
Gener / Febrer / Març 2022

Contes,
faules i 
poemes

Dissabtes i diumenges a les 17h Entrada gratuïta amb el carnet FilmoXica



Contes, faules i poemes

Algunes de les pel·lícules que hi podreu veure:

Laban i Labolina
(5 i 13/02) 
Alicja Jaworski, Alicia Björk, 
Karin Nilsson, Lasse Persson, 
Per Åhlin. 2006

Alícia al país de mera-
velles (12/02 i 20/02) 
Clyde Geronimi, Wilfred Jack-
son, Hamilton Luske. 1954

Batman: la pel·lícula 
(19 i 27/02) 
Leslie H. Martinson. 1966

Ponyo al penya-segat 
(19 i 27/03) 
Hayao Miyazaki. 2008

Pinocchio i la seva 
amiga Coco
(20 i 26 /03) 
Anna Justice. 2013

Sessions especials:

Preservar i projectar: la 
màgia de les filmoteques. 
10 ANYS de la Filmoteca 
al Raval (26/02)
Descobrirem dos oficis clau 
d’una filmoteca: la feina de 
restauració i la de projecció. 
Constarà de peces curtes res-
taurades al Centre de Conser-
vació i Restauració de Terrassa 
i es podrà veure, en directe, 
com funciona un projector de 
16mm dins de la sala.

Música i Animació
(5 i 13/03)
La ventafocs 
Lotte Reineger. 1922
El Pere i el Llop
Suzie Templeton. 2006

El dia 5/03, amb la presència 
de la pianista i compositora 
Anahit Simonian, explorarem 
el poder de la música i el so 
en el cinema. Podrem gaudir 
de la seva actuació en direc-
te, acompanyant el curt La 
Ventafocs de Lotte Reineger.

La petita venedora
de sol (6 i 12/03) 
Djibril Diop Mambéty. 1999

En motiu del dia internacional 
de la dona treballadora, la 
projecció del dia 12/03 anirà 
acompanyada d’una actuació 
de conta-contes.
Amb la col·laboració de la 
Llibreria La Panafricana.

Obrim un llibre, els ulls se’ns encenen amb els colors 
dels dibuixos i les paraules comencen a ballar al nostre 
voltant. Anar al cinema ha estat una de les maneres 
d’escoltar històries més populars dels últims 100 anys 
i l’amor per les històries, ja se sap, és comú a tota la 
humanitat. De gener a març, sortirem de les pàgines 
dels llibres i de veus d’èpoques remotes per trobar-nos 
a la pantalla de la FilmoXica, ens hi acompanyeu?

Matilda (2 i 8/01) 
Danny Devito. 1996

Orm, al regne 
de les neus
(9 i 15/01) 
Snezhnyy korolaka. 2014

Ernest et Célestine
Contes d’hivern
(16 i 23/01)
Benjamin Renner, Vincent 
Patar, Stéphane Aubier. 2013

Peter Rabbit
(22 i 30/01) 
Will Gluck. 2018

La revolta dels
contes
(29/01 i 6/02)
Jan Lachauer, Jakob Schuh. 
2016

Més informació a 
filmoteca.cat
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