
NOTA DE PREMSA 
 
 

Programació prèvia especial del 15è Festival de Cinema Colombià de Barcelona, 
el 26 d’octubre de 2018, a les 19h, als Cinemes Girona 

 
 

El Festival Barcelona DIÀSPORA 2018, que se celebrarà del 13 al 16 de desembre,  
presenta una important activitat prèvia el proper 26 octubre, a les 19.30h,  

als Cinemes Girona 
 

ESTRENA PER A BARCELONA, CATALUNYA I ESPANYA DE LA PEL·LÍCULA 
"PÁJAROS DE VERANO", DE CIRO GUERRA I CRISTINA GALLEGO 

 
 
Barcelona, 11 d’octubre de 2018.- La pel·lícula “Pájaros de Verano” arriba a Barcelona per obrir el 
teló del Festival Diàspora 2018 després de la seva participació especial al Festival de Sant Sebas-
tià. El darrer film dels directors colombians Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente, 2015) i Cristina 
Gallego, que s'estrenarà en sales a Espanya el 2019, ha tingut un exitós i ampli recorregut per 
festivals internacionals: 
 
- Pel·lícula inaugural 50a Quinzena de Realitzadors de Cannes, França, 2018. 
- Selecció Oficial, 71è Festival Internacional de Cinema de Locarno, Suïssa, 2018. 
- Preseleccionada per representar Colòmbia als Premis Oscar 2018. 
- Festival de Sant Sebastià, "Secció Perles", les millors pel·lícules participants en altres festivals 
internacionals. 

 
La projecció del film colombià, anirà acompanyada de la taula rodona "Biocivilització i la cura 
dels béns comuns de la xarxa de la vida, especialment de l'aigua, essencial en la preserva-
ció de la xarxa de la vida al planeta". Hi participaran Calixt Suarez Villafañe, indígena arahuaco 
de la Serra Nevada (Colòmbia); Xavi Ayén, escriptor i periodista de la Vanguardia; i Sandra Cam-
pos, humanista i directora del Seminari Internacional de Convivència Planetària 
(www.biocivilizacion.org). 
 
El Festival arriba a 2018 a la seva 15a edició, enfortint una vegada més el pont amb Colòmbia pel 
que fa a intercanvis de coneixement, reflexions, coproduccions, agendes de treball i de negocis, 
taules d'intercanvi, entre altres diverses propostes, i dedicant, aquest cop , la seva línia editorial a 
la responsabilitat que tenim tots en la cura dels "béns comuns" de la xarxa de la vida, 
especialment del bé comú de l'aigua i de les comunitats humanes que tenen cura aquests béns.  
 
Ens unim a la crida de la responsabilitat i la cura que com a éssers humans tenim de tota la xarxa 
de la vida, de la qual els béns comuns i els éssers humans també som part, formant un "nosaltres" 
amb tota aquesta simfonia de vida. Centrant la nostra atenció, particularment en la cura de l'aigua, 
tant en els camps, com en les ciutats, per la qual cosa el Festival dóna especial atenció a 
l'Amazones i al Riu Atrato, que acaben de ser reconeguts a Colòmbia per la Cort Suprema de 
Justícia com subjectes de Dret. 
 
 
VENDA D’ENTRADES OBERTA: 
 
1. Al nostre Verkami https://www.verkami.com/projects/21834-15%C2%AA-edicion-del-
festival-de-cine-colombiano-diaspora-2018 
2. A la taquilla de Cinemes Girona (Carrer de Girona, 173, 08025 Barcelona. Tel. 931 18 45 31) 

www.biocivilizacion.org


 
 

PROGRAMACIÓ: DIA 26 D'OCTUBRE 19h, ALS CINEMES GIRONA 
 
 

 
ESTRENA PER A BARCELONA, CATALUNYA I ESPANYA  

DE LA PEL·LÍCULA "PAJAROS DE VERANO", DE CIRO GUERRA I CRISTINA GALLEGO 
 

Dia: divendres 26 d'octubre de 2018 - Hora: de 19 a 21h 
Lloc: CINEMES GIRONA  

(Carrer Girona, 173. 08025 Barcelona. Tel. 93.118 45 31) 
 

TRAILER OFICIAL AQUÍ 
 

 
 
FESTIVALS 
 
Després de la seva participació especial al Festival de Sant Sebastià 2018. La pel·lícula que 
s'estrenarà en sales a Espanya en el 2019 i arriba a Barcelona per obrir el teló del Festival de 
Cinema Colombià de Barcelona diàspora 2018. 
 
- Pel·lícula inaugural 50a Quinzena de Realitzadors, Cannes, França, 2018. 
- Selecció Oficial, 71è Festival Internacional de Cinema de Locarno, Suïssa, 2018. 
- Pel·lícula preseleccionada per representar Colòmbia als Premis Oscar 2018. 
- Festival de Sant Sebastià, "Secció Perles". Aquesta secció projecta les millors pel·lícules 
participants en altres festivals internacionals. 
 
SINOPSI 
 
La "Bonanza Marimbera", el lucratiu negoci de la venda de marihuana als Estats Units, va ser un 
presagi del que marcaria a un país per dècades. A la Guajira, una família indígena Wayúu viurà en 
carn pròpia les conseqüències del xoc entre l'ambició i l'honor. La seva cultura, les seves 
tradicions i les seves vides seran amenaçades per una guerra entre germans les conseqüències  
les sentirà el món sencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2406


 
TAULA RODONA:  

"BIOCIVILITZACIÓ I LA CURA DELS BÉNS COMUNS, ESPECIALMENT DE L'AIGUA, 
ESSENCIAL EN LA PRESERVACIÓ DE LA XARXA DE LA VIDA AL PLANETA” 

  
Dia: divendres 26 d'octubre de 2018 - Hora: després de la projecció 

Lloc: CINEMES GIRONA  
(Carrer Girona, 173. 08025 Barcelona. Tel. 93.118 45 31) 

 

 
 
Amb aquesta taula marcarem la línia editorial que acompanyarà aquest any el festival DIÀSPORA 
2018. Hi participen: 
 
 
CALIXTO SUÁREZ VILLAFAÑE 
Indígena arahuaco de la Serra Nevada (Colòmbia) 
 
"Com pobles indígenes, el nostre compromís i responsabilitat, és tenir cura dels humans i del món. 
El nostre objectiu és recuperar les terres dins del límit del territori ancestral, que són els llocs 
sagrats importants per a la humanitat. Estem desenvolupant diverses accions per a recuperació de 
terres ". 
 
 
XAVI AYÉN 
Escriptor i periodista 
 
Escriu a La Vanguardia des de 1991, pertany a la secció de Cultura en la qual exerceix el càrrec 
de cap de secció. Des de 1989 ha fet unes 2.000 entrevistes, vint d’elles eren premis Nobel de 
Literatura. 
 
Ha escrit llibres com La volta al món en 80 autors en què el periodista literari es desplaça a 
l'hàbitat de l'escriptor per obtenir revelacions importants. Algunes entrevistes s'han convertit en 
documents històrics. Per exemple, quan van comunicar a Mario Vargas Llosa que havia guanyat el 
Nobel, en Xavi l’estava entrevistant. Va realitzar l'última entrevista a Gabriel García Márquez 
abans de la mort del Nobel, en què admetia que havia deixat d'escriure. 
 
 
SANDRA CAMPOS 
Humanista, directora del Seminari Internacional de Convivència Planetària 
www.biocivilizacion.org, de l'Associació IMAGO (Barcelona) 
 
Llicenciada en Dret, compta, entre d'altres amb el Postgrau "Programes, projectes i polítiques de 
ciutat" de la Universitat de Barcelona. Directora igualment, al costat de Toni Marin Vila, del Festival 
de Cinema Colombià de Barcelona Diàspora, i editora del llibre "Biocivilización en marxa", d'Ed. 
Icaria (2018). 
 
"Biocivilización ..." destaca l'essència del florent paradigma de convivència planetària, en el "cura" 
de la XARXA DE LA VIDA, de la qual fan part de manera interrelacionada i interdependent tots els 
éssers vius: humans, animals, natura, igual que la Terra, com a ens igualment viu i única casa de 
totes les espècies, inclosa la humana. Els escrits que conformen aquest llibre busquen aportar, 
des d'una perspectiva "biocivilizatoria", un altre paradigma de convivència planetària: Amb quina 
ètica ?, amb quina economia? i amb quina estructura de poder? Aquestes són les preguntes 
plantejades en el marc del taller "Camins i descamins per a una Biocivilización" (Rio de Janeiro). 
 
 
 



AVANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ: SECCIÓ PANORAMA DEL FFESTIVAL DIÀSPORA 
Del 13 al 16 de desembre de 2018 

 
 

Aquest any 2018, el 15è Festival DIÀSPORA de Cinema Colombià titula la seva secció 
PANORAMA  "Colòmbia: cinema, literatura i societat" 

 
 
Entre el 13 i el 16 de desembre de 2018, el festival projectarà la seva Secció Panorama als 
Cinemes Girona de Barcelona.  
 
Constarà de la programació de sis de pel·lícules colmbianes de referència que seran presentades 
pels seus directors/es i productors/es. Moltes d’elles estan basades, adaptades o inspirades en 
obres literàries rellevants i, per tant, convidarem també als escriptors/es reputats/des d'aquest país 
i del nostre.  
 
D'altra banda, i aprofitant la presència dels autors/es a la Ciutat Comtal, programarem 
conjuntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona una sèrie de lectures compartides.  
 
 
La programació de pel·lícules de la Secció Panorama comptarà amb pel·lícules com: 
 
"La venedora de roses" DIRECTOR: VICTOR GAVIRIA 
"La verge dels sicaris" DIRECTOR: Barbet Schroeder 
"Satanàs", DIRECTOR: ANDRÉS Baiz 
"Paradís travel", dirigida per SIMON BRAND (2008)  
"La Desazón suprema: Retrat incessant de Fernando Vallejo" DIRECTOR: LUIS OSPINA 
"Carta a una ombra", dirigida per DANIELA ABAD I MIGUEL SALAZAR 
"Leidi", DIRECTOR: SIMÓN TAULA SOTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tota la informació a www.diasporabarcelona.com 
I segueix-nos per les nostres xarxes socials 

FACEBOOK · TWTTER · INSTGRAM · YOUTUBE 
 
 
 
 
 

Sandra Campos 
Directora  

Festival de Cinema Colombià de Barcelona Diàspora 
Mòbil 660.567.655 

sandracampos@imagobarcelona.org 
www.diasporabarcelona.com 

http://www.diasporabarcelona.com/
https://www.facebook.com/Diasporabcn/?ref=bookmarks
https://twitter.com/DiasporaBCN
https://www.instagram.com/diasporabcn/
https://www.youtube.com/channel/UCzQxGLzAvvn74olPI8nHIFA?view_as=subscriber

