senyor Albert, amb la presència encara viva d’atroços records i doloroses 
pèrdues i el cor afligit pel terrible cataclisme, els nou protagonistes intenten 
recuperar les seves esperances a la vida. Premis: Menció Especial 
Festival Internacional de Cinema de dones Bordeaux 2002

Imatge de Un monde 
presque paisible

20:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

festival@fcjbarcelona.org
www.fcjbarcelona.org

L´entrada a totes las sessions serà de 3 euros

8a Edició
10 al 23 JULIOL 2006

Institut Francès de Barcelona | c /Moià, 8
FNAC el Triangle | Plaça Catalunya
MACBA | Plaça dels Àngels, 1
Plaça Sant Felip Neri | Plaça Manuel Ribé

festival de cinema
JUEU DE BARCELONA

21.07.06 “Odessa, Odessa” de Michale Boganim
França-Israel 2004, 96’, Color, 35mm, Documental 

Odessa forma part d’aquells llocs amb noms encantadors, ciutat mítica 
que va ser, entre d’altres coses, el bressol de la cultura judeoalemanya, 
un d’aquells llocs que un porta a dins molt abans d’haver-los visitat.

“The Nuclear Physicist Gives His Son a Haircut”
“The Nuclear Physicist Sings To The '70s”
“The Nuclear Physicist Goes To The Shrink”
Animacions d’Hanan Harchol.
Les minucioses animacions, realitzades en blanc i negre, de 4 i 6 minuts 
de durada, a partir de dibuixos a carbó de l’artista israeliano-americà Premi 
Ronnie Heyman 2004 són en el seu origen autobiogràfics.

Dibuix d’Hanan Harchol

20:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)

“Avanti Popolo” de Rafi Bukai
amb Salim Dau, Tuvia Gelber, Israel 1986,  84´, 
Color, 35mm. Ficció, vose.

En la treva de la Guerra dels Sis Dies el 1967, es creen certs contactes 
entre els soldats egipcis i els israelians posicionats al front. 
Una visió surrealista de la guerra. 
Premis: Leopardo de Oro, Festival de Locarno 1986.

22:00 hs (INSTITUT FRANCÈS)
Imatge d’Odessa Odessa

“Bait be Yerushalayim” 
(Una Casa a Jerusalem) d’Amos Gitai
Israel-França-Itàlia, 1998, 87´, Color, 35mm, Documental, vose.

18 anys després de Bait, el cineasta torna al lloc on es va rodar aquest primer 
film per observar els canvis produïts al veïnat i als seus habitants. Com un 
arqueòleg, el director va revelant, capa per capa, un complex laberint de destins.

19:00 hs (MACBA)  Llar. Una trilogia

“News From Home” d’Amos Gitai
Israel 2006, 90´, Color, Beta SP, Documental, vose. Estrena a Espanya

Amb la presència del Director

19:00 hs (MACBA)  Llar. Una trilogia

Passeig comentat pel Call

I Fratelli La Strada 
...un conte per a guitarra i violí...

Leah Shalom

Gadjo

Klezmer, violí

Banda de músics bojos per les melodies zíngares. Vestits com 
clowns com idiotes, trinen, sonen, toquen i piten, tot ficant a la 
audiència en un remolí de dansa, amb els seus ritmes swing, 
balcànics i ska i les seves salvatges cançons de vagabunds, 
enganys, pianos perduts, vides il·legals i acordions enamorats.

11:00 hs

20:00 hs (PLAÇA MANUEL RIBÉ)

DIRECCIÓ
Paulo Feferbaum
Daniela Rosenfeld
Gabriel Amdur

PROGRAMACIÓ
Uriel Wisnia
Gabriel Amdur

PREMSA I COMUNICACIÓ
José Pablo Jofre
Mika Conde
Aarón Galliner

DISSENY GRÀFIC
Federico Slivka Lederer

ACTIVITATS CULTURALS
Mónica Kruglianskas
Nily Schorr

LOGÍSTICA INVITATS
Mika Conde
Jordi Feixa Riu

PRODUCCIÓ GASTRONOMIA
Jan Benaim

RELACIONS INSTITUCIONALS
Alberto Levy Curiel
Eric Rosenthal

NOTICIARI/SPOT
Mana García
Beto Nahmad

TRADUCCIÓ
Isabel Sanjust
Megan Fleming

STAFF

Universitat Autònoma de Barcelona

Conferència: La comicitat Jueva
i l’actor Moni Ovadia 
Prof. Ludovico Longhi

Conferència: La importància de 
la llar en el judaisme 
Rab. David Libersohn

FNAC EL TRIANGLE (PÇA. CATALUNYA)

19:30 hs (Dijous 13/07/2006)

19:30 hs (Divendres 14/07/2006)

Israel en el context mediterrani de desenvolupament sostenible.

Sessió de curts: Curts del Festival 
de Cinema Mediambiental

“When Adar enters” 
Yael Bardana, 2003, Israel, Països Baixos.
“Un exercice en pasaje” 
Lin Chalozin-Dovrat, 2002, Israel.

Amb la col·laboració de:
Federació de Comunitats Israelites d'Espanya  |  Apimed  |  
Ambaixada dels EE.UU.  |   Consolat de Mèxic  |  ATID  |  CIB  |  
Jabad Lubavitch  |  Maoz

Imatge de Marock

festival@fcjbarcelona.org
www.fcjbarcelona.org


