
 
3ª	  edició	  

Ohlalà!	  	  Festival	  de	  cinema	  francòfon	  de	  
Barcelona:	  ¡Programació	  completa!	  

 
23	  pel·∙lícules,	  la	  majoria	  inèdites	  a	  Cataluña,	  i	  una	  retrospectiva	  dedicada	  a	  l’actriu	  

NATHALIE	  BAYE	  componen	  la	  programació	  

La	  pel·∙lícula	  LA	  BELLE	  ÉPOQUE,	  de	  Nicolas	  Bedos,	  nominada	  a	  11	  Premis	  César,	  
inaugura	  el	  certamen.	  La	  comèdia,	  L’AMOUR	  FLOU,	  de	  Romane	  Bohringer	  i	  

Philippe	  Rebbot,	  tanca	  el	  festival	  

 



Barcelona,	  20	  de	  febrer	  de	  2020	  

	  

Benvolguts	  amics,	  	  

Avui	  s'ha	  presentat	  en	  roda	  de	  premsa	  la	  tercera	  edició	  de	  Ohlalà!	  Festival	  de	  cinema	  
francòfon	  de	  Barcelona	  que	  se	  celebra	  del	  12	  al	  21	  de	  març.	  La	  presentació,	  a	  l'Institut	  
français,	  ha	  anat	  a	  càrrec	  de	  les	  seves	  fundadores,	  Mélody	  Brechet	  -‐	  Gleizes	  i	  Ana	  Belén	  
Fernández.	  Al	  seu	  costat	  ha	  estat	  el	  director	  de	  l'Institut	  français,	  Max	  Vasseur.	  
	  
La	  programació	  d'aquesta	  nova	  edició	  conté	  un	  total	  de	  23	  títols.	  D'ells,	  11	  configuren	  la	  
secció	  oficial	  a	  competició.	  Fora	  de	  la	  secció	  oficial	  es	  podran	  veure	  les	  pel·∙lícules	  
d'inauguració	  i	  cloenda,	  un	  documental,	  dues	  pel·∙lícules	  musicals,	  dos	  llargmetratges	  
d'animació	  i	  una	  retrospectiva	  de	  5	  títols	  dedicada	  a	  l'actriu	  francesa	  Nathalie	  Baye,	  
padrina	  d'aquesta	  edició,	  que	  a	  més	  oferirà	  una	  classe	  magistral.	  
	  
El	  Festival	  ofereix	  una	  programació	  més	  extensa	  que	  en	  les	  primeres	  edicions,	  amb	  més	  de	  
la	  meitat	  de	  pel·∙lícules	  de	  joves	  directores	  i	  diverses	  òperes	  primes	  de	  gran	  qualitat.	  Així	  
mateix,	  tota	  la	  programació	  és	  una	  acurada	  selecció	  de	  títols,	  alguns	  dels	  quals	  han	  rebut	  
nombroses	  nominacions	  per	  a	  la	  propera	  edició	  dels	  Premis	  César	  (s'entreguen	  el	  28	  de	  
febrer)	  o	  s'han	  pogut	  veure	  en	  algun	  dels	  principals	  festivals	  del	  món.	  La	  majoria	  de	  títols	  
són	  inèdits	  a	  Catalunya	  i	  provenen	  de	  diversos	  països	  de	  parla	  francesa:	  França,	  Bèlgica,	  
Suïssa,	  Canadà,	  Algèria,	  el	  Marroc	  o	  Tunísia,	  entre	  d'altres.	  
	  
CONVIDATS	  
A	  més	  de	  Nathalie	  Baye,	  també	  ens	  visitaran	  les	  directores	  Mounia	  Meddour	  (Papicha),	  
Romane	  Bohringer	  (Un	  acord	  original-‐	  L'amour	  Flou);	  Sarah	  Suco	  (Les	  Éblouis),	  i	  els	  
directors,	  Philippe	  Rebot	  (Un	  acord	  original-‐	  L'amour	  Flou)	  i	  Antoine	  Russbach	  (Ceux	  qui	  
travaillent).	  	  
	  
La	  majoria	  de	  les	  pel·∙lícules	  es	  podran	  veure	  a	  l'Institut	  français,	  seu	  principal	  del	  festival.	  
Com	  a	  novetat	  aquest	  any,	  la	  inauguració	  se	  celebrarà	  dijous,	  12	  de	  març	  a	  les	  20	  hores	  a	  
la	  Sala	  Phenomena	  Experience	  (c	  /	  Sant	  Antoni	  Maria	  Claret,	  168).	  
	  
Una	  altra	  de	  les	  novetats	  ens	  porta	  a	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya,	  on	  es	  projectarà	  Una	  
relació	  privada	  (Une	  liaison	  pornographique),	  un	  dels	  títols	  que	  s'inclou	  dins	  de	  la	  
retrospectiva	  dedicada	  a	  Nathalie	  Baye.	  Més	  de	  20	  anys	  després	  d'haver	  interpretat	  una	  
de	  les	  parelles	  amb	  més	  química	  de	  la	  història	  de	  cinema	  francès,	  Nathalie	  Baye	  i	  Sergi	  
López	  tornaran	  a	  presentar	  la	  pel·∙lícula.	  
	  
Totes	  les	  pel·∙lícules	  estaran	  subtitulades	  en	  català	  o	  castellà.	  	  	  	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  als	  premis,	  en	  aquesta	  edició	  es	  lliuraran	  tres	  guardons:	  	  



-‐	  Premi	  de	  Jurat,	  compost	  pels	  següents	  professionals	  de	  diferents	  àmbits	  del	  sector	  
cinematogràfic:	  la	  directora	  Lucía	  Alemany	  (La	  innocència);	  el	  guionista	  Marçal	  Cebrian	  
(La	  filla	  d'un	  lladre);	  la	  directora	  de	  fotografia	  Maite	  Astiz	  (Blue	  Rai);	  el	  periodista	  Salvador	  
Llopart,	  i	  la	  productora	  Serrana	  Torres	  (documental	  Oleg	  i	  les	  rares	  arts).	  	  
	  
-‐Premi	  de	  el	  Jurat	  Jove,	  configurat,	  amb	  l'ajuda	  d'Escena	  25,	  per	  joves	  de	  Barcelona	  entre	  
els	  18	  i	  els	  25	  anys.	  
	  
-‐Premi	  del	  Públic,	  pel	  que	  voten	  tots	  els	  assistents.	  
	  

Aquests	  són	  els	  23	  títols	  que	  componen	  la	  programació	  de	  la	  3ª	  edició	  de	  festival	  (pots	  
trobar	  tota	  la	  informació	  sobre	  cada	  un	  d'ells	  en	  aquest	  enllaç)	  
	  
https://drive.google.com/drive/folders/1pqY3QXAl7M0ixaPlB7uunCW6eHPjs8aT	  
	  
	  
SESIÓ	  INAUGURAL	  (fora	  de	  competició)	  

-‐LA	  BELLE	  ÉPOQUE,	  de	  Nicolas	  Bedos	  (França).	  	  
Una	  comèdia	  brillant	  que	  ens	  ofereix	  un	  viatge	  en	  el	  temps	  a	  la	  recerca	  de	  l'amor	  perdut.	  	  	  
	  
La	  pel·∙lícula,	  presentada	  fora	  de	  competició	  al	  Festival	  de	  Cannes	  i	  estrenada	  a	  França	  el	  
passat	  mes	  de	  novembre,	  ha	  estat	  una	  de	  les	  pel·∙lícules	  més	  taquilleres	  de	  l'any,	  arribant	  a	  
més	  d'1	  milió	  d'espectadors.	  Les	  11	  nominacions	  als	  Premis	  César	  la	  confirmen	  com	  una	  
de	  les	  estrenes	  del	  2019.	  
	  
A	  Espanya	  s'estrena	  en	  cinemes	  el	  proper	  24	  d'abril	  de	  la	  mà	  de	  Diamond	  Films.	  	  	  	  
	  
SESSIÓ	  DE	  CLOENDA	  (fora	  de	  competició)	  	  
	  
-‐	  UN	  ACORD	  ORIGINAL	  (L’amour	  flou),	  de	  Romane	  Bohringer	  i	  Philippe	  Rebbot.	  	  
Entre	  fantasia	  pura	  i	  relat	  autobiogràfic.	  Una	  feel	  good	  movie	  vibrant,	  divertida	  i	  tendra.	  	  	  
	  
A	  Espanya	  arribarà	  als	  cinemes	  el	  proper	  27	  de	  març	  de	  la	  mà	  de	  Vercine.	  	  	  
	  
Comptarem	  amb	  la	  presència	  dels	  directors	  Romane	  Bohringer	  i	  Philippe	  Rebbot	  
	  

	  

	  

	  



	  

11	  TÍTOLS	  COMPONEN	  LA	  SECCIÓ	  OFICIAL	  A	  COMPETICIÓ:	  

	  
-‐PAPICHA,	  de	  Mounia	  Meddour	  (Algèria,	  França,	  Bèlgica,	  Qatar).	  	  
Un	  retrat	  feminista	  que	  sedueix	  per	  la	  seva	  energia,	  la	  seva	  frescor	  i	  el	  carisma	  de	  la	  
seva	  protagonista.	  	  	  
	  
A	  Espanya	  arribarà	  a	  les	  nostres	  pantalles	  el	  proper	  22	  de	  març	  de	  la	  mà	  de	  BTeam	  
Pictures.	  	  
	  
Comptarem	  amb	  la	  presència	  de	  Mounia	  Meddour	  
	  
	  -‐ADAM,	  de	  Maryam	  Touzani	  (Marroc,	  França,	  Bèlgica)	  	  
Una	  òpera	  prima	  subtil	  i	  commovedora	  sobre	  la	  necessitat	  de	  recolzar-‐se	  entre	  les	  dones	  
en	  una	  societat	  que	  no	  mira	  cap	  a	  elles.	  	  
	  
A	  Espanya	  s'estrenarà	  en	  cinemes	  el	  proper	  27	  de	  març	  de	  la	  mà	  de	  Karma	  Films.	  	  
	  
-‐ADORATION,	  de	  Fabrice	  du	  Welz	  (Bèlgica,	  França)	  	  
Un	  relat	  oníric	  sobre	  el	  final	  de	  la	  innocència,	  l'amor	  i	  la	  bogeria.	  	  
	  
-‐ANTIGONE,	  de	  Sophie	  Deraspe	  (Canadà).	  	  
Una	  Antígona	  dels	  temps	  moderns:	  Imprescindible!	  
	  
	  -‐CEUX	  QUI	  TRAVAILLENT,	  d'Antoine	  Russbach	  (Suïssa,	  Bèlgica,	  França)	  	  
Una	  reflexió	  impactant	  sobre	  la	  societat	  actual	  amb	  una	  interpretació	  magistral	  d'Olivier	  
Gourmet.	  
	  
Comptarem	  amb	  la	  presència	  d'Antoine	  Russbach	  	  
	  
-‐BIK	  ENEICH:	  UN	  FILS,	  de	  Mehdi	  Barsaoui	  (Tunísia,	  França,	  Líban,	  Qatar).	  	  
Un	  thriller	  intens	  sobre	  un	  matrimoni	  i	  un	  país	  en	  crisi.	  	  
	  
-‐KUESSIPAN,	  de	  Myriam	  Verreault	  (Canadà).	  	  
Un	  relat	  sensible	  sobre	  l'amistat	  i	  la	  identitat	  del	  poble	  Innu	  al	  Quebec.	  	  
	  
-‐CAMILLE,	  de	  Boris	  Lojkine	  (França).	  	  
Brillant	  i	  commovedor	  relat	  de	  la	  història	  de	  la	  jove	  fotògrafa	  francesa	  Camille	  Lepage.	  	  
	  
-‐ELS	  ÉBLOUIS,	  de	  Sarah	  Suco	  (França).	  	  
Una	  òpera	  prima	  d'inspiració	  autobiogràfica,	  profunda	  i	  lluminosa.	  	  
	  



Comptarem	  amb	  la	  presència	  de	  la	  directora	  Sarah	  Suco	  	  
	  
-‐PERDRIX,	  d'Erwan	  le	  Duc	  (França).	  	  
Una	  de	  les	  grans	  òperes	  primes	  del	  cinema	  francès	  de	  2019.	  
	  	  
-‐C'EST	  ÇA	  L'AMOUR,	  de	  Claire	  Burger	  (França).	  	  	  
Un	  relat	  commovedor	  sobre	  la	  paternitat	  i	  els	  canvis	  de	  l'adolescència.	  
	  
	  
DOS	  PEL·∙LÍCULES	  AMB	  TEMÀTICA	  MUSICAL	  (fora	  de	  competició):	  	  
	  
-‐NOTRE	  DAME,	  de	  Valérie	  Donzelli	  (França)	  
Un	  conte	  modern	  ple	  de	  fantasia	  homenatge	  a	  la	  Ciutat	  de	  la	  Llum	  i	  al	  cinema	  de	  
Jacques	  Demy.	  	  
	  
-‐GUY,	  d'Alex	  Lutz	  (França).	  	  
Un	  fals	  documental	  molt	  aconseguit,	  divertit	  i	  alhora	  ple	  de	  tendresa	  i	  de	  nostàlgia.	  	  	  
	  
UN	  DOCUMENTAL	  (fora	  de	  competició):	  	  
	  
-‐DELPHINE	  ET	  CAROLE,	  INSOUMUSES,	  de	  Callisto	  McNulty	  (França,	  Suïssa)	  	  
Un	  documental	  sobre	  la	  trobada	  entre	  la	  mítica	  actriu	  Delphine	  Seyrig	  i	  la	  videoartista	  
Carole	  Roussopoulos	  que	  ens	  trasllada	  a	  cor	  del	  feminisme	  dels	  anys	  70.	  	  	  
	  
	  
DOS	  LLARGMETRATGES	  D'ANIMACIÓ	  (fora	  de	  competició):	  	  
	  
-‐ADAMA,	  de	  Simon	  Rouby	  (França)	  	  
Una	  pel·∙lícula	  d'animació	  potent	  i	  commovedora	  premiada	  al	  Festival	  d’animació	  
d'Annecy.	  	  
	  
-‐GUS,	  PETIT	  OISEAU	  GRAND	  VOYAGE,	  de	  Christian	  De	  Vitta	  (França)	  	  
Una	  perla	  d'animació	  que	  barreja	  relat	  d'iniciació,	  tendresa	  i	  sentit	  de	  l'humor	  per	  a	  tota	  
la	  família.	  
	  
	  

RETROSPECTIVA	  NATHALIE	  BAYE	  
	  
	  
Nathalie	  Baye	  és	  una	  de	  les	  grans	  actrius	  del	  cinema	  francès.	  La	  seva	  carrera	  abasta	  més	  
de	  100	  títols	  en	  47	  anys	  de	  professió.	  Posseeix	  una	  carrera	  eclèctica	  on	  s'inclou	  tant	  
cinema	  d'autor	  com	  cinema	  més	  popular.	  Ha	  treballat	  amb	  autors	  com	  François	  Truffaut,	  



Maurici	  Pialat,	  Claude	  Sautet,	  Jean-‐Luc	  Godard,	  Claude	  Chabrol,	  Steven	  Spielberg	  o	  Xavier	  
Dolan.	  	  	  
	  
En	  el	  seu	  palmarès	  figuren	  4	  premis	  Cèsar,	  el	  guardó	  més	  important	  de	  l'Acadèmia	  de	  
Cinema	  Francès:	  Le	  Petit	  Lieutenant,	  2005;	  La	  balanç-‐	  (El	  Membrillo),	  1982;	  Une	  étrange	  
affaire,	  1981;	  Sauve	  qui	  peut	  (la	  vida)	  -‐	  (Salvi	  qui	  pugui,	  la	  vida),	  1980.	  Ha	  estat	  candidata	  
a	  aquest	  premi	  en	  sis	  ocasions	  més.	  	  
	  
Té	  també	  una	  Copa	  Volpi	  a	  la	  Millor	  Actriu	  al	  Festival	  de	  Venècia	  (Una	  relació	  privada,	  
1999)	  i	  una	  Concha	  de	  Plata	  a	  la	  Millor	  Actriu	  al	  Festival	  de	  Sant	  Sebastià	  (Mon	  fils	  à	  moi-‐	  
Meu	  fill),	  2006).	  	  	  	  
	  
Durant	  el	  festival	  es	  podrà	  veure	  una	  retrospectiva	  que	  inclou	  els	  5	  títols	  següents:	  	  	  
	  
-‐UNA	  RELACIÓ	  PRIVADA	  (Une	  liaison	  pornographique),	  de	  Frédéric	  Fonteyne	  (França,	  
1999).	  Premi	  a	  la	  Millor	  Actriu	  al	  Festival	  de	  Venècia	  1999	  	  
	  
Comptarem	  amb	  la	  presència	  de	  Nathalie	  Baye	  i	  Sergi	  López	  	  	  
	  
-‐LE	  PETIT	  LIEUTENANT,	  de	  Xavier	  Beauvois	  (França,	  2004).	  Guanyadora	  de	  4	  premis	  César:	  
Millor	  Pel·∙lícula,	  Millor	  Guió,	  Millor	  Director,	  Millor	  Actriu.	  	  
	  
Amb	  la	  presència	  de	  Nathalie	  Baye	  	  	  
	  
-‐ELS	  SENTIMENTS,	  de	  Noémi	  Lvovsky	  França,	  2003)	  	  	  
	  
-‐NOMÉS	  LA	  FI	  DEL	  MÓN	  (Juste	  la	  fi	  du	  monde),	  de	  Xavier	  Dolan	  (Canada,	  França,	  2017)	  	  
	  
-‐LES	  GUARDIANES	  (Les	  gardiennes),	  de	  Xavier	  Beauvois	  (França,	  2016)	  
	  
	  
ALTRES	  ESDEVENIMENTS:	  	  	  
	  
TROBADA	  AMB	  NATHALIE	  BAYE	  	  	  
	  
Aprofitant	  la	  presència	  al	  festival	  de	  Nathalie	  Baye,	  celebrarem	  una	  classe	  magistral	  a	  
càrrec	  seu.	  Tindrà	  lloc	  a	  Bande	  à	  part	  Escola	  de	  cinema	  (c	  /	  París,	  143).	  La	  sessió	  serà	  
exclusiva	  per	  a	  l'alumnat	  i	  també	  per	  a	  la	  premsa	  interessada.	  Aquests	  són	  els	  detalls:	  	  	  
	  
Divendres,	  13	  de	  març,	  a	  les	  12h,	  a	  Bande	  À	  Part,	  escola	  de	  cinema	  (c/	  París	  143,	  
Barcelona)	  
	  
Si	  ets	  periodista	  i	  estàs	  interessat	  en	  assistir-‐hi,	  és	  imprescindible	  que	  confirmis	  la	  teva	  
assistència	  a:	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  



	  
	  
	  

Ohlalà!	  Festival	  de	  Cinema	  Francòfon	  de	  Barcelona	  és	  el	  primer	  festival	  de	  Barcelona	  
dedicat	  al	  cinema	  francòfon	  i	  pren	  el	  seu	  nom	  de	  la	  característica	  locució	  francesa	  que	  
s'utilitza	  per	  expressar	  sorpresa,	  nostàlgia	  o	  alegria	  i	  al·∙ludeix	  a	  la	  màgia	  de	  cinema	  i	  a	  la	  
varietat	  d'emocions	  que	  aquest	  és	  capaç	  d'evocar	  en	  l'espectador.	  	  
	  
A	  la	  primera	  edició	  de	  festival,	  apadrinada	  pel	  cineasta	  Cédric	  Klapisch	  (Una	  casa	  de	  
bojos),	  van	  acudir	  2.500	  espectadors	  en	  15	  sessions.	  A	  la	  passada	  edició	  de	  festival,	  
apadrinada	  per	  l'actriu,	  guionista	  i	  directora	  francesa	  Agnès	  Jaoui	  (Per	  a	  tots	  els	  gustos),	  
van	  acudir	  3.100	  espectadors,	  en	  15	  sessions.	  
	  
Ohlalà!	  Festival	  de	  cinema	  francòfon	  de	  Barcelona	  compta	  amb	  el	  suport	  de	  l’Institut	  
Francès	  de	  Barcelona,	  del	  Consolat	  General	  de	  França	  a	  Barcelona,	  Wallonie	  Bruxelles	  
International,	  Oficina	  de	  Québec	  a	  Barcelona,	  Consolat	  General	  de	  Suïssa	  a	  Barcelona,	  
Unifrance,	  Ajuntament	  de	  Barcelona,	  Generalitat	  de	  Catalunya,	  Acción	  Cultural	  Española	  
(AC/E),	  Eau	  thermale	  Avène,	  M&B	  Abogados,	  Pierre&Vacances,	  NuvoBarcelona,	  Hotel	  
Majestic,	  Renfe	  -‐	  Sncf	  en	  Cooperació,	  Bande	  à	  part	  Escola	  de	  cinema,	  Veo	  Productions,	  
Corporació	  Catalana	  de	  Mitjans	  Audiovisuals,	  Time	  Out,	  Equinoxe	  Radio.	  	  
	  
	  
Materials	  de	  premsa	  disponibles	  aquí.	  

Per	  a	  més	  informació,	  sol·∙licitar	  entrevistes	  i	  sol·∙licitar	  la	  teva	  acreditació	  pots	  contactar	  
amb:	  Katia	  Casariego:	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  

	  

Per	  consultar	  tota	  la	  programació	  i	  horaris:	  www.ohlalafilmfestival.com	  	  
#ohlalafilmfestival	  @ohlalafilmfest	  

	  
	  
	  


