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NITS DE 
PEL·LÍCULA

AL CALL



El Festival de Cinema Jueu de Barcelona va néi-
xer amb la vocació d’afirmar i difondre la cul-
tura jueva tan estretament lligada al passat de 
Barcelona. Amb el temps, ha esdevingut un re-
ferent: no hi ha cap altre festival a tot Europa 
amb la continuïtat i el creixement que ha tingut 
el de Barcelona.
 
La programació d’aquesta catorzena edició gira 
entorn de la identitat. La recerca, l’assimilació i 

les conseqüències de la identi-
tat individual i col·lectiva. Una 
qüestió que el FCJBCN 2012 
planteja de manera concreta, 
lligada la cultura jueva, però 
que és un tema d’abast uni-
versal.

Més informació: www.fcjbarcelona.org
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Continuant amb el cicle que vam iniciar l’any 
passat, el Patronat Call de Girona presenta, 
un any més, les Nits de Pel·lícula al Call. La 
programació, organitzada conjuntament amb el 
Festival de Cinema Jueu de Barcelona, ofereix 
als visitants del Centre Bonastruc ça Porta de 
Girona dues de les pel·lícules estrenades durant 
el festival.

Enguany, les pel·lícules seleccionades són: Le 
Chat du Rabbin, una pel·lícula d’animació de 
Joann Sfar i Antoine Deslevaux, i Le Cochon de 
Gaza, una comèdia del també francès Sylvain 
Estibal.

El pati del Centre resulta, doncs, l’espai ideal 
per gaudir en primícia a Girona d’aquestes dues 
projeccions i passar una nit fresca i divertida.

L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.
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NITS DE 
PEL·LÍCULA 
AL CALL

EL FESTIVAL DE CINEMA JUEU 
DE BARCELONA

www.fcjbarcelona.org


França, 2011 
Directors: Joann Sfar i Antoine Deslevaux 
Durada: 86 min. 
Gènere: Ficció / Animació 
V.O.S.C. 

5 DE JULIOL DE 2012 - 22 H

Entrad
a

Gratuï
ta

Alger, anys 20. El Rabí Sfar té més d’un problema. La seva bonica filla Zlabya s’es-
tà convertint en una adolescent i, sobretot, el seu gat assassí de lloros acaba de 
començar a parlar. L’arribada d’un paquet des de Rússia complica encara més 
les coses, ja que a dins hi apareix un pintor, més mort que viu. El pintor té la dè-
ria d’anar a cercar una tribu oculta i la seva mítica ciutat a l’Àfrica. Convençut de 
l’existència de la ciutat, emprèn una aventura increïble, tot enduent-se el rabí, 
el seu gat, un xeic àrab savi i ancià i un excèntric milionari rus. 

Alger, años 20. El Rabino Sfar tiene más de un problema. Su preciosa hija Zlab-
ya se está convirtiendo en una adolescente y, sobre todo, su gato, asesino de 
loros, ha empezado a hablar. La llegada de un paquete desde Rusia va a com-
plicar todavía más las cosas, puesto que en su interior aparece un pintor, más 
muerto que vivo. El pintor tiene la manía de ir a buscar una tribu oculta y su 
mítica ciudad en África. Convencido de la existencia de dicha ciudad, empieza 
una aventura increíble llevándose consigo al rabino, su gato, un jefe árabe sabio 
y anciano y un excéntrico millonario ruso. 

Alger, in the twenties. The Rabbi Sfar lives with his daughter Zlabya, a noisy par-
rot and a mischievous cat that will eat the parrot and start to speak for telling 
only lies. The rabbi wants to drive him apart. But the cat, totally in love with his 
mistress, will do everything to stay with her ... even do his Bar Mitzvah! His only 
friend will soon be a Russian painter looking for a dream Jerusalem where black 
Jews live. This painter will manage to convince the rabbi, an old Czar solder, a 
singer and the rabbi’s cat to follow him on colonial road...

Alger, années 1920. Le Rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant 
et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire 
que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa 
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle... même à faire sa bar 
mitsva! Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête d’une Jérusalem 
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un 
ancien soldat du Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui la route coloniale...

«««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««



França, 2011 
Director: Sylvain Estibal 
Durada: 99 min.
Gènere: Comèdia 
V.O.S.E.

19 DE JULIOL DE 2012 - 22 H

EntradaGratuïta

Jafaar, un pescador palestí que viu pobrament a Gaza, es queda bocabadat quan tro-
ba un porc vietnamita enredat a la seva xarxa. Ha de desfer-se de l’animal impur de 
seguida, abans que les autoritats no el descobreixin, però no pot resistir la temptació 
de treure’n una mica de diner fàcil. Quan un funcionari de Nacions Unides es nega a 
comprar el porc, Jafaar troba la manera d’explotar les capacitats reproductores del seu 
nou amic al lloc més impensable... Ara bé, passar desapercebut en companyia d’un 
animal “prohibit”, enmig dels seus germans palestins, davant dels soldats israelians i 
sota l’escrutini dels fonamentalistes islàmics, no és cap llit de roses.

Jafaar, un pescador palestino que vive pobremente en Gaza, se queda boquiabierto 
cuando encuentra un cerdo vietnamita enredado en sus redes. Tiene que deshacerse 
del animal impuro enseguida, antes que las autoridades le descubran, pero no puede 
resistir la tentación de sacar antes un poco de dinero fácil. Cuando un funcionario de 
Naciones Unidas se niega a comprar el cerdo, Jafaar encuentra la manera de explotar 
las capacidades reproductoras de su nuevo amigo en el lugar más impensable... Pero 
eso sí, pasar desapercibido en compañía de un animal “prohibido”, entre sus hermanos 
palestinos, ante los soldados israelíes y bajo la estricta supervisión de los fundamenta-
listas islámicos, no es tarea fácil. 

After a tempest, fishermen do not find only fish in their nets. That is what happens 
to Jafaar, a poor fisherman who lives poorly in Gaza. And what he hauls in is really 
upsetting: imagine that, a pig! An unclean animal judged impure not only by the Faith 
of Islam but also by the Jewish religion. Determined to get rid of the animal, Jafaar 
tries desperately to sell it. Of course, going unnoticed in the company of a “forbidden” 
animal, among his Palestinian brothers, past Israeli soldiers and under the scrutiny of 
Islamic fundamentalists is no bed of roses and a series of misadventures await Jafaar...

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans 
ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé a se débarrasser de cet animal 
impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son existence misé-
rable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce rocambolesque et bien peu 
recommandable… Dans cette tragi-comédie, l’ensemble du petit peuple de Gaza, coin-
cé entre sa misère absolue au quotidien, les contraintes des militaires Israéliens et le 
diktat des barbus aux commandes, est représenté par ce pauvre pêcheur dont l’unique 
souci est de survivre au jour le jour et qui, pour cela, est prêt a tout. 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««



NITS DE PEL·LÍCULA AL CALL

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Les projeccions tindran lloc al pati del Centre Bonastruc ça Porta a les 22 h.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar les activitats anunciades.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
Las proyecciones se realizarán en el patio del Centro Bonastruc ça Porta a las 

22 h. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar las actividades anunciadas.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««

The screenings will take place at the courtyard of the Bonastruc ça Porta 
Centre at 10 pm. Free entrance, limited capacity.

The organisers reserve the right to cancel or modify the announced activities.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««

Les projections auront lieu dans le patio du Centre Bonastruc ça Porta à 
22h00. Entrée libre avec places limitées.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou modifier les activités annoncées.


