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Al voltant del dia 23 de desembre celebrem EL DIA MÉS CURT, la festa del 
cutmetratge, on reivindiquem durant un dia l’any elcinema de curta durada.

A Catalunya enguany celebrem la cinquena edició d’un moviment mundial 
que no para de créixer. L’any passat van ser 18 localitats les que es van sumar al 
projecte i aquest any esperem moltes més. Un cinema divers, reconegut arreu 
del món i arriscat, en molts casos condemnat per la seva durada, però que 
mereix ser descobert i aplaudit per nous espectadors.



Quatre programes o�cials seleccionats amb cura per a tots els gustos. Obres mestres 
del format curt, pel·lícules provinents dels principals festivals catalans i premiades 
internacionalment, de totes les èpoques i gèneres, amb cinematogra�es de diversos 
indrets del món... per gaudir del curtmetratge en tota la seva grandesa i diversitat.

PERLES

PROGRAMACIÓ OFICIAL

Les joies del curtmetratge mundial. Aquest any sota un 
eix comú, el treball interpretatiu; tot un homenatge a 
actrius i actors.

Edats: majors de 7 anys.
Recomanat per: Per a tots els gustos. Principalment adults i fans del cinema 
d’autor. Amb molt de ritme, divertit però també amb un punt sentimental i �ns 
i tot thriller.
Duració aproximada: 81 minuts

Pel·lícules:
Kacey Mottet Klein, el naixement d'un actor Ursula Meier (14’ , Suïssa, 2015)
La inquilina Mar Coll (15’ , Espanya, 2015)
The Cost of Living Lloyd Newson (34’ , Regne Unit, 2005)
En carne viva Federico Esquerro (17’ , Argentina, 2013)

KM. 0
Joies del curtmetratge forjat a casa. Aquest quilòmetre 
zero el dediquem al documental català, en el seu sentit 
més ampli.

Edats: tots els públics.
Recomanat per:  adults, cinè�ls i apassionats per la història i la cultura catalana. 
Majoritàriament en català.
Duració: 65 minuts

Pel·lícules:
De monstruos y faldas Carolina Astudillo (23’, Catalunya, 2008)
Sempre una estranya Laia Ramos (5’ , Catalunya, 2008)
Poetes Catalans Pere Portabella (26’ , Catalunya, 1970)
Ressonàncies Magnètiques Isaki Lacuesta (10’ , Catalunya, 2010)



JUNIOR BEAT
El programa pels més joves, un cinema amb valors que 
inspira i alimenta la curiositat.

Edats: de 4 a 12 anys (especialment de 8 a 12).
Recomanat per: per aprendre i emocionar-se. Els �lms per nens que no hi 
veuràs a internet o TV. Per a veure cinema en família. 
Duració aproximada: 62 minuts

Pel·lícules:
Sputnik Vicente Bonet (23’ , Espanya, 2016)
5'80 metres Nicolas Deveaux (5‘ , França, 2012)
Morning Cowboy, Elena Pomares, Fernando Pomares (15’, Catalunya, 2017)
Big Boom Marat Narimanov (4’ , Rú ssia, 2016)
Metronomic Vladimir Cellier (15’ , França, 2015)

BANDARRA!
La sessió més gamberra, els curts més divertits i passats 
de rosca. Per posar cap per avall totes les convencions i 
tabús.

Edats: recomanat per majors de 16 anys.
Recomanat per:  per divertir-se, per descobrir el format curt. Per menjar 
crispetes. Millor en companyia i de nit. 
Duració: 61 minuts

Pel·lícules:
Thunder Road Jim Cummings (12’ , EUA, 2016)
Moms on �re Joanna Rytel (13‘ , Suècia, 2016)
Les Lézards Vincent Marriette (14’ , França, 2012)
Made in Spain Coke Riobóo (11’ , Espanya, 2016)
Klaus, conductor de carretons Jorg Wagner, Stefan Prehn (10’, Alemanya, 2001)



Encara ets a temps de participar! 
T'oferim projectar els nostres programes i participar de la festa mundial del 

curtmetratge. Tots els esdeveniments participants 
s'inclouran el calendari d'activitats del web www.eldiamescurt.cat i apareixeran 

en tota la comunicació en premsa de l'esdeveniment.

Si vols formar part contacta amb nosaltres a:
eldiamescurt@gmail.com

www.eldiamescurt.cat


