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01. CINEMA LLIURE A LA BIBLIOTECA

 “Intercanvia realitats, l’espai dels documentals a la teva biblioteca”

“La Biblioteca com a espai de connexió més que de col·lecció” 



02. UNA MICA SOBRE CINEMA 
       LLIURE A LA BIBLIOTECA 2019
Amb la finalitat d’oferir Cinema Lliure durant tot l’any i després de la 8ª 
edició de Cinema Lliure a la Platja, entre juny i agost, Mago Production 
organitza el segon cicle de tardor de Cinema Lliure a la Biblioteca del 30 
de setembre al 22 de novembre.  

Cinema Lliure a la Biblioteca va néixer fa tres anys creant una xarxa de 
Biblioteques a Barcelona. És en aquesta tercera edició on s’han adherit a 
les biblioteques de Barcelona, representant Catalunya, les biblioteques de 
Balears i Occitània per tal d’exhibir documentals produïts en l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània. 

D’aquesta manera, el primer bloc de Cinema Lliure a la Biblioteca, celebrat 
durant els mesos de febrer i abril passats, va ser la primera edició a Balears 
(Mallorca, Menorca, Eivissa) i Occitània.

03. PER QUÈ S’INICIA AQUEST CICLE        
Cinema Lliure a la Biblioteca neix de la nostra voluntat i il•lusió conjunta de seguir oferint als nostres espectadors de 
Cinema Lliure a la Platja i als usuaris de les Biblioteques, cinema de qualitat, de franc i produït a casa nostra, Catalunya, 
Balears i Occitània durant la tardor, de setembre a novembre, i a l’hivern, de febrer a l’abril.

Amb la intenció d’afavorir l’intercanvi cultural i conèixer més realitats, tots els documentals viatjaran a cada territori. En 
aquesta tercera edició, per primer cop, s’uneixen a les biblioteques de Barcelona les biblioteques de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània, formada per Catalunya, Balears i Occitània.



04. PER QUÈ ES PROJECTEN DOCUMENTALS
Per aquesta edició de Cinema Lliure a la Biblioteca 2019 tornem a apostar per pel·lícules del gènere documental, ja que 
encara que la seva producció sigui la de més pes al territori, molts documentals produïts a Catalunya, Balears i Occitània es 
troben amb moltes dificultats per ser projectats a les televisions i cinemes del nostre país quedant relegats en l’oblit.

Amb CINEMA LLIURE A LA BIBLIOTECA tenim ganes de recolzar i donar més visibilitat a aquestes grans obres que ens 
narren històries properes i emocionants sobre temes universals.



ILLEs BALEARs

OCCITàNIA

CATALUNyA

05. UNA NOVA IDEA:  
       UNIR FORCES PER UN NOU CIRCUIT 
Cinema Lliure a la Biblioteca intercanvia realitats de 
la mà dels millors documentals, en un espai cultural 
públic com és la biblioteca. 
 
Viatja amb el documental per l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània formada per Catalunya, Balears i 
Occitània.

A més, Cinema Lliure a la Biblioteca comptarà amb 
documentals de cada territori, i s’intercanviaran, 
fent que els espectadors viatgin de franc gràcies a la 
cultura documental de cada indret.

Les sessions comptaran amb la presentació de l’equip 
artístic, directorxs o productorxs, sempre que sigui 
possible.



06. EDICIONS ANTERIORS

2019

 Febrer-març 2017

CINEMA LLIURE A LES  
BIBLIOTEQUES

L’experiència del millor cinema independent que es 
projecta a l’estiu a la platja de Barcelona s’ofereix ara a 
les biblioteques. És una proposta que dóna l’oportunitat 
al públic de veure documentals de qualitat, de franc i 
produïts a Catalunya.

Abans de cada documental es projectarà un curt del 
festival Bibliocurts.

Dimecres 1 de febrer de 2017, 19 h

El Ruiseñor y la Noche - Chavela Vargas canta a Lorca 
Direcció: Rubén Rojo Aura. Producció: Mago Production
La cantant nonagenària, emblema de la cançó llatinoamericana, 
va complir, en el seu últim any de vida, el seu darrer desig: retre 
homenatge al poeta de Granada, i, finalment, reunir-se amb el seu 
amic més enllà de la mort.
B. Guinardó - Mercè rodoreda (camèlies, 76-80)

Dimecres 8 de febrer de 2017, 18.30 h

Pauls Planet 
Direcció: Aleix Barba i Marc Sirisi. Producció: RVfilms
un documental que parla de la gira que ha fet un cantautor folk en 
bicicleta per tot catalunya (55 concerts en 60 dies i 2.080 km). 
B. eL cLot - Josep Benet (pl. de les Glòries catalanes, 37-38)

Dijous 16 de febrer de 2017, 19 h

Un altre escenari 
Direcció: Norma Nebot. Producció: Mago Production
documental sobre les vides d’un grup d’homes del centre penitenciari 
de Quatre camins a través de les sessions de teatre que hi fan. 
B. Xavier BenGuereL (av. del Bogatell, 17)
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DIA

Dimecres 9 d’octubre Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda LA MALETA DE MADAME COLETTE

Biblioteca Xavier Benguerel TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEU Dijous 10 d’octubre

Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda INsTANTs sAIsIsDimecres 16 d’octubre

Biblioteca Xavier Benguerel LA MALETA DE MADAME COLETTEDijous 17 d’octubre 

Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEU Dimecres 23 d’octubre

Biblioteca Xavier Benguerel INsTANTs sAIsIs - COL·LOqUI AMB LA DIRECTORADijous 24 d’octubre

Biblioteca sant Gervasi – Joan Maragall PRIORATDilluns 4 de novembre

Biblioteca sant Gervasi – Joan Maragall MILICIANEs Dilluns 11 de novembre

BIBLIOTECA DOCUMENTAL

07. PROGRAMACIÓ BARCELONA



DIA BIBLIOTECA DOCUMENTAL

07. PROGRAMACIÓ BALEARS

Dimarts 1 d’octubre Biblioteca Ramon Llull - Palma INsTANTs sAIsIs

Biblioteca Ramon Llull - Palma LA MALETA DE MADAME COLETTE Dimarts 8 d’octubre

Biblioteca Municipal de sineu TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEUDivendres 11 d’octubre

Biblioteca Ramon Llull - Palma TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEUDimarts 15 d’octubre

Biblioteca Municipal de sóller INsTANTs sAIsIsDimecres 16 d’octubre

Biblioteca Municipal de Cala Rajada TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEUDijous 17 d’octubre

Biblioteca Municipal de sineu LA MALETA DE MADAME COLETTEDivendres 18 d’octubre

Biblioteca Municipal de sóller TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEUDimecres 23 d’octubre



DIA BIBLIOTECA DOCUMENTAL

07. PROGRAMACIÓ BALEARS

Dijous 24 d’octubre Biblioteca Municipal de Cala Rajada LA MALETA DE MADAME COLETTE

Biblioteca Municipal de sineu INsTANTs sAIsIsDivendres 25 d’octubre

Biblioteca Municipal de sóller LA MALETA DE MADAME COLETTEDimecres 30 d’octubre

Biblioteca Municipal de Cala Rajada INsTANTs sAIsIsDijous 7 de novembre

Biblioteca Municipal Es Castell TO kyMA. REsCAT AL MAR EGEUDivendres 8 de novembre

Biblioteca Municipal Es Castell LA MALETA DE MADAME COLETTE Divendres 15 de novembre

Biblioteca Municipal Es Castell INsTANTs sAIsIsDive ndres 22 de novembre



08. DOCUMENTALS 2019
CATALUNyA

OCCITàNIABALEARS

PRIORAT - 2016
David Fernández de Castro

TO KyMA. RESCAT  
AL MAR EGEU - 2016
David Fontseca i Arantza Diez

MILICIANES - 2018
Tània Balló i Jaume Miró

INSTANTS SAISIS - 2015
Emma Fariñas

LA MALETA DE  
MADAME COLETTE - 2019
Joan Bonet



PRIORAT TO KyMA. RESCAT AL MAR EGEU

Direcció: David Fernández de Castro 
 
Producció: Lastor Media, Un Capricho de Producciones  
 
Duració: 70 minuts
 
TRàILER

Direcció: David Fontseca i Arantza Diez
 
Producció: La kaseta Ideas Factory

Duració: 59 minuts 
 
TRàILER

El Priorat ha estat escenari d’un prodigi: una comarca en perill 
de mort s’ha convertit, en menys de vint anys, en una referència 
vitivinícola mundial gràcies a la col·laboració entre un grup de joves 
emprenedors vinguts de fora i els viticultors del territori. I els seus 
protagonistes, cellerers, agricultors i gent relacionada amb el món 
del vi, expliquen què és el que té d’especial aquesta terra. Perquè, 
com diu René Barbier, <<el millor vi és el que té una història per 
explicar>>.

Un grup de socorristes catalans s’han instal•lat com a voluntaris a 
l’illa grega de Lesbos per salvar vides al mar. Rescaten diàriament 
centenars, milers de persones que, fugint de la barbàrie de síria, 
l’Iraq o l’Afganistan, es juguen la vida creuant l’Egeu des de Turquia 
en precàries barcasses. És un trajecte de deu quilòmetres que pot 
ser mortal: viatgen en llanxes pneumàtiques o en vells vaixells en 
desús a mans de màfies sense escrúpols que han convertit l’èxode 
humanitari més gran des de la segona Guerra Mundial en una 
indústria milionària.

08. DOCUMENTALS 2019

https://vimeo.com/221859956
https://vimeo.com/155558922


MILICIANES LA MALETA DE MADAME COLETTE

Direcció: Tània Balló i Jaume Miró 
 
Producció: Nina Produccions, TVCatalunya, IB3 TV, 
Cinètica Produccions

Duració: 72 minuts 
 
TRàILER

Direcció: Joan Bonet 
 
Producció: La Perifèrica produccions  
i Jardí Botànic de sóller 
 
Duració: 62 minuts 
 
TRàILER

La matinada del 5 de setembre de 1936 a Manacor van ser exe-
cutades pels feixistes cinc milicianes. L’existència d’un diari escrit 
per una d’elles, on es relata els dies de campanya a Mallorca, i una 
foto del grup feta poc després de ser detingudes és el punt de 
partida de la recerca.

Una maleta oberta l’any 2016 ens descobrirà la figura, vida i obra 
de Madame Colette. Madame Colette, fou una dona de món, 
nascuda a França, singular, apassionada, costurera i reportera, 
que arribà a Mallorca el 1953 per recuperar-se físicament d’una 
llarga estada al desert. A sóller, un petit poble de l’illa de Mallorca, 
trobarà la pau i el lloc per arrelar i desenvolupar la seva carrera com 
a pintora de làmines botàniques, amb les quals donarà a conèixer 
la flora de l’illa i exposarà les seves obres a l’estranger, a Londres, 
Cleveland, suïssa... 

08. DOCUMENTALS 2019

https://vimeo.com/208883838
https://vimeo.com/301068137


INSTANTS SAISIS 

Direcció: Emma Fariñas 
 
Producció: Mira Productions

Duració: 45 minuts 
 
TRàILER

Documental que interroga les premisses de la fotografia a través 
de l’exploració del fons Trutat, fotògraf del segle passat. quines 
possibilitats s’obren en el moment de fixar un instant sobre una 
placa de vidre? Eugène Trutat, fotògraf amateur ho experimenta 
en el seu frenesí conservador. Va ser el primer director del museu 
d’història natural de Toulouse i ens ha minuciosament transmès 
aproximadament 20.000 clixés. Aquesta pel•lícula és una melodia 
contemplativa que ens projecta a un instant escollit.

08. DOCUMENTALS 2019

https://mira.fr/documentaires/instants-saisis/


09. PLATAFORMES DE DIFUSIÓ PRÒPIES
Amb l’objectiu de fidelitzar els nostres usuaris de Cinema Lliure a la Biblioteca i Cinema Lliure a la platja oferint-los tant 
documentals com ficcions de qualitat, la comunicació d’ambdós la centralitzem a través d’una sola pàgina web i d’un sol 
perfil a les xarxes socials.
 
Així doncs, aquests són els nostres canals de comunicació online que utilitzarem per difondre Cinema Lliure a la Biblioteca:

www.cinemalliure.com/biblioteca

facebook.com/cinemalliure 
 
twitter.com/cinemalliure 

instagram.com/cinemalliure

#cinemalliurealabiblioteca



10. EL RACÓ DE CINEMA  
LLIURE A LA BIBLIOTECA
A més, amb la intenció d’augmentar la interacció amb el nostre públic hem elaborat a cada biblioteca el Racó de Cinema 
Lliure a la Biblioteca. Allà es pot gaudir d’una selecció de material que hi ha a la biblioteca relacionat amb els documentals 
que es projecten en aquest cicle. 



10. QUI HO ORGANITZA?
Cinema Lliure a la Biblioteca és possible gràcies al suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Institut Ramon Llull. 

Cinema Lliure a la Biblioteca és una idea original i amb l’organització de MagoProduction i la coorganització d’APAIB 
(Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears) i Godo Films.



Ja sigui a la platja o la biblioteca, 
Cinema Lliure durant tot l’any.

biblioteca@cinemalliure.com
comunicacio@cinemalliure.com
www.cinemalliure.com/biblioteca


