DIVENDRES, 12 D’ABRIL, A LES 21 HORES
Le vivre ensemle. Durada: 11’. Drama. Direcció: José
Luis Santos. Intèrprets: Carlos Kaniowsky, Patricia
Sanz, Margarita Ponce, Bernard Mañanes.

Madre. Durada: 18’. Thriller, drama. Direcció: Rodrigo
Sorogoyen.
Intèrprets:
Marta
Nieto, Blanca
Apilánez, Álvaro Balas, Miriam Correa.

Sinopsi: Venim al món amb una exhalació i ens
n’acomiadam amb una altra. El que hi ha al mig és un
frenètic i esgarrifós sospir, un breu trànsit en l'acte de
viure.
Tomasito. Durada: 12’. Drama, treball. Direcció:
Ignacio F. Rodó, Sergio Arróspide.
Sinopsi: Acomiadar a algú és un tràmit senzill, tret que
dugui 12 anys a l'empresa, tingui un currículum
impecable i es digui Tomasito.

DISSABTE, 13 D’ABRIL, A LES 21 HORES

Sinopsi: Julien dirigeix una École en un barri a París.
Després de l'atemptat contra Bataclan rep directrius
del Ministeri davant la possibilitat de noves amenaces.
Nuestro viejo (y el mar). Durada: 29’. Drama.
Direcció: Lander Camarero. Intèrprets: Lander
Llamosas, Mikel Llamosas, Tanya Roberto, Patricia
Davis.
Sinopsi: Dos germans recorren mig món amb veler per
tirar les cendres del seu pare als antípodes del lloc
desitjat per ell.

Sinopsi: La quotidiana conversa entre Marta i la seva
mare es converteix en una tràgica situació
contrarellotge quan reben la trucada del fill de la
primera.

El escarabajo al final de la calle. Durada: 19’. Drama,
comèdia. Direcció: Joan Vives Lozano.
Sinopsi: Un bon dia, Lolín, la filla de la peixatera, tindrà
una premonició en decapitar una anguila: a Amadeo li
queden set dies de vida.
Woody & Woody. Durada: 12’. Animació, comèdia.
Direcció: Jaume Carrió. Guió: Laura Gost.

La pureza. Durada: 5’. Documental, infància. Direcció:
Pedro Vikingo.

Mars Love. Durada: 7’. Animació, romanç. Direcció:
Mario Serrano.

Sinopsi: A través de la puresa descobrirem el dia a dia
i els somnis de cinc nins, i allò que suposar el canvi
més important en les seves vides.
Sinopsi: Aquesta és la història d'amor d'Austin i Verd. I
si qualcú travessàs la meitat de l'univers per estar
amb tu?

Exhaltación. Durada: 15’. Drama. Direcció: Alberto
Díaz López. Intèrprets: Ángela Molina, María
Hervás, Adrián Expósito.

Sinopsi: L'amor, la religió, la mort, el sexe ... Són
algunes de les angoixes vitals que preocupen el
director de 'Manhattan' i que li continuen interessant
avui dia.
Madres de luna. Durada: 15’. Drama. Direcció: Alicia
Albares. Direcció: Ingrid Rubio, Ramiro Blas, Eric
Francés, Monika Kowalska, Irene Virgüez, Yoly Sey.
Sinopsi: Quatre dones, de diferents llocs del món es
troben unides per la veu d'un nadó molt especial: la

nena que no va arribar a néixer d'elles, però que va
viure als seus ventres.
El tesoro. Durada: 12’. Documental. Direcció: Marisa
Lafuente, Néstor Del Castillo.
Sinopsi: La petita Vera està disposada a acompanyar
el seu avi a cercar un tresor amagat en un bosc. Entre
els arbres, descobrirà el veritable sentit del viatge. I
serà revolucionari ...
Miss Wamba. Durada: 17’. Drama. Direcció: Estefanía
Cortés. Intèrprets: Ramón Barea, Esperanza De la
Vega, Ruth Díaz.
Sinopsi: Una enigmàtica dona marcada pel seu
passat, s'endinsa en un tanatori amb intenció de robar.
En una de les sales coneixerà un home que acaba de
quedar-se viudo.
La madrina. Durada: 9’. Comèdia. Direcció: Pedro
Sancho.
Intèrprets:
Sheyla
Fariña, Arantxa
Aranguren, Raquel Guerrero, Mario Alberto Díez,
David Muro, Juan Caballero.
Sinopsi: A vegades la padrina no només tria el color
de les flors en el casament.

Els millors curts de l’any es podran veure al 7è Festival de
Curtmetratges de sa Pobla, que tindrà lloc durant els dies
12 i 13 d’abril, a les 21 hores, al centre cultural ‘sa
Congregació’.
L'entrada serà gratuïta fins a completar l’aforament. El
públic tindrà protagonisme, ja que determinà quin és el
treball guanyador del festival. Els mateixos espectadors
triaran, mitjançant paperetes de votació, quin curtmetratge
mereix obtenir el primer premi. Amb aquesta iniciativa es
pretén la implicació dels assistents, que va més enllà del
simple visionat i els involucra en una valoració activa i
crítica del que s'ha vist en pantalla.

Caronte. Durada: 15’. Drama. Fantàstic. Direcció: Luis
Tinoco.
Intèrprets:
Melina
Matthews, Oliver
Lardner, Gary Lewis, Mia Lardner.
Sinopsi: Debbie es replanteja com ha tractat la seva
família en el passat. La seva història s'entrellaça amb
la d’Arsys, una experimentada militar que tracta de
sortir il·lesa d'una gran batalla espacial.

Centre Cultural Sa Congregació
carrer del rosari, 25
07420 sa Pobla. Tel.: 971544111
sacongregacio@ajsapobla.net
www.sapobla.cat

