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LAMB
dissabte 2 a les 22h



LAMB
Islàndia, 2021-106’. Valdimar Johannssson.

S’emportà el Premi a la Millor Pel·lícula i a la Millor 
Actriu en el Festival de Sitges i el Premi a l’originalitat en 
el Festival de Cannes. El debut del director islandès és 
una faula sobre la maternitat, sobre allò que ens fa 
humans i la distància envers el món animal. 
Atmosfèrica, contundent i amb moltes capes per a la 
reflexió. Una brillant Noomi Rapace per al Film 
d’Inauguració de mónFILMAT 2022.

Film inaugural



mónFAMÍLIA
diumenge 3 a les 18h



mónFAMÍLIA
74’13”

Mirage (Sil Van DerWoerd-15’06”) / Memory (Nerea 
Barros-15’38”) / Flaggan (Inga Kempe, Elina 
Sahlin-11’08”) / Marea (Andrés García-6’21”) / Tree 
House (Soo-Min Park-11’51”) / Outsiders (Claro 
García-14’49”)

Sacrifici, amor, complicitat, tendresa... aproximacions a 
la família i les seves tribulacions.



DESTELLO BRAVÍO
diumenge 3 a les 20h



Un dels debuts més lúcids del cinema recent. 
Ainhoa Rodríguez és capaç de construir una 
proposta cinematogràfica on ‘lo rural’ s’agermana 
amb ‘lo màgic’. Calidoscopi de personatges 
femenins en un entorn real i fictici alhora, suspès 
en el temps, on el costumisme dona la mà a ‘lo 
surreal’. Premi Especial del Jurat i Millor Muntatge 
en el Festival de Màlaga.

Espanya, 2021-98’. Ainhoa Rodríguez.

DESTELLO BRAVÍO



L’ESPILL
diumenge 3 a les  22h 



Amb la presència de Mario Pons Múria, director del film.

L’ESPILL

El director de L’Ampolla ens proposa una nova 
aproximació a un entorn que ens és proper. El fet local 
per parlar de l’universal. Gent d’aquí que va haver de 
creuar els Pirineus per poder sobreviure, gent d’allà que 
volen sobreviure aquí. L’Espill és un exercici que ens 
interpel·la a mirar el nostre reflex, encarnat en la figura 
d’Hilairie Arasa. Territori, compromís i lluita.

Catalunya, 2022-177’. Mario Pons Múria.



MEMORIA
dijous 7 a les 18h



MEMORIA
Colòmbia, 2021-136’. Apichatpong Weerasethakul

El director tailandès surt del seu país per 
submergir-nos en la selva colombiana a la recerca 
d’un misteri: un so que té obsessionada a la 
protagonista del film –amb el rostre d’una solvent 
Tilda Swinton-. La recerca de l’origen del so és 
només el principi d’un viatge sensorial, una 
experiència cuinada a foc lent, una odissea on el 
temps s’atura... si hi connecteu i accepteu el repte 
gaudireu d’una autèntica epifania.



mónANIMAT
dijous 7 a les 22h



72’08”

Meu nome e Maalum (Luisa Copetti-7’53”) / Diari d’un 
operador (Dani Segui Florit-12’44”) / Aurora- A rua que 
queria ser rio (Radhe Meron-10’) / Time (L)Over (Alvaro 
Pinell-5’) /Bulit escucha a la naturaleza (Mikel Urmeneta, 
Juanjo Elordi-9’46”) / Loop (Pablo Polledri-8’)/ The Kiss 
(Ali Zare Ghanatnowi-8’01”) / Aiko-Me encanta el mar 
(César Deneken-5’33”) / Las moscas solo viven un día 
(Mauro Luis López-5’24”)

Descobrirem paisatges d’aquí i d’allà amb històries on 
l’animació és el fil conductor.

mónANIMAT

Sopar amb Food Truck



divendres 8 a les 18h

LIBERTAD



LIBERTAD
Catalunya, 2021-104’. Clara Roquet.

Una altra debutant que ha fet tronar i ploure amb un film 
carregat de sensibilitat i paisatge. Una història d’amistat 
femenina, un ‘coming of age’ en tota regla però també 
una reflexió sobre dos universos familiars que xoquen. 
El brillant debut de Clara Roquet s’emportà el Premi a la 
Millor Direcció Novell i Millor Actriu Secundària en els 
Premis Goya.



DUO
divendres 8 a les 20h



Amb la presència de Meritxell Colell, directora del film

Catalunya, Argentina, França i Xile; 2022-107’. Meritxell 
Colell.

A les persones que vau tenir la sort de gaudir de la 
projecció de ‘Con el viento’ en el mónFILMAT 2018 
acompanyada de la presència i presentació de la seva 
directora Meritxell Colell ara podreu saber què va passar 
amb la seva protagonista –la ballarina Mònica- quan va 
deixar Burgos per tornar a Buenos Aires. Si aquella era 
una reflexió al voltant de la família, a DUO la reflexió gira 
al voltant de la parella. Film en què realitat i ficció 
conversen i es difuminen.

DUO



divendres 8 a les 22h

TORTOSA
Plaça de l'Absis
de la Catedral

FLEE



FLEE
Dinamarca, 2021-89’. Jonas Poher Rasmussen

Un dels films d’animació més rellevants de l’any passat 
que va carregar-se de premis i nominacions per allà on 
es programava. Flee és un excel·lent documental 
d’animació sobre un refugiat afgà que resideix a 
Dinamarca i que ens explica la seva història, la seva i la 
de milers de persones que arrisquen la seva vida per 
trobar una vida millor a Europa.



BON DIA MÓN
dissabte 9 a les 11h



Amb esmorzar de Dolços Alemany

BON DIA MÓN!
França, 2019-67’. Anne-Lise Koehler, Éric Serre.

Una brillant proposta d’animació en stop-motion feta 
amb titelles de paper maixé. La sessió infantil de 
mónFILMAT 2022 és una bonica descripció de la flora i la 
fauna que hi ha al nostre voltant. Colorista, alegre, vital  
i ens proporciona tota una lliçó ecologista i de 
conservació del medi ambient.



THE JUNIPER TREE
dissabte 9 a les 18h



THE JUNIPER TREE
Islàndia, 1990-78’. Nietzchka Keene

Un mónFILMAT 2022 en la que la muntanya és el 
leitmotiv ens ha permès ‘recuperar’ aquest film de 
principis dels ’90 del segle passat que fou el debut de 
Björk a la gran pantalla. Una història de bruixes que ens 
trasllada a l’edat mitjana islandesa en la qual dues 
germanes busquen una llar que els aculli i les accepti. 
Film no estrenat comercialment que s’ha convertit en 
pel·lícula de culte de la que The Witch del sr. Eggers n’és 
deutora inexcusable.



mónMUNTANYA
dissabte 9 a les 20h FabLAb



ODA LA ROCA. Catalunya, 2022, 22’. Jaume Cebolla.
El director ampostí ens proposa en el seu curt 
documental una reflexió al  voltant de l’experiència vital 
d’escalar, mitjançant testimonis i experiències.

SEMBRADOR DE ESTRELLAS. Espanya, 2022, 25’. Lois 
Patiño.
SYCORAX. Espanya, 2021, 20’. Lois Patiño, Matías 
Piñeiro.

Els darrers treballs de Lois Patiño ens porten a Tòquio i 
els boscos de les Açores. Unes propostes espirituals, 
oníriques i misterioses.

mónMUNTANYA

Amb la presència del director Jaume Cebolla

Tast de vins amb Lo Celler 

Oriol Gracià Carles

Oriol Gracià Carles
deltebrenc



mónFESTIVAL
LA RÀPITA
Mirador de 

la Guardiola
dissabte 9 a les 22h



FORASTERA. Espanya, 2020, 20’. Lucia Aleñar Iglesias.
SOL SOL. Espanya, 2021, 11’ . Alex Arroyo.
ALS QUE SE’N VAN. Espanya, 2021, 15’. Domenec 
Boronat.
CALA TURQUETA, SA. Espanya, 2019, 6’. Macià Florit. 
CA NOSTRA. Espanya, 2019, 18’. Laia Foguet.

mónFESTIVAL
CURTS FICME
Festival Internacional de Cinema de Menorca

Amb la presència de Tariq Porter, programador del FICME



diumenge 10 a les 11h

mónFAUNA



Amb esmorzar de Dolços Alemany

 96’22”

Ulisses (Joan Bover-20’55”) / Outside is free (Antoni 
Sendra-16’45”) / Fita (Diego Florez-13’33”) / Mama (Pablo 
de la Chica-29’) / O que queda de nos (Miguel Gomez 
Abaz-16’49”)

Animals que ens acompanyen (o acompanyem), que ens 
assetgen (o assetgem). Un recull d’històries on fauna i 
paisatge van agafats de la mà.

mónFAUNA



LA CIMA
diumenge 10 a les 18h



Espanya-França, 2022-85’. Ibon Comenzana

La muntanya, molt present a mF 2022, aquí té forma 
d’amenaça, de superació, de supervivència. La història 
entres dos escaladors a la base de l’Annapurna, la 
muntanya més perillosa del planeta. Dos actituds que 
xoquen a l’hora d’enfrontar-se a un repte més gran que 
la pròpia vida... 

LA CIMA



AFTERSUN
diumenge 10 a les 20h



FORASTERA. Espanya, 2020, 20’. Lucia Aleñar Iglesias.
SOL SOL. Espanya, 2021, 11’ . Alex Arroyo.
ALS QUE SE’N VAN. Espanya, 2021, 15’. Domenec 
Boronat.
CALA TURQUETA, SA. Espanya, 2019, 6’. Macià Florit. 
CA NOSTRA. Espanya, 2019, 18’. Laia Foguet.

Catalunya, 2022-70’. Lluís Galter.

Sis anys després de portar-nos ‘La substància’ a 
mónFILMAT, el director de Figueres ens porta el seu nou 
film, una proposta de difícil classificació... Aftersun és 
una pel·lícula de suspens, un film d’aprenentatge, un 
exercici de nostàlgia de la infantesa perduda. Una 
pel·lícula que no s’ancora a res, una experiència que 
heu de viure i deixar-vos portar...

AFTERSUN



ALCARRAS
diumenge 10 a les 22h



Film Cloenda

Sopar amb Food Truck

Catalunya, 2022-120’. Carla Simón.

Sense cap mena de dubte és el film català de l’any que 
aconseguí la fita històrica d’emportar-se el Premi a la 
Millor Pel·lícula en el Festival de Berlín. Una història 
costumista, amb actors i actrius no professionals que 
ens parla de la supervivència del sector agrícola 
encarnada en una família de pagesos de Lleida. Història 
local que es converteix en universal gràcies a la 
capacitat de la directora per embolcallar-nos d’emoció, 
com ja feu en el seu film debut Estiu 1993 que inaugurà 
mF 2017. No podríem tenir Cloenda més encertada. 

ALCARRAS

Oriol Gracià Carles
`




