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- Divendres 19 octubre – 21.30 h 

 

Sessió de curtmetratges (1) 

 

Entre paredes 

Dir.:Ruth Caudeli 

Guió:Ruth Caudeli 

Fotografia:Rubén Fernández 

Muntatge:Ruth Caudeli 

Música:Julián Contreras 

Int.:Silvia Varón, Ximena Rodríguez, Camilo Upegui 

Producció:Sara Larrota, Mauricio Franco 

Pais:Colòmbia 

Any:2017 

Durada:19'  

Isabella, Mario i Cristina busquen en una aplicació a algun desconegut amb qui fer un trio. Els 

tres es troben en una sòrdida habitació d'un motel entre sexe i drogues. Seran els desconeguts 

els que al final millor ens coneixen? 

 

 

 

Mentira 

Dir.:Edgar Francisco Vázquez 

Guió: Edgar Francisco Vázquez 

Fotografia:Gabriela Gaona 

Muntatge:Beatriz Andalón i Edgar Francisco Vázquez 

Int.:Abril Cira i Tsanda Janini 

Producció: Beatriz Andalón i Alejandra Quintero 

Pais:Mèxic 

Any:2018 

Durada:5'  

Retrat de relacions humanes on la seva complexitat es veu reflectida en una parella que 

gaudeix lliurament de la seva relació corporal en una petita habitació. 

 

 

 

 

 



Adela 

Dir.:Evangelina Montes 

Guió:Evangelina Montes 

Fotografia:Georgina Pretto 

Muntatge:Emiliano Fardaus 

Música:Mario Milazzo 

Int.:Pía Uribelarrea - Silvia Geijo 

Producció:Mariana Villalva - Evangelina Montes 

Pais:Argentina 

Any:2017 

Durada:14’  

Adela, una dona solitària de seixanta anys, és la tresorera d'un club de barri. Viu pràcticament 

allí, passant els seus dies amb la seva única amiga Noemí. Arriba el Nadal i amb ella els records 

d'una adolescència de jocs i l'intent d'un nou apropament entre ambdues. 

 

Alicia 

Dir.:Javiera Fombona 

Guió:Lara McKinnon, Ingrid Veninger 

Fotografia:Mauricio Siso 

Muntatge:Javiera Fombona 

Música:Trina Medina 

Int.:Claudia Rojas, Rafael Camacho, Johanna González 

Producció:Yackeline Salazar, Esmeralda Da Silva, José Sousa 

Pais:Veneçuela 

Any:2017 

Durada:11’  

Una jove vestida com Alicia en el País de les Meravelles mai no ha tingut un orgasme i desitja 

que aquesta nit, al llarg de la festa, sigui “la nit”. 

 

 

- Dimecres 24 octubre – 21.30 h 

 

Sessió de curtmetratges (3) 

 

 

 

Se murió Juan Gabriel 

Dir.:Tavo Ruiz 

Guió:Tavo Ruiz 

Fotografia:Sergio Mariscal 

Muntatge:Tavo Ruiz 

Música:Alberto Palomo 

Int.:Ovidio Noval, Giovanni Sandoval, Marcela Alcaraz, Andrés Blanco de Duràn, Gabriela Ruiz 

Producció:Andrés Borja, Manuel Zurloh, Cecilia Miva 

Pais:Mèxic / Alemanya 



Any:2018 

Durada:15'  

El dia en què el cantant mexicà Juan Gabriel mor, Beto i Daniel, dos adolescents mexicans, 

redefiniran la seva amistat. Daniel imagina com seria el seu dia a dia si fos una noia, potser 

d'aquesta manera els seus sentiments cap a Beto podrien considerar-se un fet quotidià. 

 

 

- Divendres 26 octubre – 21.30 h 

 

Sessió de cloenda 

 

 

Cola de mono 

Dir.: Alberto Fuguet 

País: Xile 

Any: 2018 

Durada: 102' 

 

Sinopsi:És Nitbona, 1986, i Borja és un adolescent precoç amb una passió pel seu germà. 

Aquesta història hipnòtica de Xile és alhora un melodrama familiar temptador i un thriller 

eròtic explícit sobre les formes en què la passió i el desig controlen les nostres vides, des de les 

nostres preferències per la cultura pop fins a les nostres fantasies sexuals. 

 

Sinopsis:Es Nochebuena, 1986, y Borja es un adolescente precoz con una pasión por su 

hermano. Esta historia hipnótica de Chile es a la vez un melodrama familiar tentador y un 

thriller erótico explícito sobre las formas en que la pasión y el deseo controlan nuestras vidas, 

desde nuestros gustos por la cultura pop hasta nuestras fantasías sexuales. 

 

 

 

- Dissabte 27 octubre – 21.30 h 

 

Sessió de curtmetratges 4 

 

 

 

#P0ZME 

Dir.:Alejandro Rogua 

Guió:Alejandro Rogua 

Fotografia:Citlalli Rico 

Muntatge:Michel Zamora 

Música:Nihilore 

Int.:Francisco Rubio, Jesús Sotomayor, Chava Galván 

Producció:Michel Zamora 

Pais:Mèxic 



Any:2018 

Durada:20'  

Miguel arriba a la ciutat després de la mort del seu germà petit Julio per descobrir les possibles 

causes que li van portar a suïcidar-se. Allí coneix a Angel, el nuvi del seu germà, qui li revela 

que Julio es va lliurar a la pràctica de relacions sexuals amb individus infectats pel VIH. 

 

Recuerdo de mis 15   

Dir.:Vanessa Pedraza  y  Veronica Quiroga 

Guió:Vanessa Pedraza  y  Veronica Quiroga 

Fotografia:Adrian Di Toro 

Muntatge:Virginia Aguero 

Producció:Veronica Quiroga 

Pais:Argentina 

Any:2018 

Durada: 8’ 

Tres amics adolescents fan una passejada per la zona vermella de la seva ciutat per conèixer el 

món de la prostitució i la transsexualitat, en els anys 90. 

 

 

A.M.O.R Ante Mucho Odio Revolución. 

Dir.:Cardena Florencia 

Guió:Ai sa Facundo 

Fotografia:Zaldua Juan 

Muntatge:Zaldua Juan 

Música:Nales Pedro 

Producció:Cardena Florencia 

Pais:Argentina 

Any:2018 

Durada:10' 

La Shirley i la Luciana es casen. Unes noces de transvestits que va deixar en suspens a tot el 

barri popular de La Cumbre a la ciutat de la Plata. Gràcies a la llei d'identitat de gènere i de 

matrimoni igualitari, aquest va ser el primer matrimoni que es va celebrar a Llatinoamèrica. 

 

 

 

 


