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Segueixen les projeccions Memorimage 2017 
 

Avui s’estrenen, entre d’altres, les pel·lícules “Guillem d’Efak. L’ànima negra de 
l’illa” i “Serrat, el noi del Poble Sec” 

 
El MemoriJove inicia avui les seves projeccions amb 1.600 adolescents inscrits en 

aquesta edició 
 
 
Reus, 9 de novembre de 2017 – Avui segueixen les projeccions de Memorimage 2017. A la tarda 
al Teatre Bartrina s’estrenarà en primícia dins la Secció Oficial el film Guillem d’Efak. L’ànima 
negra l’illa que ens parla d’aquesta figura irrepetible dins del programa cultural català. La 
projecció comptarà amb la presència del seu director Manu Benavente, el dramaturg Pep Tosar 
(protagonista del film) i el biògraf de Guillem d’Efak Bartomeu Mestre. Una altra de les estrenes 
d’avui és Serrat, el noi del Poble Sec que narra la infància i joventut del cantautor a aquest barri 
de Barcelona, ens presentaran la pel•lícula Lluís Permanyer, director, i Eva Martínez, 
realitzadora. 
 

El Teatre Bravium s’estrena enguany com a seu del Festival amb la projecció The Bomb una 
experimental producció sobre les armes nuclears i després es podrà veure una sessió doble amb 
Baix a Mar que recupera la història d’aquest barri de Torredembarra els anys 20 i 40. Maria Roig, 
directora del film, i Núria Canyelles, documentalista, hi seran presents per presentar el film. Tot 
seguit es projectarà Atrapados en Japón film que participa a la Secció Oficial. 
 

Aquest matí han començat les projeccions de la Secció MemoriJove, on més de 15 escoles i 
instituts ja tenen la seva butaca reservada. La pel·lícula que han pogut veure és la producció 
Anrgry Inuk, un film que dóna veu al poble inuit i la seva situació de lluita en defensa del medi 
ambient, la seva cultura i tradicions, així com per la pròpia supervivència. 
 

AGENDA D’AVUI – DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE 

 
9:45 h Angry Inuk 
MEMORIJOVE. Sessions per a instituts. Teatre Bartrina 
11:45 h Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Dir: Alethea Arnaquq-Baril. Canadà. 2016. 85’. VOS Català 
Després de la projecció, tindrà lloc un col·loqui amb experts. 
Si salvem les foques, qui salvarà els esquimals? La veu del poble inuit s’enfronta als grans grups 
ecologistes per defensar la base de la seva economia i del seu estil de vida, la caça de foques. Un 
debat entre la lluita pel medi ambient i la supervivència de la cultura i la tradició inuit. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 

http://memorimage.reus.cat/
http://memorimage.reus.cat/film/angry-inuk/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ouimw1VW7M
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19.00 h Guillem d’Efak. L’ànima negra de l’illa 
SECCIÓ OFICIAL. Teatre Bartrina. Entrada gratuïta 
Dir: Manu Benavente, Alfons Garrido. Catalunya. 2017. 71’ VO català 
Comptarem amb la presència de l’equip de la pel·lícula. 
Qui va ser en Guillem d'Efak? Als anys seixanta es va donar a conèixer com "el negre que 
cantava en català", una insòlita raresa dins el panorama cultural. Nascut a Guinea Equatorial, criat 
a Mallorca, poeta, cantant, bohemi, vividor... Una figura fascinant sobre la que el dramaturg Pep 
Tosar vol fer una obra de teatre, per això viatjarà a Mallorca per entrevistar als qui el van conèixer. 
 
MÉS INFORMACIÓ 
 
 
19.30 h The Bomb 
FORA COMPETICIÓ. Bravium Teatre. Entrada gratuïta 
Dir: Kevin Ford, Smriti Keshari, Eric Schlosser. EUA. 2016. 61’ VO anglès 
Una impactant pel·lícula estètica i experimental que endinsa l’espectador a l’estranya, persuasiva i 
pertorbadora realitat de les armes nuclears. Travessant les fronteres de l’art, la política i la 
tecnologia. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
20.45 h Baix a Mar 
MEMORIREUS. Teatre Bravium. Entrada gratuïta 
Dir: Maria Roig Alsina. Catalunya. 2016. 29’29’’ VO català 
Comptarem amb la presència de l’equip de la pel·lícula. 
El pas del temps va quedar capturat en unes pel·lícules guardades durant dècades en unes golfes 
del barri de Baix a Mar de Torredembarra. Una dolça passejada pel record fruit de la memòria 
gravada per la família Tizón de Barcelona i salvaguardada per les germanes Figuerola de 
Torredembarra. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
21.00 h Serrat, el noi de Poble Sec 
FORA COMPETICIÓ. Teatre Bartrina. Entrada gratuïta 
Dir: Lluís Permanyer. Catalunya. 2017. 54’ VO català 
Comptarem amb la presència de l’equip de la pel·lícula. 
Joan Manuel Serrat s’endinsa en els records de la seva infància i joventut al barri del Poble Sec. A 
través de les anècdotes més personals, ens traslladarem a meitats del segle passat, amb els seus 
costums i les seves normes, mentre Serrat ens transmet el caràcter familiar, caòtic, viu, d’una 
època difícil d’oblidar, i tot això amb l’ajuda del periodista Lluís Permanyer. 
 
MÉS INFORMACIÓ 

http://memorimage.reus.cat/
http://memorimage.reus.cat/film/guillem-defak-lanima-negra-de-lilla-3/
http://memorimage.reus.cat/film/the-bomb/
https://www.youtube.com/watch?v=IwmUrecjmHY
http://memorimage.reus.cat/film/baix-a-mar-2/
https://www.youtube.com/watch?v=VEGNIhs-Xxo
http://memorimage.reus.cat/film/serrat-el-noi-del-poble-sec-2/
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21.15 h Atrapados en Japón 
SECCIÓ OFICIAL. Bravium Teatre. Entrada gratuïta 
Dir: Vivienne Barry. Xile. 2016. 67’ VO castellà 
El 1941, el periodista xilè Carlos Barry Silva és convidat a una gira al Japó amb cinc periodistes 
més. Després de l’atac a Pearl Harbor es veuen obligats a quedar-s’hi per convertint-se en 
corresponsals de guerra. Un episodi que marcarà la seva vida i la de la seva família. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
AGENDA DE DEMÀ – DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE 
 
9.45 h Renda Bàsica 
MEMORIJOVE. Teatre Bartrina. Places esgotades 
Dir: Christian Tod. Àustria. 2017. 95’ VO Alemany i Anglès 
Després de la projecció, tindrà lloc un col·loqui amb experts. 
La sostenibilitat d’una renda bàsica per als majors de 21 anys a debat. Economistes i polítics 
estudien les oportunitats i riscos d’aquesta proposta. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
11.45 h Fràgils 
MEMORIJOVE. Sessions per a instituts. Teatre Bartrina. Places esgotades Dir: Oriol Gispert, 
Amanda Sans i Lluís Gené. Catalunya. 2017. 65’. VO català, castellà, liberià i francès 
Després de la projecció, tindrà lloc un col·loqui amb l’equip de la pel·lícula. 
Quatre nenes de quatre continents diferents són seguides durant el seu naixement i el seu primer 
any de vida. Deu anys després, les tornem a trobar per observar la situació actual de les seves 
famílies i els seus països. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 

http://memorimage.reus.cat/
http://memorimage.reus.cat/film/atrapados-en-japon/
https://www.youtube.com/watch?v=4uyH1Jx2K98
http://memorimage.reus.cat/film/renda-basica/
https://www.youtube.com/watch?v=kj_JaKH5RWM
http://memorimage.reus.cat/film/fragils/
https://vimeo.com/227942419
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19.00 h El Periple 
MEMORIREUS. Teatre Bartrina. Entrada gratuïta 
Dir: Mario Pons Múria. Catalunya, França, Grècia. 2017. 75’. VO català, castellà, Anglès i Àrab 
Comptarem amb la presència de l’equip de la pel·lícula. 
Miquel, alt executiu veterà, és despatxat de la multinacional on treballa. La família d’Alfred és 
obligada a abandonar casa seva. Amar, és el director d’una factoria automobilística de Damasc. 
Tots ells comparteixen un moment de canvi i incertesa que els uneix. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
19.30 h Disturbing the Peace 
FORA COMPETICIÓ. Bravium Teatre. Entrada gratuïta 
Dir: Kevin Apkon, Andrew Young. Israel, Palestina i EUA. 2016. 83’. VOS català. 
Antics combatents enemics – d’Israel i Palestina – passen de formar part de l’exèrcit a liderar 
plegats la creació dels Combatents per la Pau. Qui farà costat a aquest grup que pretén alterar 
l’status quo per defensar el somni d’un món lliure i segur? 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
21.00h Espies en l’arena. Objectiu Espanya 
SECCIÓ OFICIAL.Teatre Bartrina. Entrada gratuïta 
Dir: Pablo Azorín Williams i Marta Hierro. Espanya. 2016. 66’. VO català i castellà. 
Comptarem amb la presència de l’equip de la pel·lícula. 
El 1943 un grup d'exiliats republicans espanyols al servei de l'Exèrcit dels Estats Units entra 
clandestinament a Espanya, en una de les operacions més erràtiques de l'espionatge nord-
americà durant la II Guerra Mundial. Aquesta és una història d'espies, rescatada de l'oblit. 
 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
 
 
21.30 h King Kong 
VINTAGE. Bravium Teatre. Entrada gratuïta 
Dir: Merian C. Cooper i Ernest B. Schoedsack. EUA. 1933. 100’. VOS català. 
Un equip de cinema va a rodar una pel·lícula a una misteriosa illa de Sumatra. Allà, descobreixen 
l’existència d’una civilització prehistòrica i d’una tribu ancestral que segresta l’Ann, l’actriu 
protagonista, per oferir-la en sacrifici ritual a Kong, un enorme goril·la. 
MÉS INFORMACIÓ / TRAILER 
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Núria Olivé/ Marc Gall 

COMÈDIA. Comunicació & mèdia 
www.comedia.cat  | @fescomedia 

nolive@comedianet.com 691 836 408 (Núria) 
 

COMUNICACIÓ · MEMORIAGE 2017 

 
Helena Alabart 

659 573 737 l halabart@memorimage.reus.cat  
Ajuntament Reus – Cultura 

977 010 228 l reuscultura@reus.cat  

http://memorimage.reus.cat/
http://memorimage.reus.cat/film/el-periple-3/
https://vimeo.com/238307564
http://memorimage.reus.cat/film/disturbing-the-peace/
https://www.youtube.com/watch?v=A95PDQWr4xs
http://memorimage.reus.cat/film/espies-en-larena-objectiu-espanya/
https://vimeo.com/235239654
http://memorimage.reus.cat/film/king-kong-3/
https://www.youtube.com/watch?v=PbrikL8IjXM
http://www.comedia.cat/
mailto:nolive@comedianet.com
mailto:halabart@memorimage.reus.cat
mailto:reuscultura@reus.cat

