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METZTI CHIKUME (SET LLUNES en nàhuat) és el 
Suplement cultural de NÀHUAT, Revista de solidaritat 
amb El Salvador. 

Direcció de Metzti Chikume: Eduard Balsebre

Més informació a revistanahuat@huacalong.cat o a 
https://www.huacalong.cat/revista-nahuat/

Aquest és un número especial dedicat a la 1a 
MOSTRA DE CINEMA D’AMÈRICA CENTRAL DE RUBÍ 
’21, impulsada per l’Associació  1punt 5 i Huacal, ong 
de solidaritat amb El Salvador.

Disseny de la 1a Mostra de cinema  d’Amèrica Central 
de Rubí ’21: Robert Soro.

Imatges cedides per les directores

Més informació de la Mostra a: https://www.
huacalong.cat/cinema-2021/

En aquest número han col·laborat María Lourdes 
Cortés, Cynthia de Cortéz, Pedro Pablo Domínguez, 
Cristina Estrada, Karly Gaitán, Mariel García Spooner, 
Verònica Martínez, Esperanza Pérez, Roc Pons, 
Verónica Salcaxot,  Rosa Sánchez Girona i Robert 
Soro. 

Veus i mirades de dones

El cinema de l’Amèrica Central creix i està madurant. La 
producció cinematogràfica a Amèrica Central ha experimentat 
un notable creixement en els darrers anys, amb pel·lícules 
de ficció que s’obren pas entre els clàssics guions dedicats a 
la pobresa i les guerres que van assolar a la regió. No es pot 
obviar que l’Amèrica Central és la regió d’Amèrica Llatina que 
menys cinema ha fet en la seva història, però avui en dia creix 
amb l’energia de les noves generacions, i també amb talents 
locals que havien deixat els seus països i avui tornen per fer 
cinema .

La 1a Mostra de Cinema d’Amèrica Central a Rubí 2021 
neix doncs amb l’objectiu de descobrir nous talents que 
estan fascinant el públic internacional. La Mostra vol distingir 
diverses sensibilitats i maneres d’explicar, però darrera la 
pluralitat reviu el segell de l’Amèrica Central com una regió 
on les seves cineastes comparteixen històries, inquietuds 
i identitats. En aquests últims anys ha nascut i renascut un 
cinema centreamericà excel·lent, compromès, notori, ric en 
matisos, actual i, sobretot, suggestiu i seductor. 

Un cinema liderat per dones activistes, crítiques i 
compromeses, directores centreamericanes amb una 
clara voluntat de portar al públic en general pel·lícules i 
documentals que mostrin temàtiques socials des de la seva 
veu i la seva mirada.

En aquest, el seu primer any, la Mostra compta amb una 
Secció oficial amb el nom de “Ulls de dones” formada per 
una selecció de vint curtmetratges, documentals i pel·lícules  
que han destacat en els últims anys en les respectives 
cinematografies nacionals i han tingut un reconeixement 

a nivell internacional visualitzant el millor i més actual del 
cinema de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, 
Nicaragua i Panamà. 

La seva selecció s’ha basat en mostrar histories vinculades a la 
defensa dels drets humans i de les dones, del medi ambient, 
de la cultura popular dels pobles indígenes, dels drets civils, 
dels drets socials, de l’educació, dels moviments obrers, de les 
relacions familiars o de la memòria històrica. 

En aquesta revista trobeu el programa de la Mostra amb 
una breu sinopsi de cadascuna d’aquestes obres, això com 
un article d’una de les veus més importants en l’estudi de 
la cinematografia centreamericana, Maria Lourdes Cortés, 
historiadora de cinema costa-riqueny, catedràtica de la 
Universitat de Costa Rica i directora de CINERGIA. També 
comptem amb la valuosa col·laboració de Karly Gaitán 
Morales, escriptora, periodista, historiadora i autora de la 
“Colección de historia del cine en Nicaragua” que ens descobrirà 
la primera cineasta d’Amèrica Central, Matilde Haydée Díaz 
Landero.  I per últim, també hi trobareu dues entrevistes a 
la panamenya Mariel Garcia Spooner, directora de “Adiós 
Bárbara” i a la guatemalenca Verónica Salcaxot, cineasta i 
productora de “Seres de niebla”, dues de les veus joves més 
interessants de la cinematografia d’Amèrica central.

I per acabar, agrair molt especialment, el suport de totes les 
directores que ens han ofert amablement les seves obres, de 
la Colectiva LEMOW (Guatemala), la  Colectiva de Cineastas 
Hondureñas (Hondures) i la Escuela de Cine y Arte Audiovisual 
de El Salvador (ESCINE), així com, del Centre Rubinenc 
d’Alternatives Culturals (CRAC) i  de la Sala Neus Català de 
Rubí, espais on es poden veure les pel·lícules, i de la iniciativa 
“Fem-ho en Comú” que ha finançat la Mostra.

Us animen a assistir a aquesta primera edició de la Mostra i 
gaudir descobrint les diverses i riques mirades de les dones 
centreamericanes a la seva realitat. Us hi esperem !!

Associació socio-educativa 1 punt 5 i Huacal, ong de 
solidaritat amb El Salvador. Rubí, juny 2021.
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El cinema centreamericà existeix.* Films 
guatemalencs com Ixcanul (2015) i La 
Llorona (2019) de Jayro Bustamante, 
Nuestras Madres (2019) de César Díaz o 
Gasolina (2008), Marimbas del infierno 
(2012) i Te prometo anarquía (2015) de 
Julio Hernández-Cordón, han obtingut 
nombrosos reconeixements. Ixcanul 
va aconseguir l’Ós de Plata (Alfred 
Bauer) de Berlín i Bustamente va rebre 
el premi a millor director a la Giornate 
degli Autori de Venècia, amb La Llorona. 
Nuestras Madres va guanyar el guardó 
més prestigiós per a una òpera prima, 
la Càmera d’Or de Cannes, mentre que 
Hernández-Cordón, el més prolífic 
de la seva generació, va obrir camí 
amb el premi Horizontes Latinos de 
Sant Sebastià per la seva òpera prima 
Gasolina. 

No obstant això, potser el més 
sorprenent d’aquest nou cinema 
centreamericà és la presència de les 
dones, les quals no van tenir real accés 
a la realització cinematogràfica fins als 
anys 80 del segle passat. Actualment 
és xocant, no només per la quantitat 
de directores -tant de ficció com de 
documental- sinó perquè a excepció dels 
tres realitzadors guatemalencs abans 
esmentats, elles són les referències més 
importants en el panorama de cinema 
internacional.

La cineasta franc-nicaragüenca 
Florence Jaugey, Ós de Plata a el millor 
curtmetratge per Cinema Alcázar (1998) 
--------------------------------------------------

* El 2005, vaig realitzar una extensa història 
de cinema de la regió durant el segle XX, 
“La pantalla rota. Cien años de cine en 
Centroamérica” (Mèxic, Taurus, 2005)

és autora de La Yuma (2009), la seva 
òpera prima, el primer llargmetratge 
realitzat a Nicaragua després de 21 anys 
d’absència de ficció al país . Al costat de 
La pantalla desnuda (2014) són els únics 
llargmetratges de ficció realitzats fins ara 
a Nicaragua. 

No obstant això, el documental és el 
gènere més treballat, gràcies a múltiples 
dones -la mateixa Jaugey, María José 
Álvarez, Martha Clarissa Hernández, 
Rossana Lacayo, entre d’altres- com 
podem apreciar en el documental de 
Tania Romero, Hasta con las uñas. 
Mujeres cineastas en Nicaragua (2016). 
Destaca entre aquestes Glòria Carrión 
amb Heredera del viento (2017) en el 
qual a partir de la seva subjectivitat i els 
seus records d’infància, integra l’amor 
i el dolor dels seus pares -els quals van 
ser torturats per la Guàrdia Nacional en 
època del dictador Somoza- així com el 
triomf de la Revolució Sandinista i el seu 
posterior declivi.

Les costa-riquenyes Hilda Hidalgo, 
Isthar Yasin, Paz Fábrega, Alexandra 
Latishev, Antonella Sudassasi, 
Sofía Quirós i Valentina Maurel han 
aconseguit una important presència 
en el circuit de cinema independent. 
Fábrega va obtenir el el Tigre de Oro de 
Rotterdam con Agua fría de mar i Hidalgo 
és l’única directora en haver adaptat una 
novel·la de Gabriel García Márquez, Del 
amor y otros demonios (2009). Sudassasi 
va estar nominada al Goya a la millor 
pel·lícula iberoamericana i la jove 
Maurel, amb Lucía en el limbo (2019), 
va guanyar diversos premis nacionals 
i internacionals amb els seus curts; 
actualment es troba produint el seu 
primer llargmetratge.

A El Salvador, en destaquen tres 
documentalistes amb diversos treballs. 
Marcela Zamora, Brenda Vanegas 
i Marlen Viñayo. Aquesta última, 
espanyola-salvadorenca, va aconseguir 
premis en els més importants festivals 
de documental -IDFA, Hot-Docs i 
SlamDance- amb el curtmetratge 
Imperdonable (2020), sobre l’amor 
homosexual de dos pandilleros. 

A Panamà, Mariel García Spooner, 
és la primera dona en realitzar 
un llargmetratge de ficció, Algo 
de azul (2021) una comèdia 

romàntica de les bones. Les 
documentalistes panamenyes com 
Pituka Ortega, Ana Endara, Annie 
Canavaggio, Mercedes Arias, Ana 
Elena Tejera i Delfina Vidal han omplert 
les pantalles amb treballs diversos sobre 
les múltiples identitats del seu país. 
A La Matamoros (2017) Vidal rendeix 
homenatge a la primera sindicalista de 
país.

Hondures i Guatemala no es queden 
enrere amb múltiples directores, 
moltes d’elles iniciant-se amb èxit amb 
curtmetratges, com és el Col·lectiu 
de dones maies Lemow, o joves com 
Carla Molina i Luisa Urbina, que 
tracten temes nous per a la regió com 
la discriminació de les dones en el món 
laboral i les identitats transgènere, 
respectivament. Altres realitzadores 
guatemalenques que destaquen són 
Camila Urrutia, Verónica Riedel, 
Anaïs Tarecena, Ana Lucía Cuevas i 
Ana Bustamante. A Hondures, Laura 
Bermúdez i Katia Lara, entre d’altres, 
han documentat la història política de 
país, així com la seva multiculturalitat.

Si bé és cert que no tenim una 
cinematografia consolidada i que la 
producció és escassa en relació amb 
altres països de Llatinoamèrica, aquestes 
pel·lícules s’han realitzat en alguns dels 
països més pobres del continent. De 
mica en mica els estats nacionals han 
entès la importància d’una indústria 
cultural que és alhora rostre i memòria 
d’una regió i s’han anat creant lleis i fons 
per donar suport a l’audiovisual. 

El cinema centreamericà -amb les 
seves múltiples tendències- comença a 
apoderar-se de les pantalles amb força i 
creativitat.

Maria Lourdes Cortés, historiadora del 
cinema costa-riqueny i centreamericà, 
catedràtica de la Universitat de 
Costa Rica i directora de CINERGIA 
(Fondo de Fomento al Audiovisual de 
Centroamérica y Cuba). Fou directora de 
la primera Escuela centroamericana de 
Cine y Televisión (Universidad Veritas) i 
del Centro Costarricense de Producción 
Cinematográfica. Ha estat jurat en 
festivals de cinema a França, Holanda, 
Cuba, Mèxic i Panamà, on també ha 
impartit xerrades i tallers. 

El cinema d’Amèrica Central
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La historia de todas nosotras

Directora: Itxaso Díaz. Intèrprets: Elsi Rosales, Cinthia Rodríguez i Mariana López. El 
Salvador- Espanya (2020). Guardonat als Festival Cine Invisible de Bilbao (2020), Festival 
Internacional de cine de Ponferrada (2020) i al Festival Women X de Darlington (Regne Unit).

Aquest documental  recull el relat de tres dones salvadorenques que van veure vulnerats 
els seus drets fonamentals a l’ésser acusades d’un delicte d’avortament i finalment, 
empresonades per homicidi agreujat, quan en parts extra hospitalaris van perdre als seus 
nadons.

Se busca mécanica

Directora: Carla Molina. Guatemala (2016).  Selecció de la “Muestra de cine hecho por 
mujeres de Guatemala 2020”

Aquest curtmetratge planteja una discussió latent sobre l’estereotip dels treballs per a 
homes. En aquest context, la mecànica és una de les professions on aquesta dinàmica 
és més visible i on cal proposar més intensament alternatives culturals emancipadores 
que permetin compartir altres paràmetres polítics i posar en pràctica relacions socials 
harmòniques

Soñé con Anna

Directora: Luisa Urbina. Intèrprets: Lola Vásquez i Emily Gorriz. Guatemala (2020). Selecció 
de la “Muestra de cine hecho por mujeres de Guatemala 2021”

A finals dels 80 una ballarina reconeix entre el públic al seu pare, ara una dona trans, amb 
qui no parla des de fa temps ja que creia que era un suposat desaparegut de la guerra a 
Guatemala durant els anys més foscos de la dictadura. 

La ballarina recorda episodis de la seva infantesa, vol comprendre la seva realitat i la de 
l’època que van viure i decideix buscar-lo donant lloc a un possible retrobament.

Les llavors de Berta Cáceres

Direcció: Col·lectiu Contrast i Entrepobles. Hondures-Espanya (2019). 

Partint de la figura de la defensora dels drets humans hondurenya, Berta Cáceres, el 
documental recorre les llavors que ha sembrat tant a Hondures com en altres llocs. 
Assassinada el 2016, Berta Càceres va liderar la lluita de la comunitat de Rio Blanco contra 
el megaprojecte hidroelèctric Agua Zarca, en defensa del territori i els recursos naturals. Les 
mobilitzacions de la Comunitat, la denúncia permanent i les aliances internacionals han 
aconseguit, de moment, paralitzar la represa, però continuen amenaçades.

11 de  juny a les 18h al CRAC (Sant Joan, 1)
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En el marc de la primera sessió de la 
Mostra de Cinema d’Amèrica Central 
de Rubí ’21 que té lloc l’11 de juny, 
1punt 5 i Huacal amb el suport de 
l’Escola Amparo Casamalhuapa a 
Barcelona organitzen  a les 19.45h 
el col·loqui  on-line “La historia de 
todas nosotras” sobre  el documental  
d’Itxaso Díaz i amb la participació 
de la directora i Teodora Vásquez, 
representant de Mujeres Libres de El 
Salvador.

Itxaso Díaz és videocreadora, 
documentalista i comissària audiovisual. 
Especialitzada en el disseny d’històries 
de vida, la narrativa i l’alfabetització 
audiovisual. Llicenciada en Belles Arts 
i doctoranda en Art i Tecnologia per 
la Facultat de Belles Arts de la UPV / 
EHU. Directora de “La historia de todas 
nosotras” entre altres projectes com 
“Aires de cambio” o “tr3inta”.

Teodora Vásquez és estudiant d’un 
grau tècnic en publicitat a la Universitat 
Alberto Masferrer (El Salvador), treballa 
a Tiempos Nuevos Teatro (TNT)  i és 
membre fundadora i representant 
de Mujeres Libres de El Salvador. Al 
2008 Teodora va ser condemnada a 30 
anys de presó per homicidi agreujat, 

després de donar a llum a un nadó 
mort. La policia la va emmanillar i la va 
detenir com a presumpta autora d’un 
assassinat, i només després la van portar 
a l’hospital. Va passar prop d’11 anys 
empresonada.

La llei sobre l’avortament a El Salvador 
és una de les més restrictives del 
món. Organitzacions de drets humans 
informen que una trentena de dones 
estan preses acusades d’homicidi i que 
al menys setze han estat condemnades 
després de patir avortaments, en molts 
casos espontanis.

Això és possible pel fet que en el Codi 
Penal de El Salvador no està clarament 
definit què és l’avortament. Tot i que 
les penes per les interrupcions de 
l’embaràs van dels sis fins als vuit anys, 
la Justícia opta per aplicar el criteri de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
que reconeix l’avortament només fins 
a la setmana vint d’embaràs. Llavors, 
en els casos en què s’excedeix aquest 
període de gestació i la interrupció 
es dona en etapes més avançades, 
el delicte canvia a homicidi. Se suma 
l’agreujant del vincle matern i s’apel·la a 
penes de fins a quaranta anys de presó 
per a les dones.

A l’abril del 2014, organitzacions de 
dones i de drets humans de El Salvador, 
van presentar davant l’Assemblea 
Legislativa, disset sol·licituds d’indult 
per a dones privades injustament de 
llibertat i condemnades a desenes 
d’anys de confinament desprès de sofrir 
emergències obstètriques. Aquestes 
demandes d’indult, es van acompanyar 
de diverses accions mediàtiques que 
van tenir un ampli ressò social a nivell 
local i internacional, en el marc d’una 
campanya amb el títol “Una flor per a 
les 17”

Els diversos eixos mediàtics d’aquesta 
campanya van fer que els expedients 
administratius i les condemnes judicials 
es lliuressin de tecnicismes i burocràcia 
per posar rostre, cos, mirades i històries 
a disset dones reals. Totes elles amb un 
transfons comú d’extrema vulnerabilitat, 
castigades per un sistema judicial 
impotent per atendre i entendre 
aquestes situacions estructurals per les 
que passa gran part de la població del 
país. 

Així, la societat salvadorenca va 
descobrir les històries de Salvadora, 
Marina, Ena, Carmen, Teodora, 
Guadalupe, Mirian, Maritza, Cinthia, 
Alba, Johana, Marina, Mirna, Verónica, 
Evelyn, Teresa i Maria. Dones que es van 
convertir en símbols de resistència a la 
injustícia en representació de les 147 
dones que es calculaven que hi havien 
estat acusades injustament per aquest 
motiu. 

Gràcies a la pressió nacional i 
internacional algunes han assolit la 
llibertat sense un dictamen d’inocència  
continuament negat pels tribunals. 
Al 2015, al cap de 7 anys, Carmen 
Guadalupe Vásquez Aldana fou 
indultada. Al 2016, després de més de 
4 anys, Maria Teresa Rivera. A principis 
del 2018 després de prop d’11 anys, 
Teodora Vásquez, poc més tard en 
acabat de 15 anys de presó, Maira 
Verónica Figueroa. Al març del 2019, 
recuperen la llibertat Alba Rodríguez i 
Maria del Tránsito Orellana que ja havien 
complert 9 anys i Cinthia Rodríguez que 
portava més de 11 anys a la presó. A 
l’agost del 2019, després de 33 mesos 
és absolta Evelyn Hernández. Un tràgic 
degoteig. Fins quant?

Col·loqui sobre “La historia de todas nosotras” 
Divendres 11 de  juny a les 19.45h al CRAC



6 Metzti Chikume

Mostra de cinema d’Amèrica Central Rubí ’21

Negrita

Directora: Marissa Gabriela Solano. Intèrprets: Loren Dolmo i Michael Morrill. 
Hondures(2020).

A Hondures molt poques dones negres tenen càrrecs corporatius dins d’una empresa o llocs 
d’atenció al públic. Les dones negres treballen habitualment en llocs en els quals estan entre 
bastidors perquè se suposa que no arriben als estàndards requerits per representar una 
empresa. Aquest curtmetratge retrata aquesta realitat i denúncia la doble discrminació per 
ser dona i per ser negra.

Katwaj

Directora: Teresa Jiménez. Intèrprets: Priscila Chex, Jesús Puac i Rosario Rancancoj. 
Guatemala (2016). Guardonat al 13º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas (2018).

Ixmucané  és una nena de 12 anys que posseeix fascinació per la vida i la lectura. Viu en una 
família d’escassos recursos. ala Guatemala rural. La seva vida canvia inesperadament quan 
un dels seus pares pren una decisió sobre el futur d’Ixmucané, fent que la noia es rebel·li 
contra el destí que se li vol imposar.

Lucia en el limbo

Directora: Valentina Maurel. Intèrprets: Ana Camila Arenas, Reynaldo Amien i Mayté 
Ortega Floris. Costa Rica (2019). Guardonat al Festival Internacional de Cine de Guanajuato 
-Mèxic (2020) i al Festival Shnit 2019 (Costa Rica), i seleccionat en els festivals de Cannes i 
Toronto de l’any 2019.

Lucia és una adolescent que decideix prendre la iniciativa per perdre la virginitat, i al mateix 
temps, lliurar-se d’uns polls que l’amoïnen. Inicia un viatge per la ciutat que el portarà a 
comprendre que el món no està preparat per a ella.

Hasta con las uñas

Directora: Tania Romero. Intèrprets: Florence Jaugey,  Maria José Alvarez  i Martha Clarissa 
Hernández. Nicaragua (2016).  Guardonat als Festival Icaro 2016 (Guatemala), Cinecafest: 
Central American Short Film Festival  2016 (Florida-USA) i Festival de Cannes – Selecció 
Official – Short Film Corner 2016.

La producció de cinema a Nicaragua continua malgrat l’absència d’una indústria fílmica. El 
documental explora el paper de les dones cineastes en aconseguir la continuïtat d’aquesta 
forma d’art al país i la seva passió per mobilitzar esforços productius des de la fi de l’INCINE, 
l’única indústria fílmica que ha existit a Nicaragua.

12  de juny a les 11h a la Sala Neus Català (Ulloa, 9-11)
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Adiós Bárbara

Directora: Mariel García Spooner. Intèrprets: Lissette Condassin, Meli Moreno i Nohelia 
Rothery. Panamà (2020). Seleccionat en el  Seoul International Food Film Festival (2020) i el 
Panamenian International Film Festival Los Angeles (2020).

Júlia intenta treure la seva mare de la zona de confort en la qual està immersa. 
Inesperadament, és ella qui queda fora de la seva i es veu obligada a enfrontar una nova 
etapa en la seva vida intentant salvar la relació amb la seva mare a través d’un reality show 
de cuina i de l’elaboració d’una recepta.

Entrevista a Mariel Garcia Spooner 

Mariel Garcia Spooner, 34 anys. 
cineasta panamenya. Interessos: 
cinema, sèries, música, menjar sa, 
viure simple, hiit, platja.

Si alguna cosa es pot dir de Mariel 
Garcia Spooner és que és una dona 
activa i apassionada. Directora, 
productora, guionista, locutora, 
creadora de l’Hayah Festival 
Internacional de Curtmetratges de 
Panamà, fundadora de la Comic 
Con Panamà, i coneix bé el cinemà 
de casa nostra ja que s’ha format a 
l’ESCAC a Barcelona. Com influeix 
aquesta polivalència en la teva obra 
cinematogràfica?

Penso que tots tenim diferents 
versions de nosaltres mateixos i és 
molt bonic i sa explorar totes les coses 
que t’agraden i descobrir si les pots 
fer. En el meu cas, el cinema sempre 
m’ha apassionat i descobrir que 
m’agrada explicar històries des d’un 
pla més universal em fa molt feliç. Sóc 
panamenya nascuda a Panamà, amb 
arrels costa-riquenyes, equatorianes, 
franceses. Afortunadament he viatjat 
molt. He vist molt. 

Crec molt en el poder de les històries 
que siguin compreses a tot arreu i 
puguin creuar fronteres.

A la 1era Mostra de cinema d’Amèrica 
Central de Rubí es presenta el proper 
dissabte 12 de juny el teu film “Adíos 
Bárbara”, una obra que destaca pels 
colors, les textures, els sabors i l’amor 
i el desamor entre una mare i una filla, 
on una recepta és primordial. Quina 
és la història que vol mostrar aquesta 
pel·lícula i com va ser el seu rodatge?

Crec que la gran conclusió d’aquesta 
historia és que no hi ha recepta 
perfecta sinó aquella que es fa amor. 

Que les relacions familiars de vegades 
poden ser difícils, però no hi ha res 
que amb molt d’amor i amb molta 
paciència no pugui- curar-se. I d’altra 
banda, explora el tema de la zona de 
confort, d’atrevir-se a sortir, incomodar-
se i viure noves experiències.

Aquest 2021 ja seran 13 edicions de 
l’Hayath Festival Internacional de 
Curtmetratges de Panamà,què creus 
que aporta avui dia el Hayah al teu 
país i, en general, al conjunt del món 
cinematogràfic d’Amèrica Central?

He de dir amb molta alegria i orgull 
que és el Festival número #1 de 
curtmetratges de tota la regió. Ha 
estat un espai on s’han format molts 
cineastes i on a més ha estat possible 
donar-los la visibilitat que es mereixen. 
Considero que avui en dia, encara 
més, és un projecte que segueix sent 
molt i molt necessari, un gran espai i 
aparador de creació. 

Cal tenir present que a més aporta 
moltíssim a la cinematografia de la 
zona amb el seu programa educatiu.

Hayah Festival Internacional de Curtmetratges de Panamà

Hayah Festival Internacional de Curtmetratges de Panamà és el festival centreamericà més antic, que obre espais anualment 
exclusivament al format del curtmetratge. El festival va ser fundat el 2007 i representa un esdeveniment cultural de rellevància 
tant per a la ciutat com per tot el país i la regió d’Amèrica Central ja que permet la promoció de l’audiovisual. 

En les seves dotze edicions han participat més de dos-cents directors i directores panamenys, més de vuit-cents directors/es 
internacionals, més de mil cinc-centes persones s’han format en els seus tallers i cursoso,  i, anualment, es reben més de tres-mil 
curts que volen participar en el festival. Tot plegat fa que s’hagi consolidat com una mostra fonamental per a conèixer, promoure 
i difondre el cinema panameny, de la zona i internacional.  + informació a:  https://www.hayahconnect.com/
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La Matamoros

Directora: Delfina Vidal.  Interprets: Rossana Uribe, Bernardo Kenny i Yiniva Cárdenas. 
Panamà (2017).  Premi a “mejor película de Centroamérica y el Caribe” en el Festival 
Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) del 2017.

De modista de fàbrica a dirigent sindical internacional, la vida de Marta Matamoros va 
estar dedicada a la defensa dels drets de les dones i els treballadors panamenys. La seva 
lluita li va implicar persecució i presó, glops amargs que es van transformar en grans 
victòries. La conquesta del salari mínim i del fur maternal, beneficis que avui es donen per 
descomptats, són part de la vida d’aquesta gran dona panamenya.

Heredera del viento

Directora: Gloria Carrión.  Interprets: Gloria Carrión Fonseca, Carlos Carrión i Ivette Fonseca 
Nicaragua (2018). 

Vaig néixer amb la Revolució Sandinista (1979-1989) i vaig créixer sota la por i la fascinació 
per la guerra i el poder militar dels EUA. Els meus pares, Carlos i Ivette, es van conèixer 
durant la lluita anti-Somocista. Al costat d’ells, vaig viure el sorgiment i la caiguda de la 
son revolucionari, de el qual mai més vam tornar a parlar. Ara, 36 anys després, emprenc 
la meva recerca d’aquest passat en un calidoscopi de records que desafiarà el mite de la 
revolució, redimint el mal de l’oblit.

#QuedateEnCasa

Festival de curts d’ESCINE El Salvador (2020).

Selecció de quatre curtmetratges del Festival de curts gravats amb mòbil “# 
QuédateEnCasa”  organitzat per la Escuela de Cine y Arte Audiovisual  de El Salvador 
(ESCINE). Els curtmetratges seleccionats són “Phosphôros” de Susana Serrano, “Café 
en tiempos de cuarentena”  de Lorena Cierra, “Fantasmas” de Natalia Varela i Diego 
Escobar, i  “Conectados” de Kathya Villacorta.

Seres de niebla

Directores: Colectiva Lemow . Guatemala (2018-2021). Seleccionat en la Bienal de 
Resistencia  (2019).

Sis curtmetratges que fan visible la lluita de moltes dones guatemalenques que a través 
dels seus espais, tant privats com a públics, van llaurant millors condicions de vida per a 
moltes altres dones. Aquestes càpsules  reconeixen el  treball de dones com Cristina Chiquin, 
Aurora Chaj,  Galilea Bracho, Gilberta Jiménez , Manuela Xocol “Ita”  i Cat Monzón i la seva 
aportació pel desenvolupament d’una societat més tolerant.

12  de juny a les 18h a la Sala Neus Català (Ulloa, 9-11)
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1er Premi del públic “Ulls de dones” 
Dissabte 12 de juny a les 20.15h a la SALA NEUS CATALÀ

El dissabte 12 de juny en el marc de la cloenda de la 1a Mostra de Cinema d’Amèrica Central Rubí ’21 es farà entrega del guardó 
del públic “Ulls de dones” a la millor pel·lícula, documental  o curtmetratge de la Mostra. Aquest premi resulta dels vots emesos 
per les persones assistents durant els dos dies a les sessions de cinema. La directora guanyadora serà convidada a la mostrar la 
seva obra i inaugurar la Mostra de l’any 2022 a Rubí.

Luisa Urbina. Guatemala Gabriela Solano. Hondures Gloria Carrión. Nicaragua

Delfina Vidal. Panamà Susana Serrano. El Salvador Valentina Maurel. Costa Rica

Tania Romero. Nicaragua Teresa Jiménez. Guatemala Kathya Villacorta. El Salvador

La Mostra en obert

Alguns dels documentals i curtmetratges que presentem a la Mostra durant aquests dos dies  a Rubí es poden veure en obert a 
diverses xarxes socials o plataformes audiovisuals. Són els següents: 
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El meu nom és Verónica Sacalxot 
Chojolán sóc de Quetzaltenango, 
Guatemala. Realitzadora 
audiovisual independent i 
cineasta, fundadora de Col·lectiva 
Lemow, m’agrada l’escriptura 
sóc aprenent de guionista i sóc 
activista dels idiomes indígenes. 

Directora, guionista, escriptora, 
productora audiovisual, treballes en 
projectes amb enfocament de gènere, 
impulses la Colectiva Lemow. Quins 
moments destacaries de tota la teva 
experiència en aquests camps?

Considero que estar en Lemow va 
ser la meva escola de cinema, vaig 
aprendre a produir des de les meves 
vivències i contextos més personals, 
escric i produeixo el que penso o amb 
el que em sento identificada. Considero 
que cal destacar la meva experiència 

i la meva resistència a la producció de 
projectes. Sense producció no hi ha 
generació, és imprescindible.

Quan a Catalunya vam descobrir 
per les xarxes ‘Seres de niebla’, un 
recull d’històries protagonitzades per 
dones guatemalteques normalment 
negades, ens vam enamorar de la seva 
força i sensibilitat, què significa per 
a tu aquesta iniciativa i quin és el seu 
recorregut?

Aquest projecte va néixer en un 
menjador al costat de Ixmucané Kolor 
quan estàvem reflexionant i pensant 
en com visibilitzar les dones de les 
comunitats i a altres dones que dins 
dels seus contextos fan i construeixen el 
teixit social. És una iniciativa interessant 
i bonica que actualment ha recollit 
la veu de sis dones, però qu estem 
convençudes que dóna per a més 
històries. La idea de retratar aquestes 
dones és visibilitzar per motivar més 
dones a crear i creure en elles, motivar 
lideratges femenins. Aquestes càpsules 
les projectem en mostres comunitàries.

Com a Colectiva apostem més a les 
mostres o festivals que a les xarxes 
socials ja que la informació es perd 
entre tant contingut, per això estem 
molt il.lusionades amb la seva 
presentació a Catalunya en el marc de la 
1a Mostra de Cinema d’Amèrica Central 
de Rubí ‘21 i especialment per ésser una 
mostra dedicada a dones directores. 
Lamentablement pel Covid hem hagut 
de suspendre algunes mostres de 
cinema en el nostre país, Guatemala.

Què creus que aporta avui en dia 
Guatemala internacionalment a través 
dels seus curtmetratges i pel·lícules?

Crec que el cinema de Guatemala està 
en expansió per diverses propostes. El 
cinema és una bona manera de donar 
a conèixer la història i la realitat dels 
països, tanmateix, a Guatemala, hi ha 
mirades necessàries que encara calen, 
les propostes de les dones, dels pobles 
indígenes i de la comunitat LGTBIQ que 
no són tan visibles.

I per acabar, quins noms de dones 
en la cinematografia guatemalenca 
destacaries?

Doncs, d’entrada, la de les meves 
companyes de Lemow: Ixmucané Kolor, 
Teresa Jiménez, Cleida Cholotio, Luisa 
González, Antónia Maldonado i Cat 
Monzón que totes juntes hem construït 
moltes coses amb els pocs mitjans 
que tenim. I també vull reconèixer a 
dues cineastes que han construït grans 
cosescom són Pamela Guinea i Camila 
Urrutia, que se’ls admira la seva feina.

Entrevista a Verónica Salcaxot 

Lemow

El Colectivo Lemow va néixer el 2013 
quan un grup de guatemalenques van 
emprendre un projecte: fer cinema 
amb enfocament de gènere i recórrer 
les comunitats de país centreamericà 
per crear consciència sobre el que viuen 
les dones.

La 1a Mostra de cinema  d’Amèrica Central de Rubí 
’21 ha rebut el suport i la col·laboració de: 

Gloria Carrión, Lorena Cierra, María Lourdes Cortés, 
Cynthia de Cortéz, Itxaso Díaz, Diego Escobar, 
Cristina Estrada, Diego Figueroa, Karly Gaitán , Mariel 
García Spooner, Teresa Jiménez, Valentina Maurel, 
Carla Molina, Esperanza Pérez, Tania Romero,  Fina 
Rubio, Verónica Salcaxot, Susana Serrano, Gabriela 
Solano, Luisa Urbina, Natalia Varela ,Teodora 
Vásquez,  Delfina Vidal i Kathya Villacorta.

També han donat suport: 

Xarxa de Literatura Salvadorenca a Barcelona i 
Catalunya, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI),  

Colectiva LEMOW (Guatemala),  Colectiva de 
Cineastas Hondureñas (Hondures), Escuela de Cine 
y Arte Audiovisual de El Salvador (ESCINE), Mujeres 
Libres de El Salvador, Tiempos Nuevos Teatro (TNT), 
Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC), Sala 
Neus Català de Rubí, Fundación Mundubat, Col·lectiu 
Contrast,  Entrepobles, Mujeres Salvadoreñas 
de Barcelona i Escola Amparo Casamalhuapa a 
Barcelona.

Aquesta Mostra de Cinema ha estat 
possible gràcies a “Fem-ho en Comú”, 
una iniciativa per donar suport a 
projectes socials que es finança amb els 
excedents de sou dels regidors/es de 
Comuns Rubí.
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Matilde Díaz Landeros (Managua 13 
de novembre [any imprecís] - 1997), 
coneguda en el món de la ràdio, la 
fotografia i el cinema només com 
Matilde Díaz, va ser la primera dona 
cineasta de Nicaragua. Filla del també 
primer cineasta, Adam Díaz.

Va iniciar en el cinema des de 
la infància com a ajudant i en 
l’adolescència com a assistent del 
procés creatiu fins arribar a produir, 
dirigir i escriure els seus propis 
documentals. Segons descripcions del 
seu germà, Julio Díaz, qui va morir al 
juny de 2020 a un mes de complir 100 
anys, la recordava en una entrevista 
com «la gran Matilde, l’heroïna i líder 
de la família».

Matilde va ser la primera de les seves 
germanes que des de molt petita tenia 
inquietuds per la càmera, li agradava 
acompanyar al seu pare als estudis i 
assistir-lo en la col·locació de llums, 
decorats, telons i canvi de pel·lícules 
fins al punt que als vuit anys ja sabia 
revelar fotos, reparar bombetes i armar 
els suports de les càmeres. Com la 
«boy» del seu pare treballava des de 
molt petita, usava boina «d’home», 
fumava en públic, usava pantalons; 
va ser fotògrafa, cineasta, tècnica 
de revelat, camarògrafa, guionista, 
productora de cinema, feminista, actriu 
de ràdio i impulsora del sufragi femení 
en els anys 1940.

La cineasta i el seu pare filmaven des 
de 1922 en format de 35 mil·límetres. A 

l’observar que a Nicaragua es produïa 
cinema i no hi havia una institució 
que aglutinés als càmeres inquiets, 
el 1925 van inaugurar l’Acadèmia 
Cinematogràfica de Nicaragua. Aquest 
mateix any van obrir una convocatòria 
per a un concurs de cinema què 
van anomenar «Premi Nacional de 
cinemàtics».

Amb el seu pare va iniciar en 1927 
la producció oficial per l’Estat, 
que consistia en comercials de 
les institucions i després aquests 
s’exhibien en els teatres. També 
filmaven pel·lícules de serveis privats 
en casaments, aniversaris i altres 
esdeveniments. El 1924 funden la sèrie 
Revista Cinematográfica de Nicaragua, 
que col·leccionava el que ells produïen. 
Van filmar així documentals per als 
governs dels presidents Adolfo Díaz, 
José María Montcada i Juan Bautista 
Sacasa en un període de nou anys.

Entre els esdeveniments històrics 
importants que van filmar es troben 
l’arribada dels marines dels Estats 
Units el 1927, la presa de possessió del 
comandament dels tres presidents per 
als que van treballar, la inauguració del 
Monument Poètic a Rubén Darío o el 
terratrèmol de Managua en 1931, on, 
com a cineasta local reconeguda, va ser 
contractada per l’agència Paramount 
Newsreel.

El 1933 Matilde i el seu pare van ser 
contractats pel Comité de Paz de 
Nicaragua per realitzar films oficials. 
La primera pel·lícula d’Adam on ella 
apareix en els crèdits com a assistent de 

direcció és Funerales del sabio maestro 
Miguel Ramírez Goyena el 1927, però 
en els films anteriors apareixia com 
camaròrafa o assistent de producció.

En les seves pel·lícules apareixen 
personatges de la cultura nacional 
com les actrius Margot Alegrett i 
Titina (Ernestina) Leal quan tot just 
eren unes nenes. Titina va arribar a ser 
una famosa declamadora i actriu de 
cinema.

Val la pena observar que la majoria de 
personatges en els seus documentals 
eren dones. També va filmar a inicis 
dels anys 1920 a la basquetbolista 
de fama centreamericana Mercedes 
Benítez Faria coneguda com «La negra 
Faria». Va realitzar, a més, un perfil per 
presentar el 1933 la primera dama 
de la república, Maria Argüello de 
Sacasa, en temps quan les primeres 
dames ni tan sols parlaven en públic. 
Segons els intertítols, Matilde la descriu 
com «la dona nostra infiltrada en la 
presidència», una expressió i un ideal 
massa avançats per la seva època.

A l’hora de la seva mort, Matilde no 
havia rebut el degut reconeixement 
que mereixia per ser la primera dona 
cineasta de Nicaragua i, a dia d’avui, 
tampoc les institucions públiques han 
concedit l’homenatge i honors que es 
mereix.

Karly Gaitán Morales. Comunicadora 
social dedicada a la investigació 
documental, la història i crítica 
cinematogràfica. Ha escrit els llibres: 
Historia del cine en Nicaragua i 200 
películas del cine en Nicaragua

La primera cineasta de Nicaragua
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