
  

 
 

OHLALÀ! el Festival de cinema francòfon 
de Barcelona tanca la seva segona edició 

amb  3.100 espectadors   

  

  

  

Mon cher enfant, de Mohamed Ben Attia,  Un amour impossible, de 
Catherine Corsini, Les chatouilles, d’Andréa Bescond i Eric Métayer, Les rois mongols, 

de Luc Picard i L’homme qui répare les femmes, de Thierry Michel són 
les pel·lícules premiades a aquesta nova edició.  

  
  

Barcelona, 20 de març de 2019  
  
  
 



La segona edició de l’OHLALÀ! Festival de cinema francófono de Barcelona  ha tancat 
la seva segona edició amb 3.100 espectadors, 600 més que a l’anterior edició. En total 
s’han pogut veure 11 títols a l’Institut francès, la majoria inèdits al nostre país, més una 
retrospectiva de 4 5títols als Cinemes Texas dedicada a la madrina d’honor d’aquest 
any, la director, guionista i actriu Agnès Jaoui. 
 
El Premi del Jurat de la Crítica ha recaigut a la pel·lícula Mon cher enfant de Mohamed 
Ben Attia “per abordar un tema candent com el de la radicalització yihadista d’alguns 
joves des d’una perspectiva inèdita que evita els llocs comuns més previsibles per 
aproximar-se de forma tangencial a través de la crisi com a pare que viu el 
protagonista”. El jurat també ha atorgat una menció especial a Un amour imposible, 
de Catherine Corsini “per com aconsegueix emmarcar dins d’un retrat fluït  de cinc 
dècades de la història de França una relació materno-filial marcada pel poder 
destructiu d’una masculinitat classista i nociva”. 
 
El Premi del Jurat Jove ha sigut per Les chatouilles d’Andréa Bescond i Eric Métayer, 
“una pel·lícula commovedora i emocionant alhora que poètica i que utilitza la dansa 
com a escapatòria”. Les rois mongols ha rebut una menció especial de part del Jurat 
que ha subratllat la brillant interpretació dels joves protagonistes a una pel·lícula “que 
barreja realisme amb moments màgics i que els ha transportat al Quebec dels 70”.  
 
El Premi del Públic ha sigut per L’homme qui répare les femmes, de Thierry Michel 
sobre el Doctor Mukwege, premi Nobel de la Pau 2018. La pel·lícula ha emocionat el 
públic.  
 
A més d’Agnès Jaoui han passat pel festival la directora Catherine Corsini i l’actor 
Pierre Deladonchamps, qui representaven els seus últims treballs.  
Agnès Jaoui i Catherine Corsini, a més, van oferir masterclasses a l’escola de cinema 
Bande à Part. 
 
Ohlalà! Festival de Cinema Francòfon de Barcelona compta amb el suport de l’Institut 
Francès de Barcelona, els Cinemes Texas, Wallonie Bruxelles International, l’Oficina de 
Québec a Barcelona, el Consolat General de Suïssa a Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, Unifrance, Fnac Espanya, Pierre&Vacances, 
NuvoBarcelona, l’Hotel Majestic, Renfe-Sncf, Renault Retail Group Barcelone, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV5 Monde, Equinox Radio, Bande à Part 
Escola de cinema i Veo Productions. 
 
Moltes gràcies a tots els que heu participat d’alguna manera al festival i per donar-li 

cobertura. Us esperem a tots a la tercera edició! 
  

www.ohlalafilmfestival.com   
#ohlalafilmfestival @ohlalafilmfest  

 
PREMI DE LA CRÍTICA  

 

-MON CHER ENFANT, de Mohamed Ben Attia (Tunísia, Bèlgica, França)  
Dirigida per Mohamed Ben Attia i produïda pels germans Dardenne, es tracta del retrat 



commovedor d’un home ferit en els seus valors veient al seu fill caure a la radicalització. Un 
film íntim i polític que confirma el talent del seu autor. 
La cinta va ser estrenada a la Quinzena de Realitzadors de Cannes 2018. 
 
MENCIÓ ESPECIAL DE LA CRÍTICA  
 
-UN AMOUR IMPOSSIBLE (França)  
 
Dirigida per Catherine Corsini es tracta d’un drama romàntic magistralment interpretat per 
Virginia Efira, l’actriu belga del moment. La pel·lícula és l’adaptació de la novel·la 
autobiogràfica de Christine Angot, escriptora francesa molt reconeguda. 
La pel·lícula ha sigut nominada a 4 premis César aquest any: Millor Actriu (Virginie Efira), Millor 
Actriu Revelació (Jehnny Beth), Millor Música Original i Millor Adaptació. 
 

 

PREMI DEL JURAT JOVE  

 

-LES CHATOUILLES, d’Andréa Bescond i Eric Métayer (França) 
Protagonitzada per la pròpia directora, Andréa Bescond, més Pierre Deladonchamps, Karin 
Viard i Clovis Cornillac, es tracta d’una obra intensa i commovedora, un relat carregat de 
vitalitat i esperança. Aquesta pel·lícula és una adaptació de la premiada obra teatral Les 
Chatouilles ou la danse de la colère, de la pròpia Andrea Bescond, directora, actriu i ballarina. 
És l’òpera prima de la parella artística que formen Andréa Bescond i Eric Métayer i va ser 
seleccionada al Festival de Cannes 2018. La pel·lícula ha guanyat el Cesar 2019 a la Millor 
Adaptació i a Millor Actriu de repartiment per Karin Viard. 

   

 

MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT JOVE  

 

-LES ROIS MONGOLS (Canadà) 
Dirigida per Luc Picard, estem davant d’una teen movie, adaptació d’una novel·la de Nicole 
Bélanger, Salut mon roi mongo! La pel·lícula és un cant a la llibertat a través de la historia d’un 
grup de nens al Quebec convuls de 1970. 
Les Rois Mongols va rebre l’Os de Cristall al Festival de Berlín 2018 a la Millor Pel·lícula a la 
secció Generation Kplus (cinema per a joves). 
  

 

PREMI DEL PÚBLIC 

 

-L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES, de Thierry Michel (Bèlgica, República Democràtica del 
Congo)  
Un documental imprescindible sobre el Premi Nobel de la Pau 2018, el Doctor Mukwege, 
conegut per ser l’home “que repara” a les milers de dones víctimes de violació durant 20 anys 
de conflicte a un dels països més pobres del planeta.  
 
  
  
 


