INSTITUT ATALÀ
D ANTROPOLOGIA
C

'

Cicle coordinat per:
ROGER CANALS i JOSEP ROCA
(IVAC. Grup de Treball sobre
Antropologia, Imatge i Cultura Visual-ICA)
En el marc de la 10a Mostra Internacional de
Cinema Etnogràfic de l'Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial

DIME RES
11/11/2020
C

Horari: de 18.30h. a 20.30h.

DE KLEINE OORLOG VAN BOER
KOP

LEKKER WEERTJE, MIJNHEER
PRADHAN!

Huib Schoonhoven i Karen Kuiper
| 1h 02’ 28’’| 2009 | VO subtitulada
en anglès

Hans Heijnen | 30'| 1989 | VO |
subtitulada en català

La lluita d'una família de grangers
amb l'ajuntament que vol apropiar-se
de les seves terres i de la burocràcia
relacionada amb l'agricultura i la
ramaderia.

Un antropòleg del Nepal viu un any
en un poble que pertany al que es
coneix com a cinturó bíblic per veure
com viu la gent gran. Durant el
transcurs del documental, descobrim
que al final és ell l'estudiat pels veïns i
no pas ell, estudiant els veïns.

DIME RES
25/11/2020
C

Horari: de 18.30h. a 20.30h.

KNOTS AND HOLES. AN ESSAY
FILM ON THE LIFE OF NETS

O VENTO (THE WIND) (2014)

Mattijs van der Port | 1h 13’ | 2018 |
VO subtitulada en català

Mattijs van der Port | 4’ | 2014 |
VO

Una
singular
pel·lícula
d'assaig
antropològic que observa les diverses
xarxes que trobem en diferents
contextos a Bahia,Brasil, (des de
xarxes de pesca fins a delicades
xarxes d'encaix), i les emocions i
sensacions associades amb elles.

La cançó O Vento, de Dorival Caymmi,
evoca poderosament com és el vent
el que fa que tot funcioni. Rodat a
Bahia (Ilha de Maré, Santo Amaro,
Salvador).

DIME RES
02/12/2020
C

Horari: de 18.30h. a 20.30h.

THE PRISON VILLAGE.
VEENHUIZEN IN THE TWENTIETH
CENTURY

CITY FARM "CAETSHAEGE"

Jaap de Ruig i Stichting Beeldlijn |
48’| 2014| VO subtitulada en anglès

Maria Kolossa i Lotte van
Leengoed (We love Earth) | 48’ |
2011 | VO subtitulada en anglès

Recorregut per la història passada i
actual d'aquesta població a través dels
ulls d'una antiga habitant i de les
persones que ella entrevista.

Granja biològica de ciutat, botiga
ecològica i espai de formació per
adolescents
amb
problemes
d'integració.

DIME RES
09/12/2020
C

Horari: de 18.00h. a 20.30h.

SENGLARS
Albert Guasch | 1h | 2020 | VO
Documental
fruit
d'una
recerca
etnogràfica, busca una aproximació al
patrimoni natural i a les concepcions
de
la
naturalesa
a
través
de
l'experiència d'un grup de caçadors de
porcs senglars de Begues (Barcelona).

DE LA TERRA A LA ROCA.
MATONAIRES I VIDES PAGESES ALS
POBLES DE MONTSERRAT*
Genís Frontera, Anna Oliveras i
Margalida Mulet | 1h | 2020
El documental es proposa reconstruir la
història viva d'aquesta activitat agrària i
comercial de la mà de les pròpies
protagonistes a partir d'una investigació
històrico-etnogràfica.
*En estat de producció

LA TRAMUNTANA
Alexander Cabeza | 8' | 2020 | VO
Històries entrellaçades pel vent de
tramuntana a través de les
experiències i la imaginació de la
gent de l'Alt Empordà.

Totes les sessions comptaran amb la presentació,
visionat del documental i posterior debat a càrrec dels
coordinadors del cicle: Roger Canals i Josep Roca.
Retransmissó a través de zoom i
https://www.facebook.com/institutcatala.dantropologia

Informació a: www.antropologia.cat
secretaria@antropologia.cat

