
Sessió 2. Dimecres 18 d’abril a les 19h.
Projecció de Sheik Jarrah.

El documental presenta les històries dels habitants d’aquest barri de Jerusalem Est, que són 
refugiats palestins d’altres parts del país i d’activistes israelians del moviment de solidaritat 
que lluiten plegats per evitar l’expulsió de 550 residents palestins de les seves cases i la 
construcció d’un assentament jueu en aquest mateix lloc.

Productor/Director: Sergio Yahni, de l’Alternative Information Centre. Amb la participació d’Aritz 
Nafarroa. Duració: 26 minuts / Àrab i hebreu amb subtítols en castellà

Sessió 1. Dimecres 11 d’abril a les 19h.
Projecció d’Israel vs Israel, amb presència del seu realitzador, Terje Carlsson.

lsrael vs Israel és un documental guardonat sobre activistes per la pau jueus qui, tant en allò que 
diuen com en allò que fan, s’oposen als 40 anys d’ocupació i d’assentaments ilegals.
La película mostra la lluita perillosa per transformar d’alguna manera la situació actual i millorar 
la vida dels palestins i de les palestines. A canvi, aquests activistes s’enfronten a l’escepticisme 
i a l’odi de part dels seus propis paisans israelians.
Israel vs Israel mostra tant discussions familiars sensibles com testimonis secrets d’antics 
soldats de combat. Aquests israelians són titllats sovint d’ingenus, poc fiables i perillosos per a 
l’Estat jueu. Sovint se’ls ridiculitzen i se’ls demonitzen a causa del seu compromís honrat.

Ekedalen Produktion / Duració: 58 minuts / Anglès, àrab i hebreu - Subtítols en castellà

PROGRAMACIÓ

Sessió 3. Dimecres 25 d’abril a les 20h.
Recital bilingüe de l’últim poema de Mahmud Darwix

Amb Ronza Al Nouri i Javier Hernández, música de Yannis Papaioannou

Sessió 4. Dimecres 2 de maig a les 19h. 
Projecció de la pel•lícula D’une seule voix (D’una sola veu)

La pel•lícula narra la gira de tres setmanes per França de músics palestins i israelians, reunits pel francès 
Jean-Yves Labat de Rossi. Des del principi de la gira apareixen rivalitats i mentre els músics triomfen a 
l’escenari, la tensió puja entre bastidors... 
 
Director: Christian Carion / Anglès, amb subtítols en castellà


