
LA FORÇA 
DEL TALENT

GENER / FEBRER / MARÇ 2015

CINEMES BOLICHE

Aquest 2015 reprenem el Cicle de Cinema 
de Barcelona LA FORÇA DEL TALENT 
amb tres mirades sobre el protagonisme 
femení, fent servir tres models cinemato-
gràfics diferents: els fals documental, la 
comèdia i l’adaptació literària.

Actualment, la contribució de les dones a la 
poesia, la novel·la, el pensament o la divul-
gació es concreta en l’augment de produc-
ció de narrativa innovadora.

El motiu argumental dels films que presen-
tem en aquest programa gira al voltant del 
reconeixement del paper que han tingut i te-
nen els personatges femenins i que donen 
sortida a l’expressió creativa en diferents 
espais quotidians, culturals o artístics.

Potiche, dones al poder, El festí de Ba-
bette o Las maestras de la República són 
tres formes d’expressar els conflictes del 
talent femení adaptades a diferents models 
narratius.

En el cas de El festí de Babette veure’m 
un film que ja és un clàssic, en Las maes-
tras de la República, un compromís amb 
la qualitat de vida a través de l’educació 
i en el cas de Potiche, dones al poder 
l’articulació del lideratge femení dins la 
complexitat del món familiar i laboral. En 
definitiva, tres propostes molt interessants  
que permeten eixamplar el debat que 
aquest cicle dedica a la força del talent 
femení. 

Francina Vila i Valls
Regidora de Dona i Drets Civils
Ajuntament de Barcelona

CICLE DE 
CINEMA BARCELONA

/BarcelonaDones

CICLE DE 
CINEMA BARCELONA

ORGANITZA:
Regidoria de Dona i Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració dels Cinemes Boliche.
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19, 20 i 21 
DE GENER DE 2015
A LES 20 h

LAS MAESTRAS    
DE LA REPÚBLICA
Pilar Pérez Solano, Espanya, 2013

Versió original en castellà

Les mestres republicanes van parti-
cipar en la conquesta dels drets de 
les dones i en la modernització de 
l’educació, basada en els principis de 
l’escola pública i democràtica. Aquest 
documental, mitjançant la recreació 
de la vida  d’una mestra de l’època, i 
amb imatges d’arxiu inèdites, ens des-
cobreix el llegat que ens han deixat les 
mestres republicanes i que ha arribat 
fins als nostres dies.

Del 16 al 25 de gener es podrà visitar al 
vestíbul dels Cinemes Boliche l’exposició 
Quanta Guerra: Dones i Guerra Civil, 
produïda per l’Ajuntament de Barcelona.

16, 17 i 18 
DE FEBRER DE 2015
A LES 20 h

EL FESTÍ DE BABETTE
Gabriel Axel, Dinamarca, 1987

VOSC

Segle xix. En una remota aldea de Di-
namarca, dominada pel puritanisme, 
dues ancianes germanes, que han 
romàs solteres, recorden amb nostàl-
gia la seva llunyana joventut i la rígida 
educació que les va obligar a renun-
ciar a la felicitat. L'aparició de Ba-
bette, que arriba des de París, fugint 
del Terror, canviarà les seves vides. 
La nouvinguda tindrà aviat ocasió de 
correspondre a la bondat i a la calor 
amb què va ser acollida. 
Premi Oscar a la millor pel·lícula estrangera

16, 17 i 18 
DE MARÇ DE 2015
A LES 20 h

POTICHE, DONES AL PODER
François Ozon, França, 2010

VOSC

Robert Pujol dirigeix la seva fàbrica 
amb mà de ferro i un comportament 
dèspota amb els seus obrers. Des-
prés d'una vaga i del segrest del seu 
marit, la Sra. Pujol (Catherine Deneu-
ve) ha de fer-se càrrec de la direcció 
de la fàbrica. L’absència del patriar-
ca destaparà noves expectatives i 
l’emergència del talent empresarial 
de la fins ara silenciada Sra. Pujol. 
Una àcida crítica envers els rols i es-
tereotips assignats a les “dones de” 
i també al món del treball assalariat. 
Premis BAFTA: nominada a la millor pel·lícula 
de parla no anglesa

CINEMES BOLICHE 
AVINGUDA DIAGONAL, 508 

Preu de l’entrada: 3 e
Més informació: bcn.cat/dona


