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Dijous 30 de juny a les 10 del vespre

Títol: DONES DEL CAIRE
Egipte. 2009
Director: Yousry Nasrallah
Durada: 135 min
Drama. VOSC

Una parella de la ciutat del Caire, Hebba i Karim, són periodistes d'èxit, 
joves, rics i guapos. Ella és la presentadora d'un programa televisiu de 
debats polítics amb molta popularitat. La seva tenacitat antigovernamental 
posa en perill la promoció del seu marit, que la pressionarà perquè canviï 
d'actitud. Per això decideix canviar la línia del programa i ocupar-se 
d’històries de dones, però la situació d’opressió de les dones que entrevista 
es convertirà en un mirall de la seva pròpia vida, dels seus propis conflictes 
de parella i de dominació masculina.

Dijous 7 de juliol a les 10 del vespre

Títol: L’ABSENCE
Senegal, 2009
Director: Mama Keïta 
Durada: 84 min
Ficció. VOSE

Un científic d'èxit establert a París, Adama Diop, decideix tornar a la seva 
ciutat natal al Senegal, on no havia tornat durant 15 anys. Allà es retroba 
amb la seva àvia i la seva germana muda Aicha, de qui descobreix una 
vida vinculada a la prostitució, al mig d'un món de màfies, drogues i delin-
qüència al qual ell s'enfrontarà per alliberar-la.

Dijous 14 de juliol a les 10 del vespre

Dijous 21 de juliol a les 10 del vespre

Títol: EZRA
Niger, 2007
Director: Newton I. Aduaka
Durada: 103 min 
Drama. VOSE

Ezra és la primera pel·lícula que busca donar una perspectiva africana sobre 
els nens soldats. Ezra és el nom d'un nen de 16 anys -que podríem situar a 
Sierra Leone- que és interrogat pel seu passat i s'ha d'enfrontar a la Comis-
sió de Veritat i Reconciliació, creada en acabar la guerra civil. Durant aquest 
interrogatori li apareixen, en forma de records, moments de la seva vida amb 
la facció rebel amb qui convivia, i intenta recordar massacres en què va 
participar i que ha oblidat, com la que va provocar la mort dels seus pares, 
de la qual la seva germana l’acusa directament. 

Títol: BAMAKO 
Mali. 2006 
Director: Abderrahmane Sissako
Durada: 115 min
Drama. VOSE

En un barri de Bamako, la capital de Mali, la vida quotidiana flueix: Melé 
canta en un bar, el seu marit Chaka està a l'atur. El pati de casa seva, que 
els uneix amb la resta de veïns, es converteix en un espai de discussió, una 
sala de judicis on portaveus de la societat civil africana acusen el Banc Mun-
dial i el Fons Monetari Internacional dels mals que afligeixen l'Àfrica. Són 
testimonis que parlen dels efectes devastadors de 20 anys de la política 
d'ajustament estructural impulsada pel G8, i alhora posen sobre la taula la 
corrupció interna que hi ha al continent. I mentre es succeeixen les declara-
cions d'acusadors, defensors i testimonis, la vida al pati continua.
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