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El continent africà és el bressol d'una tradició de mites de

la creació i d'una cosmologia que guarden una

semblança sorprenent amb la ciència-ficció. En temps de

pandèmia global ha quedat demostrat que els mons

somiats pel cinema s'han vist superats per la realitat.

Aquestes dues sessions de treballs distòpics, conjugats

amb obres mestres fantàstiques i poètiques de cinema

africà clàssic i contemporani, proporcionaran un

recorregut alternatiu amb el qual percebre un demà

carregat de llum i esperança des del continent veí. En

paraules del realitzador camerunès Jean-Pierre Bekolo:

"No només són pel·lícules futuristes d'Àfrica, són el cinema

del futur". Les presentacions de persones expertes

convidades tindran lloc durant les sessions del divendres 2

i dissabte 3 d'octubre. Durant l'entrada i sortida del

públic a la sala, aquestes primeres sessions aniran

contextualitzades amb una selecció musical de la cronista

i Dj Sarah Ardite, col·laboradora habitual del FICAB.



HOMENATGE A BLACK LIFES MATTER
Eden Tinto & Adrien Gystere
5 min. Diàspora en Francia

Jane Dark viu a Noir-et-Cher. Quan la policia de l'Europa Normal amenaça
la seva comunitat es transforma en la superheroïna SHE-ro WOMXN,
ajudada per la seva amiga Delfín de la nau espacial La Kora Mare. Eden
Negre Collins és originària de Ghana, Adrien Gystere Peskine és
afrobrasiler; residents a França, han creat el col·lectiu d'artistes
#Vouslaurezvoulu d'escala variable, itinerant i activista en la seva
consciència afrodescendent.

Sessió 1: BLACK TO THE FUTURE
Divendres 2: Sessió doble a les 21 hores a la Sala Laya

Dijous 8: Sankofa a les 20 hores a la Sala Chomón

WOMXN, The Nightmare Of You Know Who (2019)
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�  Presentació a càrrec del FICAB i Kathy Sey, actriu i cantant (The
Sey Sisters). Forma part de "Tinta Negra", col·lectiu d'actrius, actors
i creadores escèniques negres a Catalunya.



TORNAR AL PASSAT PER GENERAR CONTRAFUTURS
Director Haile Gerima 
124 min. EEUU, Ghana, Burkina Faso

Durant una sessió de fotos a la Cape Coast de Ghana, una egocèntrica
model afroamericana viatja espiritualment de tornada a una plantació de les
Índies Occidentals. En la seva iniciació viu de primera mà els horrors físics i
psíquics que van patir les persones esclaves, i finalment, el poder redemptor
de la comunitat i la rebel·lió de la qual, ella es convertirà en líder.A Ghana,
el sankofa és l'ocell mitològic del poble akan i en la seva llengua significa
«recuperar el passat per comprendre el present i construir el futur»,
concepte en què es basa l'estructura narrativa de la pel·lícula. 

El realitzador etíop Haile Gerima manipula el temps i l'espai per
transportar el públic i Mico, la protagonista, a la terrible experiència que va
suposar el maafa, també conegut com l'holocaust africà. Encara que la
major part de la pel·lícula transcorre al passat, la importància del sankofa és
pel que ens evoca sobre el present i el futur. Es tracta d'un tema recurrent
en la filmografia de Guerima: per dominar el present, els pobles
afrodescendents han de dominar el seu passat i la seva història. Per això,
aquesta obra mestra narra l'esclavitud i la diàspora africana des de la
perspectiva dels pobles esclaus, i desafia la romantització de l'esclavitud i
el reduccionisme del cos negre femení que preval a Hollywood, a més de
criticar el neocolonialisme en una posada en escena subtil i magistralment
filmada. Film de culte amb un enorme impacte sobre el públic africà i la seva
diàspora.

SANKOFA (1993)
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BRUIXERIA AFROFEMINISTA
Director C.J. OBASI
28min. Nigèria

En aquesta adaptació del relat breu afrofuturista "Hello, Moto" de l'aclamada
autora Nnedi Okorafor, 3 bruixes científiques decideixen fabricar unes
perruques màgiques que els atorguen innombrables poders sobrenaturals.
Tant poder corromp, i la líder, Rain, decideix aturar les seves companyes
abans que destrueixin tota Nigèria. Un viatge desenfrenat de bruixeria,
tecnociència i germanor. En paraules del director: "És important explicar
històries africanes alternatives i que aquestes es converteixin en
mainstream. Hem d'inspirar aquesta generació i la següent perquè vegin la
negritud sota una llum més genuïna."

Sessió 2: BÀLSAM TECNOLÒGIC?
Dissabte 3 Sessió doble a les 21 hores a la Sala Laya

Dimecres 7 Yeelen a les 21 hores a Sala Laya

HELLO, RAIN (2018)
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� Presentació a càrrec de Saiba Bayo, politòleg senegalès,
investigador doctoral al camp de la filosofia del cinema a la
Universitat Pompeu Fabra.



LA LLUM AL FINAL DEL TÚNEL
Director Souleymane Cissé
105 min. Mali, Burkina Faso, França

Yeelen explica la història del viatge iniciàtic que emprèn el jove Nianakoro
per adquirir els poders màgics que Soma, el seu pare, posseeix
recelosament. La pel·lícula té una doble dimensió: d'una banda, l'artística i
tècnica que ens condueix a la història tradicional dels bambara, als seus
ancestres i als signes màgics del seu poder; d'altra banda, la llegenda capaç
de ser reconstruïda en un altre temps purament cinematogràfic. Tècnica i
mite troben en Yeelen un punt de combustió comú: la llum. La tècnica de la
llum que és el cinema, s'ha fet càrrec de gestionar tots els mites i el cinema
de Cissé arriba al cim de les seves possibilitats quan es mostra capaç, com
en aquesta pel·lícula d'enorme èxit, d'aconseguir el mestratge tècnic en la
recuperació del mite fundador d'un poble.

Si hi ha un cineasta que ha sabut tractar les complexitats del continent
africà, la riquesa de la seva cultura i la necessitat de la seva
cinematografia és Souleymane Cissé. Yeelen va ser la primera pel·lícula
de l'Àfrica al sud del Sàhara a guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes i
va suposar una ruptura amb l'estil naturalista i social amb les anteriors
pel·lícules de Cissé i amb el cinema africà en general. Amb aquesta obra, el
director s'orienta cap a una pràctica en què la narració oral i l'espiritualitat
simbòlica conformaran l'esquelet de la seva obra posterior.

YEELEN (1987)

6



info@ficab.cat
www.ficab.cat

EN COL·LABORACIÓ AMB:

CONTACTE


