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El Protesta torna a Vic en format presencial del 15 al 23 d’octubre. 
La 9a edició del festival arriba amb l’energia i l’aprenentatge 
acumulat després d’un 2020 complex per a tothom, i evidentment, 
la cultura i el cinema no n’han estat aliens. Serà un any especial, 
amb una programació més reduïda d’activitats, per poder-nos 
adaptar a les mesures Covid i a la incertesa de la pandèmia, però 
sense renunciar a la qualitat de les propostes. 

En aquesta edició volem parlar sobre un tema que ens assenyala 
directament: els privilegis. Sovint, privilegis dels quals gaudim 
nosaltres mateixes i que, per això, conscient o inconscientment, 
acabem invisibilitzant. Volem ser valentes i reconèixer en les 
nostres vides i entorns les condicions que ens afavoreixen i, 
alhora, desafavoreixen a la resta. Condicions de classe, de raça, 
o de gènere, que perpetuen desigualtats en un sistema que és 
profundament injust amb molts col·lectius i persones. Així doncs, 
posarem aquí el focus, perquè només d’aquesta manera els podrem 
identificar i denunciar. Un exercici necessari si volem construir un 
món més just. En parlarem a les sessions d’inauguració i cloenda, a 
l’acte central al Casino de Vic i a la Fàbrica dels Somnis. 

La programació del Protesta 2021 la conformen 31 projeccions. 
Dels 11 llargmetratges, 1 estrena a Catalunya i 3 a l’Estat Espanyol. 
De nou, hi haurà la Selecció Oficial formada per 10 curtmetratges 
que el públic podrà votar; i la Selecció No Competitiva amb 10 
treballs. 

La nostra lluita per fer front a la desigualtat de gènere al món 
del cinema segueix activa, i tornem a presentar una programació 
paritària a la mostra de llargmetratges amb 6 directores i 5 
directors. En aquesta edició, per primer cop, també hi ha paritat en 
la selecció de curtmetratges. 

En un any on el món s’ha capgirat, el cinema ha passat a veure’s 
en pantalla petita i en soledat, el Protesta torna aquest octubre 
per oferir de nou un espai de trobada per compartir, reflexionar i 
gaudir-nos plegades.

Us hi esperem! 

PRIVILEGIS



LLARG
METRA
TGES

Des de l’organització 
del festival ens 
esforcem per oferir 
una programació 
paritària. Amb aquest 
símbol assenyalem 
les pel·lícules i curts 
dirigits per dones.•



100UP • 
Estrena a Catalunya

El retorn, la vida després de l’ISIS •

Barrio
El Clàssic

Heddy Honigmann
Documental / Països Baixos / 2020 / 93’

Alba Sotorra Clua
Documental / Catalunya, Regne Unit / 2021 / 90’

Fernando León de Aranoa
Ficció / Estat espanyol / 1998 / 94’

100UP és una pel·lícula que investiga la voluntat 
de viure. Retrata una selecció acolorida de per-
sones de tot el món que tenen més de 100 anys 
d’edat. Totes han estat testimonis de grans esde-
veniments històrics, però, en lloc de quedar-se 
vivint en el passat, miren cap endavant.

L’accés exclusiu al camp d’al-Roj, al nord-est 
de Síria, ens mostra la dura realitat d’un grup 
de dones atrapades pel seu passat com a 
membres d’Estat Islàmic. El seguiment que en fa 
la directora durant dos anys ens posa en un lloc 
incòmode, però el seu testimoni ens fa entendre 
la crueltat, l’abús i la misogínia que han viscut.

En un d’aquests barris situats al sud de les grans 
ciutats, als quals no arriben ni el metro ni els 
diners, en Javi, en Manu i en Rai són companys 
d’institut, però, sobretot, amics. Comparteixen 
la vida al barri, la calor de l’estiu i un munt de 
problemes. El més important, és el seu propi 
barri, d’arquitectura depriment, on hi ha poques 
coses a fer, i a l’agost encara menys.

DS. 16 / 20h / Espai ETC / 5€

DS. 16 / 20h / Espai ETC / 5€

DT. 26 / 20h / L’Atlàntida de Vic  / 5€

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CRÍTICA SOCIAL



End of the line •
Estrena a  l’Estat espanyol

Shannon Kring
Documental / EUA, Finlàndia / 2020 / 90’

End of the Line és la increïble història d’un 
grup de dones indígenes que arrisquen la vida 
per aturar la construcció de l’oleoducte Dakota 
Access, que profana els seus antics llocs 
d’enterrament, oració i amenaça la seva terra, 
i la seva pròpia existència. En el procés, han 
d’afrontar els costos personals del lideratge.

DC. 20 / 20h / Espai ETC / 5€

Fritzi. Un conte revolucionari
(Xic Protesta)

Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Animació / Alemanya, Bèlgica, Luxemburg, 
República Txeca / 2019 / 90’

Alemanya de l’Est, 1989. El mur que divideix el país 
en dues meitats és a punt de caure. La Fritzi cuida 
l’Sputnik, el gosset de la seva millor amiga mentre 
ella és de vacances, però amb l’arribada del nou 
curs ella no torna. Els dos iniciaran una aventura per 
a trobar-la. Una pel·lícula emocionant que retrata la 
caiguda del mur des de la perspectiva d’una nena.

DG. 17 / 17h / L’Atlàntida de Vic / 5€

Gunda
Viktor Kossakovsky
Documental / Noruega / 2020 / 93’

La Gunda és la protagonista d’aquest documental 
en blanc i negre. Té cura dels seus fills, els 
acompanya i després es pren un petit respir 
per recarregar energies. La Gunda és una dels 
centenars de milions de truges  que habiten al 
planeta. Una obra inflexible: després de veure-la, 
consumir carn simplement no és possible.

DG. 17 / 20h / Espai ETC / 5€



Taming the garden •

Sweet Thing

Shadow game •
Estrena a l’Estat espanyol

Salomé Jashi 
Documental / Georgia / 2021 / 92’

Alexandre Rockwell
Ficció / EUA / 2020 / 91’

Eefje Blankevoort i Els van Driel
Documental / Països Baixos / 2021 / 90’

Un dels homes més poderosos de Geòrgia ha 
desenvolupat una afició inusual. Compra arbres 
centenaris, alguns alts com edificis de 15 pisos, a 
comunitats de la costa de Geòrgia. Per trasplantar 
aquests arbres, el paisatge que els envolta es 
trenca i les persones que viuen al seu voltant es 
veuen obligades a adaptar-se a la irrupció.

Per en Billie i en Nico, la vida amb els seus pares 
és com una muntanya russa de diversió i incomo-
ditat. No obstant això, l’amistat que els uneix amb 
en Malik, els allibera de les seves cadenes. Junts 
s’embarquen en una aventura que deixa enrere 
la seva infància per començar a veure la vida des 
d’una altra perspectiva.

Cada dia, els adolescents que han fugit dels seus 
països destrossats per la guerra intenten creuar 
les fronteres d’Europa a la recerca de protecció 
i d’una vida millor. Aquesta és una història en 
mosaic en què les experiències de molts joves 
refugiats a la carretera es forgen juntes en un 
conte universal: una Odissea moderna.

DL. 18 / 20h / Espai ETC / 5€

DV. 22 / 20h / Espai ETC / 5€

DV. 15 / 20h / L’Atlàntida de Vic  / 5€
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ESPAIS

Wake up on Mars •
Estrena a l’Estat espanyol

Vitalina Varela

Espai ETC
Passeig de la Generalitat, 56. Vic

Bar del Casino
Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic

L’Atlàntida de Vic
C. de Francesc Maria Masferrer, 4. Vic

La Fàbrica dels Somnis
Isidre Blanc i Molist, 1. Vic

Auditori Plana de l’Om
Carrer del Born. Manresa

Casino de Vic
Carrer Jacint Verdaguer, 5. Vic

Dea Gjinovci
Documental / Suïssa / 2020 / 74’

Pedro Costa
Ficció / Portugal / 2019/ 124’

Dues germanes adolescents romanen en estat 
vegetatiu a la seva petita casa sueca amb la seva 
família kosovar. La causa de la seva estranya 
malaltia, coneguda com el ‘síndrome de la resig-
nació’, es barreja amb el trauma que van viure 
com a refugiades.

Vitalina Varela és una dona de 55 anys proce-
dent de Cap Verd que arriba a Lisboa tres dies 
després de celebrar el funeral del seu marit, que 
temps enrere havia emigrat. Ha estat esperant 
aquest moment durant més de 25 anys. Una 
pel·lícula de separació, ruptura familiar i somnis 
perduts.

DJ. 21 / 21h / Espai ETC / 5€

DG. 3 / 18:30h / Auditori Plana de l’Om / 5€



La senyora Candela passa els darrers dies de la 
seva vida en un suburbi moribund d’una gran ciutat.

DIYSex és una pel·lícula que reflexiona sobre 
l’ús de la imatge i el llenguatge de la pornografia 
convencional i es pregunta fins a quin punt pot 
transcendir aquest ús quan es fa la seva pròpia 
pel·lícula porno.

CURT
METRA
TGES SELECCIÓ  

OFICIAL
2021

Candela •

DIYSex •

Marc Riba i Anna Solanas
Animació / Estat espanyol / 2020 / 12’

Juno Álvarez, María Lorente, Mariona Vázquez i 
Yaiza de Lamo
Documental / Estat espanyol / 2020 / 24’



L’Amadeu, de nou anys, va per primera vegada a 
un campament d’estiu. Amb el pas dels dies ha 
d’afrontar una situació violenta que el fa rebel·lar-
se contra tot el que havia après.

En Mark és un jove anglès que acaba d’arribar a la 
costa de Cadis i ha estat convidat a una barbacoa 
amb amics. Després del dinar, un d’ells el convida 
a pujar a un vaixell, fet que li canviarà la seva vida 
per sempre.

El 1998, El Salvador va reformar el seu Codi Penal 
per il·legalitzar l’avortament però en els suposats 
casos d’interrupcions voluntàries d’embaràs, les 
dones són sentenciades amb condemnes d’entre 
30 i 40 anys de presó.

En Roger té un brillant futur com a enginyer d’una 
empresa puntera, fins que un diagnòstic del metge 
farà que tot trontolli. Contra el que pugui semblar, 
en Roger no està malalt…

L’estrany

Foreigner

La historia de todas nosotras •

He •

Oriol Guanyabens Pous
Ficció / Catalunya / 2020 / 18’

Carlos Violadé
Ficció / Estat espanyol / 2018 / 27’

Itxaso Díaz
Documental / Estat espanyol / 2020 / 20’

Elisabet Dubé Ferré
Ficció / Catalunya / 2021 / 14’



L’Olga i la seva amiga Dolores passen una tarda 
divagant sobre diferències de gènere i imposicions 
socials associades a les dones. L’Olga arriba a la 
conclusió que els privilegis, que suposadament 
alguna vegada va tenir com a persona normativa, 
han desaparegut per complet i es disposa a 
recuperar-los.

El 13 de març de 2020 es va declarar l’estat 
d’alarma a Espanya a causa de la Covid-19. Els 
dies passen entre els missatges de WhatsApp i les 
notícies, mentre la gent surt a les terrasses de casa 
seva buscant aire.

Zahra és una dona de mitjana edat que visita una 
agència de matrimonis de conveniència i tria a 
una jove treballadora. Quan la recull per portar-
la a casa, la noia, que mai no havia tingut cap 
clienta femenina, desconfia de la situació i de les 
veritables intencions de Zahra.

Vespasiano acull un dels pocs centres 
penitenciaris nacionals específics per a dones 
embarassades i mares amb nens petits. Guiats per 
aquestes dones, entrem en detalls de la seva vida 
quotidiana.

Privilegiada •

La nueva normalidad

The blue bed

Liberdade é uma palabra •

Alex De La Croix
Ficció / Estat espanyol / 2021 / 10’

Manolo Vazquez
Documental / Estat espanyol / 2020 / 13’

Alireza Kazemipour
Ficció / Iran, Canadá / 2020 / 14’

Stephanie Ricci
Documental / Brasil / 2019 / 14’

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CRÍTICA SOCIAL



CURT
METRA
TGES SELECCIÓ NO   

COMPETITIVA
2021

La Bàrbara espera a un aeroport a punt 
d’agafar un vol. Des de l’altra banda del vidre, 
el seu xicot la crida. Per primera vegada, la 
parella parla sense tocar-se. Per primera 
vegada, la Barbara pot dir tot el que sempre 
ha volgut dir.

La Victoria va en cadira de rodes i L’Ida 
treballa com a ajudant. Les ganes de 
proximitat i amor faran que la Ida l’ajudi a 
fer un perfil de Tinder i que, poc després, 
la Victoria aconsegueixi una cita amb en 
Håkan.

A quien dices amar • Alive
Inés Pintor Sierra i Pablo Santidrián
Ficció / Estat espanyol / 2020/ 10’

Jimmy Olsson
Ficció / Suècia / 2020 / 24’



Aquesta és la història de moltes dones, ex-
posades en solitud a la mitificada maternitat. 
A la Pepa i a la seva filla Leila les fan fora de la 
seva llar, veient-se arrossegades a trobar un 
lloc on dormir abans que es faci fosc.

L’Anna és una adolescent de quinze anys 
que assisteix tots els dies a les seves 
classes de l’escola. Tot i semblar tenir una 
vida normal, durant anys l’han assetjat cruel 
i repetidament davant la indiferència dels 
seus companys i tutors.

La Chari porta tota la seva vida al límit, ja no 
pot més. Contra tot pronòstic, el capitalis-
me li ofereix una oportunitat per poder-se 
desprendre dels seus lligams. Però els plans 
mai surten com una espera.

En César té 5 anys. Està al bar del barri on 
sempre va, acompanyat de la mare i el pare. 
Però aquesta vegada serà la primera que 
digui a la mare que vol anar sol al lavabo. Se 
sap el camí i no necessita ajuda perquè és 
més gran.

La relació de tota la vida d’una dona amb la 
seva filla discapacitada canvia per sempre 
quan rep una carta no desitjada.

Es designa una advocada amb un alt sentit 
de la responsabilitat per defensar un dels 
acusats de l’anomenat “crim de caixers 
automàtics”, on tres joves van cremar una 
dona sense llar. El client es nega a declarar-
se culpable.

L’Alfonso, un jove professor de literatura 
amant de la poesia i especialment de les 
obres de Federico García Lorca torna a 
Granada després de 20 anys per impartir 
classes com a professor substitut a la 
universitat.

Espanya, 1939. La guerra està a punt 
d’acabar. Al port d’Alacant, milers de 
persones esperen vaixells que no arriben. 
El capità del vaixell de càrrega Stanbrook és 
testimoni de la desesperació.

Ama •

Cómplices

Happy Friday

Soy •

Between a Rock and
a Hard Place

Els que callen

La inmortalidad de las letras  •

Stanbrook

Júlia De Paz
Ficció / Estat espanyol / 2019 / 19’

Rubén Guindo Nova
Ficció / Estat espanyol / 2020 / 21’

Jose Antonio Campos
Ficció / Estat espanyol / 2019 / 13’

Bárbara C. Salas
Ficció / Estat espanyol / 2020 / 5’

Mads Koudal
Ficció / Dinamarca / 2020 / 18’

Albert Folk
Ficció / Catalunya / 2020 / 18’

Nei Loya
Ficció / Estat espanyol / 2020 / 25’

Óscar Bernàcer
Ficció / Estat espanyol / 2020 / 20’

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CRÍTICA SOCIAL



La pel·lícula inaugural Shadow Game, 
estrena a l’Estat espanyol, anirà precedida 
per un monòleg d’Ana Polo i Oye Sherman 
que ens farà pensar (i sobretot repensar) 
sobre el tema central d’aquesta edició:
els privilegis.

A quien dices amar (10’), Alive (24’), Ama 
(19’), Between a Rock and a Hard Place (18’), 
Cómplices (21’), Els que callen (18’), Happy 
Friday (13’), La inmortalidad de las letras 
(25’), Soy (5’), Stanbrook (20’)

Trobada professional de festivals de cinema 
de Catalunya per compartir experiències, 
estrènyer vincles i generar sinergies de 
col·laboració que ens facin més resilients.

DV. 15 OCT

DS. 16 OCT

DS. 16 OCT
INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL +
PROJECCIÓ SHADOW GAME
20h. / L’Atlàntida / 8€

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES DE 
LA SELECCIÓ NO COMPETITIVA
10-13h. / Espai ETC / Gratuït

VERMUT PRO: FESTIVALS DE CINEMA 
AMB MIRADA SOCIAL. CAP A ON ANEM?
12h. / Bar del Casino

Projecció de 100UP
Estrena a Catalunya  
18h. / Espai ETC / 5€

Projecció de EL RETORN, LA VIDA 
DESPRÉS DE L’ISIS
20h. / Espai ETC / 5€
*L’acte compta amb la col·laboració del 
Consell local de la cooperació de Vic.

PROG 
RAMA 
CIÓ



Conversa amb col·lectius d’Osona amb els 
quals parlarem sense pudor dels privilegis 
més propers: de classe, de raça, de gènere, 
aquells dels quals sovint gaudim nosaltres 
mateixes, i que també generen desigualtats.
L’acte inclourà una actuació musical.
* L’acte compta amb la col·laboració de 
Radio Clota i Setembre 

* L’acte compta amb la col·laboració de 
Cineclub Vic.

DG. 17 OCT DJ. 21 OCT

DV. 22 OCT

DS. 23 OCT

DL. 18 OCT

DM. 19 OCT

DC. 20 OCT

VERMUT: OZONA DE PRIVILEGIS
12h. / La Fàbrica dels Somnis / Gratuït

XIC PROTESTA
Projecció de FRITZI. UN CONTE 
REVOLUCIONARI
17h. / L’Atlàntida / 5€

Projecció de GUNDA
20h. / Espai ETC / 5€

Projecció de WAKE UP ON MARS
21h. / Espai ETC / 5€

Projecció de SWEET THING
21h. / Espai ETC / 5€

Projecció de TAMING THE GARDEN
20h. / Espai ETC / 5€

Projecció de  BARRIO
20h. / L’Atlantida / 5€
* L’acte compta amb la col·laboració de 
Cineclub Vic.

Projecció de END OF THE LINE 
Estrena a l’Estat espanyol 
20h. / Espai ETC / 5€

Candela (12’), DIYSex (24’), Foreigner (27’), 
He (14’), L’estrany (18’), La historia de todas 
nosotras (20’), La nueva normalidad (13’), 
Liberdade É Uma Palabra (14’), Privilegiada 
(10’), The Blue Bed (14’)

Candela (12’), DIYSex (24’), Foreigner (27’), 
He (14’), L’estrany (18’), La historia de todas 
nosotras (20’), La nueva normalidad (13’), 
Liberdade É Uma Palabra (14’), Privilegiada 
(10’), The Blue Bed (14’)

Pol Galofre, activista trans i feminista, ens 
parlarà de la necessitat de construir una 
masculinitat conscient per resignificar-la i no 
reproduir el privilegi d’allò hegemònic.

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DE 
LA SELECCIÓ OFICIAL 2021
17-20h. / Casino de Vic / Gratuït

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DE 
LA SELECCIÓ OFICIAL 2021
10-13h. / Espai ETC / Gratuït

LA MASCULINITAT I LA
JERARQUIA SOCIAL
19h. / Casino de Vic / Gratuït

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CRÍTICA SOCIAL



+ PROTESTA

L’acte de cloenda del Protesta tornarà a 
ser una festa! Comptarà amb l’espectacle 
Birdwatching, que aplega la música 
electrònica de Letung i la proposta de 
cinema en viu a càrrec de FRAU, recerques 
visuals. També gaudirem de l’speech corner 
a càrrec dels membres del jurat, l’entrega 
de premis dels curtmetratges guanyadors 
i tot plegat conduït per Godai Garcia que 
reflexionarà sobre privilegis. Els que sabem 
que tenim i els que no.

* L’acte compta amb la col·laboració de 
Cineclub Manresa.

FESTA FINAL
19h. / L’Atlàntida / Gratuït

Projecció de  VITALINA VARELA
18.30h. / Auditori Plana de l’Om / 5€

DG. 3 OCT

DS. 23 OCT

JURAT
2021

Xavier Lezcano
Director de l’Americana 
Film Fest

Jofre Font
Periodista Cultural 

Pol Galofre
Graduat en Cinema i 
Audiovisuals, activista 
Trans i Feminista

Montserrat Armengou
Directora del
Sense Ficció
de TV3

Magda Puig
Creadora Escènica
 i Visual




