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A través de les imatges d’arxiu, de la paraula, del record, del silenci i, sobretot, de les 46 
cartes que Pedro li va escriure a la Maria, Maite reconstruirà el passat familiar, una dura 
història vital d’exili que és la història de tota una generació.

PRODUCTORS - Mallerich Films (Cat)
I Pages & Images Productions (Fr)
DIRECTOR - Maite García Ribot

CONTACTE CAT : Paco Poch 
mallerich@pacopoch.cat  I  +34  93.203.30.25
CONTACTE FR : Youssef Charifi
y.charifi@pagesimages.com  I  +33 (0)6 16 01 35 44

DIJ. 6 d’OCT 21:00 CARTES A MARIA  I doc. I 1h 25’ I 2014 I Cat./Fr.
VO Cat. Subt. Fr.

PROJECCIONS PÚBLIQUES  
Cinéma Le Nouveau Palace I Prats de Molló
Preu únic per les sessions de cinema : 5€  
Pass complet :  7 sessions 20€

INFORMACIÓ GENERAL

PITCHINGS I TAULES RODONES  
Cinéma Le Nouveau Palace I Prats de Molló
Accés als professionals i el públic -
places limitades: Cal inscripció prèvia
a nordsudfilms.com

REBUDA DE PROFESSIONALS  I  ESPACE RENCONTRES  
Cinéma Le Nouveau Palace I Prats de Mollo 
1er pis
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PROJECCIONS PúBLIQUES

Cervera, poblet de pescadors situat al cor d’una petita cala mediterrània a la frontera espanyola, 
es va convertir en una « ciutat-fàbrica » sota l’impuls del desenvolupament industrial i comercial 
a finals del segle XIX.
L’arribada del tren i la construcció d’una estació internacional va trasbalsar la vida d’aquest 
enclavament, amb la diferència d’amplada de les vies espanyoles. Això va suposar un treball 
de transbordament de passatgers i de mercaderies durant gairebé 80 anys. 
Aquesta situació serà l’origen d’importants vagues femenines el 1906 i de la riquesa de Cervera 
fins a l’obertura de les fronteres als anys 90 i la intensificació del transport per carretera.
Entre Els Pirineus i el mar Mediterrani la història d’aquest poble tant particular ens ofereix en 
miniatura el recorregut econòmic i social del continent europeu del segle passat. Amb els seus 
alts i baixos, els seus conflictes socials i els seus períodes fastuosos. 

PRODUCTORS -  Les Productions de la Main 
Verte (Fr) I France Télévisions (Fr)
DIRECTOR - Michel Chinaski

CONTACTE : Christophe Bardy
 contact@maverda.fr I contact66@maverda.fr
+33 (0)9 53 35 45 59 I +33 (0)7 87 54 59 98

DIV. 7 d’OCT 22:00

DIV. 7 d’OCT 20:30

Ben decidit a canviar de vida, Lohnny, 22 anys, deixa la seva Normandia natal amb només 
un billet de tren d’anada cap a Perpinyà. Abandonat pels seus pares, deixa enrere una 
adolescència turbulenta i dos anys de presó. Durant un any, Bertrand Schmit, el segueix en 
les seves aventures, els seus plans, els seus fracassos… En condicions extremes de vida, 
Lohnny es busca, tracta de trobar el seu camí i lluita per a no recaure en els mals hàbits que el 
volen atrapar. Pot ser que la seva selecció en l’equip de futbol que ha de representar França 
a la «Homeless Cup» (Copa del món de les persones sense llar) sigui l’oportunitat de la seva 
vida? Amb la història de Lohnny, parlem del destí de milers de “precaris”, sobretot joves, que 
ho deixen tot per instal.lar-se als Pirineus-Orientals, un territori llunyà entre mar i muntanyes que 
continua alimentant la idea d’una vida millor.             

PRODUCTORS - The Prod (Fr) I TV Sud (Fr)
DIRECTOR - Bertrand Schmit 

CONTACTE : Didier Leclerc I didier.leclerc@themail.
fr +33 (0)1 84 17 17 77  I +33 (0)1 84 17 79 85

UN ALLER SIMPLE POUR PERPIGNAN  I doc. I 52’ I 2014 I Fr.
VO Fr.

CERBÈRE, VILLE FRONTIÈRE  I doc. I 52’ I 2016 I Fr. 
VO Fr.
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PRODUCTORS - Pantalla Partida (Cat) 
I DDM Visual (Cat) I Cosmographe Productions (Fr) 
I French Kiss Production (Fr)
DIRECTOR - Christophe Farnarier 
christophe.farnarier@gmail.com 

CONTACTE FR : Nathalie Combe 
www.cosmographe.com  I +33 (0)6 07 74 50 15
DISTRIBUCIÓ ESP :  Carlos R. Ríos
www.noucinemart.com I +34) 629 73 89 74

Al febrer de 1994, a la comarca del Ripollès (Girona), un home desapareix sense motiu. 
En Martí és un home normal; potser només una mica tímid. Un matí s’allunya del poble 
amb la seva moto. La deixa al peu d’un roure, amb la seva cartera i la seva gorra, i es 
perd a la muntanya. Intenta suïcidar-se amb la seva escopeta de caça, però no en té el 
coratge. Tampoc s’atreveix a tornar al poble i passa la nit a l’aire lliure, enmig dels camps 
que coneix des de petit. No torna l’endemà, ni el dia següent, i comença una vida de 
supervivència als Pirineus-Orientals.

DISS. 8 d’OCT 15:00

PRODUCTORS -   La Perifèrica (Bal.)  
I Televisión Española (Esp.)  I  Televisió de 
Catalunya (Cat.)
DIRECTOR - Cesc Mulet

CONTACTE : Bàrbara Ferrer (producteur)
barbara@laperiferica.com I +33 (0)6 17 01 39 79
Cesc Mulet (director) 
paco@laperiferica.com I +33 (0)6 30 14 48 81

DISS. 8 d’OCT 11:00

«Les fotos que faig són autobiogràfiques tant si és d’un cos com d’un préssec. Quan 
necessit expressar-me, les fotos que faig m’han d’entrar pel cor.»
Homenatge al famòs fotògraf mallorquí Toni Catany, que ens ha deixat fa poc…

TONI CATANY, el temps i les coses.  I doc. I 55’ I 2015 I Bal.
VO Cat. Subt. Fr.

EL PERDUT  I ficció I 1h35’ I 2016 I Cat./Fr.
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Per pintar, el Jacques Brianti viatge… en el seu jardí i de tant en tant a l’altra punta del 
món, atent a totes les vibracions per lliurar-nos una mirada singular del nostre univers 
complexe i impalpable.

PRODUCTOR - Argane Productions (Fr)
DIRECTOR - Jacky Tujaque 

CONTACTE : Carole Giardino 
arganeprod@gmail.com 
+33 (0)6 11 40 13 97 I +33(0)5 62 18 03 81 

PRODUCTOR -  Nuu Films (Bal.)
DIRECTOR - Marga Melià

CONTACTE : Marga Melià 
margarita.melia@gmail.com I nuufilms@nuufilms.com
+34) 606 091 629

La Julia és una noia mallorquina de 30 anys que viu a Barcelona amb la seva parella, en 
Marcos. Quan ell ha de traslladar-se temporalment a Londres per motius de feina, na 
Julia ha de llogar una habitació del seu pis a en Luuk, un extrovertit fotògraf holandès. La 
convivència de’n Luuk i na Julia farà que els dos es replantegin diferents aspectes de la 
seva vida. Una pel·lícula sobre la identitat, l’amistat i l’amor. 

DISS. 8 d’OCT 21:00

DISS. 8 d’OCT 17:30 BITTERSWEET DAYS  I ficció I 1h12’ I Bal.
VO Cat. Subt. Fr.

BRIANTI  VOYAGE SANS SON ATELIER  I doc. I 1h26’ I 2014 I Fr.
VO Fr


