CURTS SELECCIONATS
The Yellow Ribbon

2011

El Jinete Austero

2010

Director Carlos Marques Marcet

Director Nacho Albert

Repartiment Allan C. Gardner,
Clara Gabrielle, Joseph Chamber,
David K. King

Repartiment Juanma Lara, Salva Reina,
Marcos del Ojo

Durada 15’
Portava sempre un llaç groc voltant-li el coll.
Va acceptar casar-se amb ell sota dues condicions: mai li preguntaria pel seu passat ni res
que tingués a veure amb el llaç.

Intercambio

Durada 19’
Abelardo és un caçador experimentat i Carlitos el seu ingenu aprenent. Podria qualsevol
contingència truncar l’aparent normalitat
d’un dia de cacera?

2011

Director Antonello Novellino i
Antonio Quintanilla
Repartiment Víctor Clavijo Cobos,
Laura de Pedro, Alba Guerrero
Durada 15’

En un tranquil poble de pagès transcorre la
vida regida pel cicle de l’agricultura. De sobte,
les autoritats conﬁsquen tot el fruit de la collita. Mentre els soldats tanquen totes les sortides, la sospita i el terror s’apropien del lloc.
Com ho faran per sobreviure els seus habitants?

Picnic

2010

Director Gerardo Herrero
Repartiment Sveta Zhukovska,
Nacho Medina, Alejandro Rodríguez,
Irene Paumard, Marko Mihailovic
Durada 13’
Grebak, Bosnia Oriental. Un pare descansa
amb el seu ﬁll sota un arbre mentre la mare
passeja amb un nadó en braços. No saben que,
a pocs metres, els espera un perillós i mortífer
enemic.

La Hégira

2011

Director Liteo Deliro
Repartiment Ayoub el Hilali,
Sfía Mohamed, Abdelatif Hwidar,
Said el Mouden, Latifa Baouali,
Ali el Aziz, Martín Mujica,
Ramiro Melgar, Hisham Malayo,
Pilar Barberá
Durada 19’
Mohamed és un noi àrab de setze anys que idolatra al seu pare i que algun dia aspira a ser tan
bon musulmà com ell, observant les ensenyances de l’Alcorà. Noor, formosa àrab de quinze
anys, idolatra a Mohamed i no concep la vida
sense estar al seu costat. Però quan el pare de
Mohamed revela al seu ﬁll que Déu té altres
plans per a ells dos, comença la batalla entre el
cap i el cor.

Berriro Igo Nauzu

2012

Director Carlos Rodríguez
Durada 10’
Un poema visual, una aproximació a l’evolució
del caserío basc (i del País Basc) en els últims 150
anys, a partir d’un text original de l’escriptor Kirmen Uribe.
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Adivina Quien Viene a
Comer Mañana 2 0 1 0

Akerbeltz, las Brujas y
el Inquisidor 2010

Director Pepe Jordana

Director César Urbina Vitoria

Repartiment Chete Lera, María Castro,
Jorge Bosch, Óscar Hernández

Durada 10’

Durada 30’
Una jove i bonica veterinària, ﬁlla única d’un
modest pastor, torna a casa a un recòndit poble
de Galícia per anunciar al seu pare que vol
casar-se amb un prestigiós neuròleg. Vol organitzar un dinar l’endemà per tal que es coneguin.

El Punto Rojo

Des de la llòbrega masmorra de la presó del
Sant Oﬁci de Logronyo, repleta de reus acusats
de bruixeria, s’alça un cant màgic que s’escapa
entre els barrots. Aquesta crida desesperada
travessa valls i muntanyes i arriba ﬁns el petit
poblet de Zugarramurdi. Un nen es desperta sobresaltat en plena nit...

2011

Director Darío José Ferrer i
Carlos Sánchez Arévalo
Repartiment Alejo Sauras,
Mariam Hernández, José Montó,
José Carabias, Javivi Albert Plà,
Lola Moltó, Joan Gadea

Curt sobre els orígens de la Tomatina en clau
d’humor surrealista. Pepe, obsessionat des de
naixement amb la tomata, s’enamora
d’Encarna (la ﬁlla de la verdulera) però li surt un
dur competidor, Alfonsito. El desenllaç
d’aquest triangle amorós tindrà com a teló de
fons l’origen de la Tomatina el 1945.

Durada 15’

Danzantes

2 0 11

Director Liz Lobato
Repartiment Sebastián Heredia Muñoz ,
Juan Ángel Fernández Lominchar ,
Pablo Fernández Gomez-Calcerrada

Als anys seixanta del segle passat, un nen gitano fa una promesa al Crist de la Viga i l'ha de
complir: unir-se a la confraria i ballar per a ell.
Però haurà de passar per damunt de la falta de
diners i els prejudicis del poble.

Durada 12’

Arditan

2011

Director Egoi Markaida
Repartiment Enrike Etxebarria,
Endika Etxebarria, Maider Etxebarria
Durada 30’

En taína

2005

Director Alberto Pardo
Repartiment José Antonio Lobato,
Ramón Vega, Mercedes Álvarez,
Adriano Prieto, Kike Iglesias, Maite Mora,
Mª Paz Miñarro, Carlos Mesa,
José Luis Sanmartín y Mª Luz Collera
Durada 16’
L’any 1944, un avió bombarder alemany
s’estimba contra una muntanya propera d’un
poble asturià. Entre les restes apareixen unes
galetes.

Dia a dia d'un pastor d'ovelles i la seva família.
Enrike, el pare de família, recentment jubilat,
persisteix en el seu oﬁci atenent els seus animals tal com ha fet des dels tretze anys. El seu
pare i el seu avi també havien estat pastors i vivien al seu mateix mas.

