DOSSIER DE PREMSA

UN TRAJECTE PELS FEMINISMES FÍLMICS
30 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
» Amb motiu de la commemoració dels 30 anys de la MIFDB, l’Ajuntament de Barcelona, publica Un
trajecte pels feminismes fílmics: 30 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona,
escrit per Marta Selva i Anna Solà (cofundadores de la Mostra).
» Un llibre que fa un recorregut per la programació d’aquest període per destacar la presència dels
feminismes en els continguts i en les propostes formals de les pel·lícules presentades durant tres
dècades.
» El 22 de març, a les 19.30 hores, tindrà lloc la presentació de la publicació a la Filmoteca de
Catalunya (Sala Laya). L’acte serà a càrrec d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya,
i de Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes,
amb la presència de Marta Selva Masoliver i Anna Solà Arguimbau.

La sessió s’acompanyarà de la projecció dels curtmetratges següents:
Y’a qu’à pas baiser , de Carole Roussopoulos, França, 1973, 17’, VOSE
Carmen de Carabanchel, de Cecilia Bartolomé, Espanya, 1965, 15’, VO
Boy Meets Girl , d’Eugènia Balcells, Espanya, 1978, 10’, sense diàlegs

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (MIFB)
arriba aquest 2022 a la 30a edició. Celebra tres dècades, des del
juny del 1993, en què es va iniciar aquest trajecte compromès amb
la difusió de les cinematografies de dones, un viatge que ens ha
fet créixer i posar en comú la visió feminista del cinema.
Aquest esperit es tradueix en una edició en què la programació
s’enriqueix a través de propostes per commemorar els 30 anys. La
publicació Un trajecte pels feminismes fílmics: 30 anys de la Mostra Internacional de Films
de Dones de Barcelona, escrita per Marta Selva i Anna Solà, cofundadores de la Mostra, i
editada per l’Ajuntament de Barcelona, és una d’aquestes propostes. El llibre recorre aquest
període fent una atenció especial en la manera en què, al llarg de les edicions, la Mostra i
el moviment feminista s’han anat retroalimentant i s’han concretat tant en els temes com en
les propostes formals de les pel·lícules programades.
Això es concreta en l’articulació de deu temes que es desenvolupen a partir de les
aportacions fílmiques de cineastes que ens ofereixen el seu punt de vista sobre la diversitat
de l’experiència femenina i la intersecció d’aquesta experiència amb les diversitats
relacionades amb la cultura, la classe, la identitat o l’ètnia, entre d’altres.
Els debats feministes que es tracten en el llibre són els següents:
El fet col·lectiu, que ens parla de com les cineastes han tractat els feminismes i les seves
lluites, des de les mobilitzacions pel dret a vot fins a la reivindicació de bandes femenines
en l’escena musical actual, passant per les protestes i reivindicacions dels feministes dels
anys seixanta i setanta.
Pensar en la representació, sobre les cineastes que han fet innovacions formals per
representar les dones en el cinema i han canviat l’imaginari androcèntric que les
invisibilitzava o desplaçava.
Identitats, al voltant de pel·lícules que han qüestionat els cànons identitaris, vinculats al
gènere, a la sexualitat, a la classe social, a l’ètnia o a la cultura, i han creat nous imaginaris.
Cossos, sobre com les cineastes han treballat la representació del cos femení, les seves
transformacions, els cànons estètics imposats, etc.
Cicles vitals, que parla de les cineastes que han tractat temes oblidats per la cinematografia
androcèntrica com l’adolescència, la menstruació, l’embaràs, la maternitat (o la no
maternitat), la vellesa o la menopausa.

Temps, història, memòria, que se centra en pel·lícules que ens ofereixen un relat alternatiu
a la història que ens han explicat des d’un punt de vista androcèntric i que ha relegat les
dones al marge.
Economia i treballs, sobre cineastes que tracten la invisibilitat de les feines de les dones o
que subverteixen la idea transmesa per moltes pel·lícules de la dona en el seu paper de
housewife i de l’home com breadwinner.
Violències, que recull pel·lícules que ens parlen de les diferents violències exercides sobre
les dones.
Espai, al voltant de la ruptura i la interrelació de l’espai públic i el privat, on havien estat
relegades les dones.
Perspectives descolonials, que ens apropa a cinematografies llunyanes com la
llatinoamericana, l’africana, l’australiana o l’asiàtica. Són pel·lícules que ens parlen
d’aquestes cultures des del punt de vista de la cultura colonitzada i no des del punt de
vista de la cultura colonitzadora.
El llibre també destaca el paper que ha tingut la MIFDB en el rescat de cineastes pioneres
i la importància de crear una genealogia de cineastes, un llegat cinematogràfic femení, i
posa en relleu les interrelacions de les cineastes contemporànies amb les seves
predecessores.
Finalment, s’hi recullen els aspectes més rellevants de l’evolució històrica de la Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona i del seu treball amb els públics i les entitats
i institucions que l’han acompanyat en el seu trajecte.

La Mostra va néixer de les complicitats amb els espais i els debats del moviment feminista
de la ciutat i en sintonia amb altres iniciatives de l’Estat espanyol com la Muestra de Cine y
Video de Mujeres de Madrid o la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona i,
en l’àmbit internacional, el Festival de Femmes de Créteil o l’Internationale
Frauenfilmfestival Dortmund/Köln.
El panorama ha canviat molt des d’aleshores, moment en què la Mostra va presentar la seva
primera edició a l’antic cinema Aquitània i a la sala de la Filmoteca de Catalunya, a
l’avinguda de Sarrià, amb una programació que va esdevenir la pedra angular de les
edicions futures. El 1993 les estrenes de pel·lícules dirigides per dones eren minses; el 2022
ens trobem en el camí de normalitzar la presència de dones cineastes a tots els espais
d’exhibició. Actualment, molts festivals de la ciutat de Barcelona integren en les seves
programacions propostes cinematogràfiques dirigides per dones, i en l’últim any tres dones
cineastes han guanyat els guardons més importants de tres dels quatre festivals europeus

de cinema de classe A. Tot i això, els principis que van motivar la creació de la Mostra es
mantenen plenament vigents:
•

Configurar llocs on compartir experiències cinematogràfiques i sedimentar coneixements sobre el treball de les cineastes.

•

Defensar els formats no competitius, alimentar trobades —formals i informals— de
reflexió i cocreació feminista.

•

Generar pensament col·lectiu sobre les imatges, lectures heterodoxes i diàlegs especulatius sobre el cinema que necessitem.

•

Rescatar les històries del cinema: les pioneres, les filmografies oblidades, perdudes
o descontextualitzades de tots els temps, els noms de les dones precursores en l’experimentació formal i enunciativa.

•

Mantenir al llarg de tot l’any un espai de programació estable obert a lectures poc
previsibles, hackings feministes de la història oficial i desafiaments de les narratives
androcèntriques per sacsejar l’imaginari personal i col·lectiu.

La Mostra avança cap al futur a partir de nous reptes, propostes i simbiosis amb la intenció
d’habitar nous espais d’experimentació, de creació cinematogràfica i de pensament
feminista desconeguts fins ara, i de situar aquesta imaginació en els coneixements generats
al llarg d’aquests anys, per reivindicar-los i col·lectivitzar-los.
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