
 
PROGRAMACIÓ	  COMPLETA	  3a	  EDICIÓ	  

Ohlalà!	  Festival	  de	  cinema	  francòfon	  de	  
Barcelona	  

 
 

�	  A	  més	  de	  la	  versió	  física	  que	  se	  celebrarà	  a	  l'Institut	  français	  i	  a	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya,	  el	  
festival	  tindrà	  una	  versió	  online	  a	  Filmin	  

	  
�L'actriu	  francesa	  NATHALIE	  BAYE	  serà	  la	  padrina	  d'honor	  de	  festival,	  visitarà	  Barcelona	  i	  se	  li	  

dedicarà	  una	  retrospectiva	  
	  

�La	  pel·∙lícula	  LA	  BELLE	  EPOQUE,	  de	  Nicolas	  Bedos,	  inaugurarà	  el	  certamen.	  La	  comèdia	  NOTRE	  
DAME,	  de	  Valérie	  Donzelli,	  clausurarà	  el	  festival.	  



Barcelona,	  9	  de	  setembre	  de	  2020	  

	  

Benvolguts	  amics,	  

	  

Avui	  s'ha	  presentat	  en	  roda	  de	  premsa	  la	  3a	  edició	  d’Ohlalà!	  Festival	  de	  cinema	  francòfon	  de	  
Barcelona.	  Les	  seves	  fundadores,	  Mélody	  Brechet	  -‐	  Gleizes	  i	  Ana	  Belén	  Fernández	  han	  estat	  les	  
encarregades	  de	  presentar	  aquesta	  nova	  edició.	  Al	  costat	  d'elles	  ha	  estat	  el	  director	  de	  l'Institut	  
français,	  Max	  Vasseur.	  
	  
	  A	  causa	  de	  l'estat	  d'alarma	  provocat	  per	  la	  crisi	  sanitària,	  el	  festival	  s'ha	  vist	  desplaçat	  de	  les	  
seves	  dates	  originals	  (12-‐21	  de	  març)	  i	  se	  celebrarà	  de	  l'1	  al	  8	  d'octubre.	  	  
	  
Així	  mateix	  la	  pandèmia	  ha	  modificat	  substancialment	  la	  manera	  en	  què	  estava	  previst	  celebrar	  
el	  certamen.	  La	  principal	  novetat	  és	  que	  el	  festival	  tindrà	  versió	  física	  però	  també	  una	  versió	  
online	  per	  poder	  arribar	  a	  un	  públic	  més	  ampli.	  D'aquesta	  manera	  l'Institut	  français	  de	  
Barcelona	  i	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya	  seran	  les	  seus	  físiques	  de	  festival	  i	  Filmin	  serà	  la	  
plataforma	  que	  aculli	  la	  programació	  de	  manera	  online.	  
	  
D'altra	  banda,	  l'actriu	  francesa	  Nathalie	  Baye	  serà	  la	  padrina	  d'honor	  de	  festival,	  tal	  com	  estava	  
previst.	  Baye	  visitarà	  el	  festival,	  que	  com	  a	  homenatge	  li	  dedicarà	  una	  retrospectiva.	  	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  programació,	  la	  crisi	  sanitària	  també	  ha	  obligat	  a	  reduir	  el	  nombre	  de	  títols	  
previstos,	  però	  el	  festival	  continua	  oferint	  una	  acurada	  selecció.	  La	  majoria	  de	  títols	  són	  inèdits	  
a	  Catalunya	  i	  provenen	  de	  diferents	  països	  de	  parla	  francesa:	  França,	  Bèlgica,	  Suïssa,	  Canadà,	  o	  
Tunísia,	  entre	  d'altres.	  	  
En	  total	  es	  podran	  veure	  setze	  títols.	  D'ells,	  nou	  componen	  la	  Secció	  Oficial	  a	  competició.	  Fora	  
de	  concurs	  es	  podran	  veure	  les	  pel·∙lícules	  d'inauguració	  i	  cloenda,	  a	  més	  de	  la	  retrospectiva	  
dedicada	  a	  Nathalie	  Baye,	  composada	  per	  cinc	  títols.	  
	  
Pel	  que	  fa	  als	  premis,	  en	  aquesta	  edició	  es	  lliuraran	  tres	  guardons:	  	  
	  
-‐	  Premi	  de	  Jurat,	  composat	  pel	  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	  y	  las	  raras	  artes").	  	  
	  
-‐Premi	  de	  el	  Jurat	  Jove,	  configurat,	  amb	  l'ajuda	  d'Escena	  25,	  per	  joves	  de	  Barcelona	  entre	  els	  18	  
i	  els	  25	  anys.	  	  
	  
-‐Premi	  de	  l'Públic,	  per	  al	  qual	  voten	  tots	  els	  assistents.	  	  
	  



Per	  garantir	  la	  seguretat	  durant	  el	  festival	  s'actuarà	  d'acord	  al	  protocol	  vigent:	  aforament	  reduït	  
al	  50%,	  respecte	  de	  la	  distància	  de	  seguretat,	  entrades	  numerades,	  mascaretes	  obligatòries,	  
venda	  d'entrades	  únicament	  online.	  
	  
	  
PROGRAMACIÓ	  COMPLETA	  

Pel	  que	  fa	  a	  la	  programació,	  aquests	  són	  els	  títols	  que	  componen	  la	  3a	  edició	  del	  festival:	  	  
	  
-‐Sessió	  inaugural	  (fora	  de	  concurs)	  	  
	  
La	  comèdia	  LA	  BELLE	  ÉPOQUE,	  de	  Nicolas	  Bedos	  (França)	  inaugurarà	  el	  festival.	  
Es	  tracta	  d'un	  viatge	  en	  el	  temps	  a	  la	  recerca	  de	  l'amor	  perdut.	  Una	  comèdia	  que	  parla	  de	  la	  
vida	  i	  les	  seves	  desil·∙lusions,	  del	  pas	  del	  temps	  i	  de	  com	  s'esvaeixen	  els	  sentiments,	  picant	  l'ullet	  
al	  cinema	  italià	  dels	  anys	  60	  i	  70.	  	  
	  
La	  pel·∙lícula	  es	  va	  presentar	  fora	  de	  competició	  al	  Festival	  de	  Cannes	  2019	  i	  va	  ser	  una	  de	  les	  
pel·∙lícules	  més	  taquilleres	  de	  l'any	  passat	  a	  França,	  arribant	  a	  més	  d'1	  milió	  d'espectadors.	  Va	  
aconseguir	  onze	  nominacions	  als	  Premis	  César	  i	  va	  guanyar	  tres:	  Millor	  Guió	  Original,	  Millor	  
Actriu	  secundaria	  (Fanny	  Ardant)	  i	  Millor	  Decorat.	  	  
	  
Sinopsi:	  Víctor	  (Daniel	  Auteuil),	  un	  sexagenari	  desil·∙lusionat,	  veu	  la	  seva	  vida	  trontollar	  el	  dia	  en	  
què	  Antoine	  (Guillaume	  Canet),	  un	  brillant	  empresari,	  li	  ofereix	  un	  nou	  tipus	  d'atracció:	  
l'empresa	  d'Antoine	  ofereix	  als	  seus	  clients	  l'oportunitat	  de	  submergir-‐se	  de	  nou	  en	  una	  època	  a	  
la	  seva	  elecció.	  Víctor	  decideix	  reviure	  la	  setmana	  més	  memorable	  de	  la	  seva	  vida:	  aquella	  en	  
què,	  40	  anys	  abans,	  va	  conèixer	  el	  gran	  amor	  de	  la	  seva	  vida	  
	  
Sinopsis:	  
Víctor,	  un	  sexagenari	  desil·∙lusionat,	  veu	  trontollar	  la	  seva	  vida	  el	  dia	  que	  Antoine,	  un	  brillant	  
empresari,	  li	  ofereix	  un	  nou	  tipus	  d’atracció:	  l’empresa	  d’Antoine	  ofereix	  als	  seus	  clients	  
l’oportunitat	  de	  submergir-‐se	  de	  nou	  en	  una	  època	  a	  la	  seva	  elecció.	  Víctor	  decideix	  reviure	  la	  
setmana	  més	  memorable	  de	  la	  seva	  vida:	  aquella	  en	  la	  que,	  40	  anys	  enrere,	  va	  conèixer	  el	  seu	  
gran	  amor.	  ESTA	  SINOPSIS	  ESTÀ	  REPETIDA	  I	  ES	  ALGO	  DIFERENTE	  

-‐Sessió	  de	  cloenda	  (fora	  de	  concurs)	  	  
	  
La	  pel·∙lícula	  de	  cloenda	  serà	  NOTRE	  DAME	  (França),	  dirigida	  i	  protagonitzada	  per	  Valérie	  
Donzelli,	  que	  comparteix	  cartell	  amb	  Pierre	  Deladonchamps,	  una	  de	  les	  grans	  promeses	  del	  
cinema	  francès.	  	  
Notre	  Dame	  va	  participar	  al	  Festival	  de	  Locarno	  2019	  i	  és	  un	  conte	  modern	  ple	  de	  fantasia,	  
homenatge	  a	  la	  Ciutat	  de	  la	  Llum	  i	  el	  cinema	  de	  Jacques	  Demy.	  	  
	  
Sinopsi:	  Maud	  Crayon	  és	  arquitecte	  i	  mare	  de	  dos	  fills.	  Per	  un	  enorme	  malentès,	  acaba	  de	  
guanyar	  un	  projecte	  de	  l’ajuntament	  de	  París	  per	  reestructurar	  l’esplanada	  de	  la	  catedral	  de	  



Notre-‐Dame...	  Entre	  aquest	  nou	  projecte,	  un	  amor	  de	  joventut	  que	  apareix	  de	  sobte	  i	  el	  pare	  
dels	  seus	  fills,	  a	  qui	  no	  aconsegueix	  deixar	  del	  tot,	  Maud	  Crayon	  viu	  moments	  caòtics.	  Un	  caos	  al	  
qual	  s’enfrontarà	  per	  afirmar-‐se	  i	  alliberar-‐se.	  	  

	  

Les	  pel·∙lícules	  inaugural	  i	  de	  cloenda	  es	  projectaran	  exclusivament	  a	  l’Institut	  français.	  

	  
-‐Secció	  Oficial	  a	  competició	  (9	  títols):	  

Amb	  projecció	  a	  l’Institut	  français	  i	  a	  Filmin:	  
	  
-‐CEUX	  QUI	  TRAVAILLENT,	  d'Antoine	  Russbach	  (Suïssa,	  Bèlgica,	  França)	  	  
Una	  reflexió	  impactant	  sobre	  la	  societat	  actual	  amb	  una	  interpretació	  magistral	  d'Olivier	  
Gourmet.	  	  
Seleccionat	  al	  festival	  de	  Locarno	  2018,	  Premi	  a	  Millor	  Pel·∙lícula,	  Millor	  Guió	  i	  Millor	  Actriu	  de	  
repartiment	  als	  Premis	  del	  cinema	  suís.	  	  
	  
Sinopsi:	  Frank	  dedica	  la	  seva	  vida	  a	  la	  feina.	  No	  importa	  el	  lloc	  o	  les	  circumstàncies,	  sigui	  de	  dia	  
o	  de	  nit,	  sempre	  està	  al	  telèfon,	  administrant	  vaixells	  de	  càrrega	  per	  a	  grans	  empreses.	  Però	  
com	  passa	  sovint	  a	  l’actualitat,	  en	  Frank	  és	  acomiadat	  abruptament	  i	  mentre	  descobreix	  que	  ha	  
sigut	  traït	  per	  un	  sistema	  al	  que	  va	  entregar	  la	  seva	  vida,	  intenta	  salvar	  l’últim	  vincle	  que	  encara	  
li	  importa,	  el	  de	  la	  seva	  filla	  Mathilde.	  	  
	  
	  
	  -‐KUESSIPAN,	  de	  Myriam	  Verreault	  (Canadà).	  	  
Un	  relat	  sensible	  sobre	  l'amistat	  i	  la	  identitat	  del	  poble	  Innu	  al	  Quebec.	  	  
	  
Seleccionada	  al	  Toronto	  International	  Film	  Festival	  2019	  	  	  
	  
Sinopsi:	  Dues	  amigues	  inseparables	  creixen	  a	  una	  comunitat	  Innu.	  Mikuan	  viu	  en	  una	  família	  
amorosa,	  mentre	  que	  Shaniss	  torna	  a	  unir	  les	  peces	  d’una	  infància	  robada.	  De	  petites	  es	  
prometen	  estar	  sempre	  juntes,	  passi	  el	  que	  passi.	  Però	  a	  l’alba	  del	  seu	  dissetè	  aniversari,	  la	  seva	  
amistat	  s’ensorra	  quan	  Mikuan	  s’enamora	  d’un	  home	  blanc	  i	  comença	  a	  somiar	  amb	  deixar	  
aquesta	  reserva	  massa	  petita	  per	  les	  seves	  ambicions.	  	  

	  
-‐BIK	  ENEICH:	  UN	  FILS,	  de	  Mehdi	  Barsaoui	  (Tunísia,	  França,	  Líban,	  Qatar).	  	  
Un	  thriller	  intens	  sobre	  un	  matrimoni	  i	  un	  país	  en	  crisi.	  	  
	  
Premi	  a	  Millor	  Interpretació	  Masculina	  per	  Sami	  Bouajila	  i	  Premi	  a	  Millor	  Pel·∙lícula	  Interfilm	  a	  la	  
Mostra	  de	  Venècia	  2019,	  Premi	  del	  públic	  al	  Festival	  Seminci	  de	  Valladolid	  2019.	  	  	  
	  
Sinopsi:	  Farès	  i	  Meriem	  formen	  una	  família	  tunisiana	  moderna	  d’un	  entorn	  privilegiat	  amb	  Aziz,	  



el	  seu	  fill	  de	  9	  anys.	  Durant	  un	  viatge	  al	  sud	  de	  Tunísia,	  el	  seu	  automòbil	  és	  atacat	  per	  un	  grup	  
terrorista	  i	  el	  jove	  resulta	  greument	  ferit...	  	  

	  
-‐LES	  ÉBLOUIS,	  de	  Sarah	  Suco	  (França).	  	  
Una	  òpera	  prima	  d'inspiració	  autobiogràfica,	  profunda	  i	  lluminosa.	  	  
	  
Nominada	  a	  Millor	  Actriu	  Revelació	  als	  premis	  César	  2020	  (Céleste	  Brunnquell)	  	  
	  
Sinopsi:	  Camille,	  filla	  gran	  d’una	  família	  nombrosa,	  té	  12	  anys	  i	  és	  una	  apassionada	  del	  circ.	  Un	  
dia,	  els	  seus	  pares	  integren	  una	  comunitat	  catòlica	  en	  la	  que	  participen	  de	  manera	  molt	  activa.	  
Poc	  a	  poc,	  la	  jove	  ha	  d’acceptar	  una	  forma	  de	  vida	  que	  és	  incompatible	  amb	  les	  seves	  il·∙lusions,	  
la	  seva	  vida	  social	  i	  els	  seus	  maldecaps.	  Camille	  decideix	  lluitar	  per	  sortir	  d’aquest	  control,	  
afirmar	  la	  seva	  llibertat,	  i	  salvar	  les	  seves	  germanes	  i	  germans.	  	  

	  
-‐ANTIGONE,	  de	  Sophie	  Deraspe	  (Canadà).	  	  
Una	  Antígona	  dels	  temps	  moderns:	  Imprescindible!	  	  

Millor	  Pel·∙lícula	  canadenca	  al	  Festival	  de	  Toronto	  2019;	  Seleccionada	  per	  Canadà	  com	  a	  Millor	  
Pel·∙lícula	  de	  parla	  no	  anglesa	  per	  als	  Oscar	  2020.	  

Sinopsi:	  Tot	  i	  el	  drama	  que	  envolta	  la	  immigració	  de	  la	  seva	  família,	  Antigone	  s’ha	  adaptat	  bé	  a	  
la	  vida	  nord-‐americana.	  Amb	  la	  seva	  germana	  Ismene,	  els	  seus	  germans	  Eteocles	  i	  Polynices	  i	  la	  
seva	  àvia	  Menoeceus,	  l’adolescent	  viu	  una	  vida	  modesta	  però	  relativament	  tranquil·∙la	  en	  un	  
barri	  obrer	  de	  Montreal.	  Però	  la	  tragèdia	  colpeja	  de	  nou	  a	  la	  família.	  Antigone	  decidirà	  ajudar	  al	  
seu	  germà	  a	  evitar	  la	  presó	  i	  enfrontar-‐se	  al	  sistema	  judicial.	  A	  la	  llei	  dels	  homes,	  ella	  prefereix	  
el	  seu	  propi	  sentit	  de	  la	  justícia,	  dictat	  per	  l’amor	  i	  la	  solidaritat.	  	  

	  
Amb	  projecció	  únicament	  a	  Filmin:	  
	  
-‐CAMILLE,	  de	  Boris	  Lojkine	  (França).	  	  
Brillant	  i	  commovedor	  relat	  de	  la	  història	  de	  la	  jove	  fotògrafa	  francesa	  Camille	  Lepage.	  	  
	  
Nominada	  a	  Millor	  Actriu	  Revelació	  als	  premis	  César	  2020	  (Nina	  Meurisse)	  	  
	  
Sinopsi:	  Camille,	  una	  jove	  fotògrafa	  molt	  idealista,	  decideix	  viatjar	  a	  la	  República	  Centreafricana	  
per	  cobrir	  la	  guerra	  civil	  que	  hi	  té	  lloc.	  El	  que	  veu	  canvia	  la	  seva	  vida	  per	  sempre.	  Camille,	  és	  una	  
ficció	  que	  retorna	  al	  tràgic	  destí	  de	  Camille	  Lepage,	  assassinada	  a	  la	  República	  Centroafricana	  
l’any	  2014.	  	  

	  
-‐ADORATION,	  de	  Fabrice	  du	  Welz	  (Bèlgica,	  França)	  	  
Un	  relat	  oníric	  sobre	  el	  final	  de	  la	  innocència,	  l'amor	  i	  la	  bogeria.	  	  



	  
Seleccionada	  al	  Festival	  de	  Locarno	  2019,	  Premi	  Especial	  de	  Jurat	  i	  millor	  fotografia	  al	  Festival	  
de	  Cinema	  Fantàstic	  de	  Sitges	  2019.	  	  
	  
Sinopsi:	  Paul,	  un	  jove	  solitari,	  coneix	  a	  la	  Gloria,	  la	  nova	  pacient	  a	  la	  clínica	  psiquiàtrica	  on	  
treballa	  la	  seva	  mare.	  Enamorant-‐se	  d’aquesta	  adolescent	  problemàtica,	  en	  Paul	  fugirà	  amb	  
ella,	  lluny	  del	  món	  adult...	  	  

	  
-‐PERDRIX,	  de	  Erwan	  Le	  Duc	  (França).	  	  
Una	  de	  les	  grans	  òperes	  primes	  de	  cinema	  francès	  de	  2019.	  Compta	  amb	  la	  presència	  de	  Fanny	  
Ardant	  com	  la	  matriarca	  de	  la	  peculiar	  família	  protagonista.	  	  
	  
Secció	  Oficial	  en	  Festival	  de	  Cannes	  Quinzena	  de	  Realitzadorsa	  
	  
Sinopsi:	  Pierre	  Perdrix	  ha	  estat	  gaudint	  d’una	  vida	  agradable	  tot	  i	  que	  força	  inquieta,	  des	  que	  la	  
enigmàtica	  Juliette	  Webb	  va	  irrompre	  a	  la	  seva	  vida.	  Com	  un	  tornado,	  sembrarà	  desig	  i	  desordre	  
al	  seu	  univers	  i	  al	  de	  la	  seva	  família,	  obligant	  a	  cadascun	  d’ells	  a	  redefinir	  els	  seus	  límits	  i	  
finalment	  començar	  a	  viure	  plenament	  les	  seves	  vides.	  	  

-‐DELPHINE	  ET	  CAROLE,	  INSOUMUSES,	  de	  Callisto	  McNulty	  (França,	  Suïssa)	  	  
Un	  documental	  important	  que	  celebra	  les	  fundadores	  del	  feminisme	  francès.	  
	  
Seleccionat	  al	  Festival	  de	  Berlín	  i	  al	  Festival	  de	  Sant	  Sebastià	  
	  
Sinopsi:	  La	  trobada	  entre	  la	  mítica	  actriu	  Delphine	  Seyrig	  i	  la	  videoartista	  Carole	  Roussopoulos	  
ens	  trasllada	  al	  cor	  del	  feminisme	  dels	  anys	  70.	  Càmera	  en	  mà,	  ambdues	  s’implicaran	  en	  lluites	  
radicals	  amb	  insolència,	  intransigència	  i	  molt	  humor.	  Aquesta	  pel·∙lícula	  escriu	  un	  capítol	  en	  la	  
història	  del	  feminisme	  i	  rastreja	  els	  inicis	  d’una	  pràctica	  política	  creativa	  que	  va	  usar	  l’audàcia,	  
l’humor	  i	  la	  subversió	  per	  a	  unir	  l’acció	  col·∙lectiva,	  la	  intervenció	  dels	  mitjans	  i	  la	  documentació	  
d’arxiu.	  	  

En	  algunes	  de	  les	  sessions	  es	  farà	  un	  col·∙loqui	  virtual	  amb	  el	  seu	  director/a	  en	  acabar	  la	  
projecció.	  Consultar	  web.	  
	  
-‐Retrospectiva	  Nathalie	  Baye	  	  
	  
Una	  de	  les	  novetats	  d'aquesta	  edició	  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,	  es	  podrien	  tornar	  a	  reunir	  Nathalie	  
Baye	  i	  Sergi	  López	  per	  presentar	  la	  pel·∙lícula.	  La	  resta	  dels	  títols	  que	  componen	  la	  retrospectiva	  
es	  podran	  veure	  a	  l'Institut	  français.	  
	  



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).	  	  	  	  
	  
Els	  cinc	  títols	  que	  componen	  la	  retrospectiva	  són:	  
	  
-‐UNA	  RELACIÓ	  PRIVADA	  (Une	  liaison	  pornographique),	  de	  Frédéric	  Fonteyne	  (França,	  1999).	  
Premi	  a	  la	  Millor	  Actriu	  al	  Festival	  de	  Venècia	  1999	  	  
Projecció	  exclusiva	  a	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya	  
	  
-‐LE	  PETIT	  LIEUTENANT,	  de	  Xavier	  Beauvois	  (França,	  2004).	  Guanyadora	  de	  4	  premis	  César:	  
Millor	  Pel·∙lícula,	  Millor	  Guió,	  Millor	  Director,	  Millor	  Actriu.	  	  
Projecció	  a	  l’Institut	  français	  i	  online	  a	  Filmin	  
	  
-‐ELS	  SENTIMENTS,	  de	  Noémi	  Lvovsky	  França,	  2003)	  	  	  
Projecció	  exclusiva	  a	  l’Institut	  français	  
	  
-‐NOMÉS	  LA	  FI	  DEL	  MÓN	  (Juste	  la	  fi	  du	  monde),	  de	  Xavier	  Dolan	  (Canada,	  França,	  2017)	  	  
Online	  a	  Filmin	  
	  
-‐LES	  GUARDIANES	  (Les	  gardiennes),	  de	  Xavier	  Beauvois	  (França,	  2016)	  
Online	  a	  Filmin	  
	  
	  
	  
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	  és	  el	  primer	  festival	  de	  Barcelona	  dedicat	  al	  
cinema	  francòfon	  i	  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,	  Eau	  thermale	  Avène,	  M&B	  Abogados,	  Pierre&Vacances,	  
NuvoBarcelona,	  Hotel	  Majestic,	  Renfe-‐Sncf,	  Corporació	  Catalana	  de	  Mitjans	  Audiovisuals,	  
Equinoxe	  Radio	  i	  	  Bande	  à	  part	  Escuela	  de	  cine.	  
	  
	  
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	  

	  

www.ohlalafilmfestival.com	  	  
#ohlalafilmfestival	  @ohlalafilmfest	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  


