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FREE

LES EMPREMTES DE LA LLUM
Rubén Seca | Espanya | 2022 | VOSA 
De les imatges en moviment al naixement del setè art. 
Del cel·luloide al cinema digital a les nostres mans. Un 
breu recorregut per la història del cinema.

BOLIGRAFIA 
Josep Calle | Espanya | 2022 | 4’ | SD
La vida d'un bolígraf, des del principi fins al final, 
dibuixada oportunament amb bolígrafs.

LA MAGUA DEL AUSENTE 
Pablo Borges | Espanya | 2022 | 6’ | VOSA
Canàries 1977. Javier Fernández Quesada, estudiant de 
Biologia de la Universitat de La Laguna, participa en uns 
actes reivindicatius. Morirà d'un tret de la policia franquista. 

DISFORIA FUTBOL CLUB 
Inti Lorca | Xile | 2021 | 5’ | VOSA
Documental enfocat a l'autogestió de la comunitat 
transsexual xilena en àmbits esportius com el del futbol.

PROGRAMA 1 | 19-01 | Ateneu del Raval | 19:00 | 68’

JURAT EQUIP ORGANITZADOR

LA MIDA NO IMPORTA-SIZE DOESN’T MATTER 2023

LA MIDA celebra enguany l’onzena edició. S’inicià, doncs, fa més d’una 
dècada i poc a poc, s’ha anat consolidant com un esdeveniment audiovisual 
de principis d’any a la ciutat de Barcelona.
La selecció de 52 curtmetratges a concurs es podran veure repartits en 5 
programes diferents. Tenim la sort de comptar amb el recolzament de dos 
espais emblemàtics del Raval de Barcelona que també exemplifiquen la 
diversitat i riquesa d’aquest barri de la ciutat: la primera sessió a l’Ateneu 
del Raval i la resta a l’Auditori Meier del MACBA.

Entenem el curtmetratge com un format que sol oferir obres que juguen amb 
les possibilitats expressives i risc creatiu del medi audiovisual; factors menys 
habituals en obres de més llarga durada. Els curtmetratges de la programació 
que us presentem són una bona mostra d’aquesta experimentació creativa 
però no pas per això, defugen dels temes candents i d’actualitat; malgrat no 
sempre siguin de fàcil digestió, són sempre obres prou estimuladores per 
parar-s’hi a observar-les amb cura.
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Silvia González
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Carlos Gurpegui (educomunicador)
Salima Jirari (consultora en diversitat)
David Matamoros (productor)

NICINHA NÃO VEM
Muriel Alves | Brasil | 2021 | 4’ | VOSE 
Acompanyem un dia d’espera per la visita de la Nicinha i 
mentrestant ens endinsem en la realitat d’una presó per a 
dones.

NUR Y ABIR
Manu Gómez | Espanya | 2021 | 13’ | VOSE
Aquest estiu serà molt especial per a la Nur i l’Abir que 
han ideat un pla, d’amagat dels seus dictatorials pares, 
per acomplir el somni de banyar-se al mar.

LA LUNA ASOMA
Jelle Meys | Bèlgica | 2021 | 4’ | VOSA
Interpretació animada del misteriós poema 'La luna 
asoma' de Federico García Lorca.

AGUA Y MÁS AGUA
Francesca Maria Svampa | Espanya-Itàlia | 2021 | 6’ | VOSA
Retrat oníric de Barcelona filmat en pel·lícula de 8mm reversible 
i doble exposició, que barrejada amb una veu íntima, crea un 
collage de records d'un temps que no tornarà.

LO PEOR QUE PODRÍA PASAR 
Elena Tara | Espanya | 2022 | 9’ | VOSA
Tres noies es paren a analitzar allò que acaba de 
passar: han apallissat a un individu que les amenaçava 
en pujar a les xarxes un vídeo de contingut sexual.

NO WAY 
Estela García | Espanya | 2021 | 3’ | SD
Documental musical rodat als assentaments de 
migrants a la província d'Almeria.

SIN MIEDO 
Rocío Fernández Nicolás - Cristina Rodríguez Cerro | Àustria-Espanya | 2021 | 10’ | VOSE

Set dones, manifestants contra la violència vers les 
dones, expliquen experiències, idees i opinions sobre el 
patriarcat, una realitat global contra la qual lluiten.

PHLEGM 
Jan-David Bolt | Suïssa | 2021 | 6’ | SD 
L'Òscar fa tard. En els gratacels que l’envolten s’hi signen 
contractes i s’hi fan encaixades de mans. Això és l'últim que 
necessita ara mateix. D'on surten aquests maleïts cargols?

PROGRAMA 2 | 20-01 | Auditori Meier-MACBA | 17:30 | 74’

WHAT AM I?
Héctor Mediavilla | Espanya | 2022 | 9’ | VOE 
L’inevitable col·lapse de la humanitat porta al nostre narrador 
a fer una reflexió que acabarà qüestionant la naturalesa de la 
realitat i la seva pròpia condició (post) humana.

SÓ POSSO SER CHARLES 
Daniel Herz-Pedro Murad | Brasil | 2022 | 7’ | VOSE
L'aventura d'un actor que només pot interpretar un 
personatge; una audició, doncs, per a l'únic paper que li 
queda per interpretar: ell mateix.

TON NOM
Rubén Salazar | Espanya | 2021 | 6’ | VOSE
Ets lliure? Mira al teu voltant. Algunes persones ens 
sentim segures i felices a les nostres pròpies presons.

CREMEN LES NAUS
Ignacio Rodó | Espanya | 2022 | 10’ | VOSE
Ficció i realitat es confonen quan el Xavi intenta ajudar 
l'Esther, que assaja per al càsting més decisiu de la 
seva vida. 

À BICYCLETTE 
Océane Lavergne - Benjamin Langagne - Lucas Durot - Pierre 
Cilluffo - Marine Beuvain - Kerrian Detay | França | 2022 | 8’ | 
SD
Viatge d'un senyor gran en una bicicleta.

THE OTHER
Jared Katsiane | Estats Units | 2022 | 2’ | SD
Ves-te’n!

4
Mariana Palacios-Adrián Del Arroyo | Suècia-Regne Unit | 2021 | 11’ | SD
En una recerca retrofuturista a través del pols i el ritme, i situant 
el piano com a taula d'operacions comuna en la seva interacció, 
dos pianistes i dos ballarins creen una peça hipnòtica.

POUM POUM!
Damien Tran | França | 2021 | 6’ | SD 
Celebrem l'alegria de tocar tambors, gargotejar sobre paper, 
esquitxar amb pintura o fer dringar plats. El caos i els contratemps 
divertits escampen una energia espontània i creativa.

THE FIRST KISS
Maximiliano Martínez | Espanya | 2021 | 9’ | VOSE
Retrat poètic de l’escultora danesa Laila Westergaard 
que ens convida a fer un viatge personal sobre la relació 
entre el seu entorn i la feina.

ENCARNACIÓN
David Pisonero Tarantino | Espanya | 2022 | 5’ | VOSA
Com pot ser una persona cega tant feliç? Què és el que 
la fa feliç? El documental gira a l’entorn de la recerca de 
la felicitat.

KALAALLIT NUNAAT, TERRA INUIT 
Laura Mariné Argerich | Espanya | 2022 | 5’ | VOSA
L’os dorm, ingovernable. Ignora la vida més enllà 
d'aquest mur de gel i el lent morir de casa seva.

TERRA SOMNUS
Daniel Othon M. Gallardo | Mèxic-Espanya | 2022 | 9’ | VOSA
En un poble llunyà, un trobador desconegut mira 
d’assossegar les angoixes quotidianes dels seus 
habitants amb la música. 

EL LECTOR
Iván Blanco | Espanya | 2022 | 8’ | SD
Ramon és un convicte que seguim durant tot el dia del 
seu permís fora de la presó, i coneixerem la relació que 
té amb la lectura de relats. 

TE LLAMO PARA ...
Sophia Iribertegui Mayoral | Espanya | 2021 | 7’ | VOSA
Cada vegada que ens truca algun teleoperador, el nostre 
ritme de vida no ens permet comprendre que estem parlant 
amb una persona que només està fent la seva feina.

SAFE 
Josema Roig | Espanya-Estats Units | 2021 | 10’ | VOSE
És de nit en algun lloc dels Estats Units i una família 
sent un soroll inquietant fora de casa.

L’ÉCRIVAIN AVEUGLE 
Georges Sifianos | França-Grècia | 2021 | 10’ | VOSE
Dibuixos fets a ulls clucs per reflectir el dilema d’un escriptor 
davant certeses ideològiques. Construïm imatges i opinions 
personalitzades. Poden les aparences correspondre’s a la realitat?

PROGRAMA 3 | 20-01 | Auditori Meier-MACBA | 19:00 | 85’

VISIONADO
Manuel Román | Espanya | 2022 | 4’ | SD
És capvespre i algú observa la ciutat. Els llums 
parpellegen, la gent torna a casa i un tramvia passa fins 
que en un frame la vida s'atura.

NIGHT SHIFT  
Sergio Vizuete | Espanya-Regne Unit | 2022 | 7’ | VOSE
Una dona jove treballa com a guàrdia de seguretat en un 
garatge de nit. Pateix discriminació per part dels companys 
i aquest abús psicològic tindrà conseqüències irreversibles.

DIORAMA 
Camilla Carè | Itàlia | 2021 | 10’ | VOSE
En una casa aïllada viu una família la vida quotidiana de 
la qual està marcada per la por a l'exterior i pel pes 
d'una imminent invasió de la que cal protegir-se.

ALGO ASÍ COMO LA NOCHE 
Alván Prado | Espanya | 2022 | 10’ | VOSA
En una tarda freda d'abril a la baixada d'una muntanya, 
Marcos i Iván es veuran enfrontats a decidir si amagar o fer-se 
responsables d'un acte que acaben de cometre.

MY TRUTH
Marta Bouzas Pérez | França | 2022 | 7’ | VOSE
Vídeo-assaig d'autor que mostra una perspectiva de la 
vida nihilista a través de tres poemes narrats pel 
protagonista.

O QUE QUEDA 
Alejandro Rodríguez | Espanya | 2022 | 9’ | VOSE
A través de la galeria d’imatges d'un telèfon mòbil es 
reflexiona sobre les relacions entre la memòria i el fitxer 
arxivat que es va generant diàriament.

TRANSITION
Serge Barbagallo | França | 2022 | 3’ | VOSE
Simon diu als seus pares que farà una transició de 
gènere.

MARTÍN
Álvaro Vargas | Espanya | 2022 | 10’ | VOSE
Martín viu sol i sumit en una certa rutina que trencarà 
amb una cita que ha aconseguit per aquesta nit.

PROGRAMA 4 | 21-01 | Auditori Meier-MACBA | 17:30 | 70’

SOUR MILK
Mark Keane | Irlanda | 2022 | 5’ | VOSE
Dos adolescents són a la cuina discutint. L’un vol que 
l’altre se’l prengui seriosament i farà quelcom extrem 
per a posar-se a prova a ell mateix...

CIERRE 
Andoni Rodríguez | Espanya | 2022 | 7’ | VOSA
Som dins un petit supermercat amb els terres 
desgastats i les parets pintades de blanc. És l’hora de 
tancar.

L’OBSCURITÉ 
Carlos Navarro-Iván Martínez | Espanya | 2021 | 4’ | VOSE
Un homenatge al Chris Marker de La Jetée en distòpia 
futurista ... O no tant…

L’AU-DELÀ 
Daniel Mauer | Suïssa | 2021 | 10’ | VOSE
La segona onada de Covid augmentà significativament 
la mortalitat. Què comportà aquesta circumstància per a 
la feina d’en Mathieu, que treballava en un hospital?

IT’S TIME TO HEAL
Paul Cheung | Regen Unit | 2021 | 5’ | VOSE
Cansat i afamat, l’últim nen de la Terra que sobreviu, 
vagarà per indrets devastats buscant senyals de vida.

NADA
Maria Costa - Bernardo Hernández | Espanya | 2022 | 10’ | VOE
Una dona treballa al servei de manteniment d'una 
escola bressol de natació. Té una vida avorrida i 
monòtona, i a més a més li fa por l’aigua.

EL MATÍ DEL SENYOR XIFRÓ
Anna Solanas | Espanya | 2022 | 6’ | VOSE
El senyor Xifró està desesperat. Porta tot el matí mirant 
de recordar una cançó que no li ve al cap.

SYNCHRONIE PASSAGÈRE
Julia Le Bras-Juarez - Emmie Marriere - Marianne Fourmanoit - Laura Techer - 
Louise-Marie Rousselie - Jean Delamarre - Alexis Prost | França | 2022 | 8’ | VOSE

En Noah té una entrevista de feina molt important, però 
es quedarà sense benzina i haurà de confiar en la Katia.

PROGRAMA 5 | 21-01 | Auditori Meier-MACBA | 19:00 | 58’

EL ALJIBE
Alejandro Ferlini Cartín | Espanya/Costa Rica | 20212 | 6’ | VOSA
L’Antonio i L’Alberto viuen en un món sense aigua. Amb 
la malaltia del germà, l’Antonio haurà de pujar a dalt del 
volcà per recollir l'aigua sagrada que conté l'aljub.

FRANCESKA
Alberto Cano | Espanya | 2022 | 7’ | SD
Freda nit al vell castell dels Frankenstein. Víctor està 
disposat a desafiar la ciència. Vol realitzar el seu pla més 
ambiciós: tornar a la vida la seva admirada Franceska.

PEQUEÑO HOMENAJE A DAVID FOSTER WALLACE
Óscar Villasante Otxoa | Espanya | 2021 | 2’ | VOSE
Dos grups de turistes xerren a remull en una platja 
caribenya. Una conversa és molt intel·lectual i una altra 
de molt banal.

STOCK
Alexei Dmitriev | Alemanya-Rússia | 2022 | 5’ | VOSC
Si hom es preocupa pels drets d'autor i les possibles 
implicacions legals de l'ús de material trobat, aquesta és 
una solució assequible. 

13: A SHORT BIOPIC WITH A CALCULATION ERROR
Iosu Vakerizzo | Noruega-Espanya-Estats Units | 2022 | 2’ | VOSE
Una breu pel·lícula sobre la memòria.

OVNI
Marta Casielles | Espanya | 2021 | 10’ | VOSA
Una nit marcada al calendari, dues amigues, molt de 
menjar i la il·lusió d'albirar un OVNI. Seran més tipus Alien 
o més tipus La guerra de les galàxies? Ho esbrinaran?

KELLYS
Javier Fesser | Espanya | 2021 | 2’ | VOSA
Hi ha coses que s'amaguen fins i tot a la teva millor 
amiga.

PRIVILEGIADA
Alex de la Croix | Espanya | 2021 | 10’ | VOSA
L’Olga i la seva íntima amiga Dolores passen una tarda 
a la piscina municipal divagant sobre diferències de 
gènere i imposicions socials associades a les dones.

SEUS DEL FESTIVAL

LLEGENDA

Ateneu del Raval C. Reina Amàlia, 3 | Programa 1
Auditori Meier del MACBA Pl. Dels Àngels, 1 | Programes de 2 a 5

VOE:   
VOSE: 
VOC: 
VOSC: 
VOSA: 
SD: 

Versió Original Espanyol
Versió Original Subtitulada en Espanyol
Versió Original Català
Versió Original Subtitulada en Català
Versió Original Subtitulada en Anglès (English Subtitles)
Sense Diàlegs

English version info in our web:
En la web se encontraréis textos en espanyol:

www.lamidanoimporta.cat
festival@lamidanoimporta.cat @lamidanoimporta
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