


La Mòstra de Cinèma Occitan, al llarg de les seves diferents edicions, 

s’ha anat consolidant com un instrument útil de promoció i divulgació 

de la llengua i la cultura occitana a Catalunya i com un aparador de 

la creació audiovisual en occità.

Aquesta vuitena edició que us presentem es programa a 32 localitats 

i ofereix un mostruari de creacions, fetes des de sensibilitats i 

propostes artístiques ben diferents, que s’expressen a través d’un 

autèntic ventall de varietats lingüístiques, que van del gascó al vivaro-

alpí, del llenguadocià al llemosí o del provençal a l’alvernès. Totes 

elles, pròpies dels diferents territoris occitans i de les persones que 

les parlen.

Amb la decidida voluntat de seguir sent una finestra a través de la 

qual es pugui gaudir d’una visió panoràmica de la llengua i la cultura 

occitanes, a través de les seves creacions audiovisuals, la Mòstra de 

Cinèma Occitan es posa en marxa, un any més.

La Mòstra de Cinèma Occitan està organitzada per la Direcció General 

de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, amb la col.laboració de diferents institucions, entitats 

culturals i empreses tant de Catalunya com d’Occitània, i universitats 

que en garanteixen uns continguts de qualitat i una presència àmplia 

a tots dos territoris, tot adequant la programació a les peticions i 

interessos de cadascuna de les localitats que l’acullen.

Podeu consultar la programació detallada a:

www.gencat.cat/llengua/mostradecinemaoccitan

La Mòstra de Cinèma Occitan, al long de las siás diferentas 
edicions, s’es consolidada coma un instrument util de promocion e 
divulgacion de la lenga e la cultura occitana en Catalonha e coma 
una veirina de la creacion audiovisuala en occitan.

Aquesta ochena edicion que vos presentam se programa a 
32 localitats e ofrís un escapolon de creacions, apertenents 
a de sensibilitats e proposicions artisticas plan diferentas, 
que s’exprimisson a travèrs d’un autentic ventalh de varietats 
lingüisticas, que van del gascon al vivaroalpenc, del lengadocian 
al lemosin o del provençal a l’auvernhat. Totas elas, pròprias dels 
diferents territòris occitans e de las personas que las parlan.

Amb la determinacion de contunhar d’èsser aquela fenèstra qu’òm 
pòsca gausir a travèrs d’una vision panoramica de la lenga e la 
cultura occitana, a travèrs las siás creacions audiovisualas, la 
Mòstra de Cinèma Occitan se met en plaça, un an de mai.

La Mòstra de Cinèma Occitan es organizada per la Direccion 
Generala de Politica Lingüistica del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalonha, amb la collaboracion de divèrsas 
institucions, entitats culturalas e entrepresas tant de Catalonha 
coma d’Occitània, e d’universitats que ne garantisson de contenguts 
de qualitat e una preséncia larga dins totes dos territòris, en tot 
adaptant la programacion a las peticions e interèsses de caduna 
de las localitats que l’acolhisson.

Podètz consultar la programacion detalhada a:
www.gencat.cat/llengua/mostradecinemaoccitan



Cathare
An: 1999
Genre: ficcion
Durada: 28 minutas
Produccion: Écransud
Realizacion: Michel Gayraud
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan e en francés

Sinòpsi:

Amb un ritme pròche del western o a del road movie, 
assistissèm al viatge de Guilhèm Belibasta, darrièr 
prefècte catar, fins al sieu liurament als inquisitors, de 
la man d’Arnau Sicre. Un viatge que seguís las grandas 
linhas de la doctrina catara.

En cap
An: 2015
Genre: documentari
Durada: 6 minutas
Produccion: Eth Ostau 
Comengés
Realizacion: Renaud Lassalle
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan, en occitan e en francés

Sinòpsi:

Passejada poetica per l’univèrs del collectatge, de la 
recuperacion e preservacion de la memòria, personala 
o collectiva, a travèrs de l’imatge poderós e expressiu 
d’un percors en veitura per una petita estrada locala, 
que long de son cors se mescla de remembres, d’imatges 
d’enfantesa e de formas de vida desaparegudas.

Ibòs en Bigòrra.   
Entre mutacions e mites

An: 2014
Genre: documentari
Durada: 54 minutas
Produccion: Mèdia d’Òc e 
Nosauts de Bigòrra
Realizacion: Fabrice Bernissan
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan, en occitan e en francés

Sinòpsi:

La traça de la Segonda Guèrra Mondiala es plan 
presenta en Occitània, quitament dins los endreches 
mai petits e alonhats. Es la traça dels recrutaments, dels 
mòrts e dels presonièrs que subrevisquèron, quitament 
als camps d’exterminacion. Ibòs, un petit vilatge de 
Bigòrra, escapa pas aquela traça. Lo Plan Marshall serà 
lo ponch de partença d’un procès que transformarà sa 
realitat economica e son biais ancestral de viure.



Lo sumi de la lenga vai a 
Montpelhier

An: 2016
Genre: documentari
Durada: 36 minutas
Produccion: Chambra d’òc e L’Aura 
- Scuola di cinèma di Ostana
Realizacion: Andrea Fantino
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan, en italian e en francés

Sinòpsi:

La 24 d’octòbre de 2015, Montpelhièr aculhiguèt la 
cinquena granda manifestacion en defensa de la lenga 
occitana, justament quand fasiá dètz ans de la primièra, 
la de Carcassona. Aquela nòva manifestacion, jol lèma 
“Anem Òc! Per la lenga occitana”, convoquèt de milièrs 
de personas vengudas dels desparièrs espacis geografics 
que partejan l’occitan coma lenga, dont las valadas 
alpencas, en territòri italian. Dempuèi aquelas valadas 
se metèt en marcha lo grop musical Blu l’Azard.

Trobadors
An: 1995
Genre: ficcion
Durada: 52 minutas
Produccion: Écransud
Realizacion: Michel Gayraud
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan e en francés

Sinòpsi:

A travèrs d’una atmosfèra onirica e minimalista, se pre-
senta los grands tèmas de l’amor cortés, gràcias als mots 
e als vèrses de divèrses trobadors. Demièg las paraulas, 
de fragments musicals recupèran lo biais qu’aqueles poè-
mas arribavan al public dels sègles XII e XIII.

Vòutz de lo sambuc
An: 2010
Genre: documentari
Durada: 38 minutas
Produccion: Chambra d’Òc
Realizacion: Paolo Ansaldi
Lenga: occitan, amb sostitols en 
catalan e en italian

Sinòpsi:

Lo Sambuc es una comuna de la Val d’Estura, dins la 
província de Coni (Piemont), entre los Alps Còcias e los 
Alps Maritims que, coma tant d’autras comunas de 
montanha de pertot, vei que sa populacion demesís e 
que los biaisses de vida tradicionals pèrdon lor preséncia. 
Ça que la, i convivon de personatges de tota sòrta e de 
fèstas amb de sègles d’istòria del costat de las iniciativas 
complètament nòvas e contemporanèas.



luòc data ora pellicula

Alàs
Nou Local Social
Plaça de la Vila

Divendres, 
24 de junh

20,00 En cap 
Session partejada amb la 
programacion de PICURT

Almacelles
Museu d’Arquitec-
tura i Urbanisme 
J. Mas Dorsal
Pitàgores, 2

Divendres, 
22 de julh

21,00 En cap

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Arenys de Mar
Sala d’Actes de la 
Biblioteca “Fidel Fita”
Bonaire, 3

Dissabte, 
15 d’octòbre

19,00 En cap

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Arenys de Munt
Masia Borrell
Verge del Remei s/n

Dissabte, 
17 de setembre

19,00 En cap

Cathare

Artedó
Escola d’Artedó

Dissabte, 
25 de junh

15,00 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites
Session partejada amb la 
programacion de PICURT

Aurinhac
Espaci Sent Miquèu
Carrèra Sent 
Miquèu

Dimars, 
4 d’octobre

14,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher
En partenariat en ame Ciné-
donjon Aurignac e eth collègi 
Emile-Paul Vayssié

Barcelona
CAOC. 
Hotel d’Entitats
Providència, 42

Divendres, 
28 d’octòbre

19,30 Vòutz de lo Sambuc

Filmoteca de 
Catalunya
Plaça Salvador 
Seguí, 1-9

Dimecres, 
30 de novembre

18,30 Trobadors

Aula Capella de 
la Universitat de 
Barcelona
Gran via de les Corts 
Catalanes, 585

Dijòus, 
17 de novembre

18,30 Cathare
Seguirá un collòqui sus lo 
catarisme e Catalonha amb 
intervencions d’especialistas 
convidats en aquèla sesilha.

Dijòus, 
6 d’octòbre

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher
Collòqui e projeccion organizats 
per Plataforma per la Llengua e 
lo CAOC

Bordèu
Médiathèque 
“La Source”. 
Le Bouscat
Place Gambetta

Dimars, 
18 d’octòbre

18,00

Cathare

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

En cap

Trobadors



luòc data ora pellicula

Canet de Mar
Pavelló Municipal 
d’Esports. Sala 
d’Audiovisuals
Catalunya s/n

Divendres,
23 de setembre

19,30 “Frederic Mistral, el pare de 
totes les Mireies”, per l’istorian 
Jaume Vellvehí

Dissabte, 
24 de setembre

11,30 En cap

12,00 Vòutz de lo Sambuc

13,00 Trobadors

17,00 Cathare

18,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

19,00 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Cassà de la Selva
Auditori del Centre 
Cultural Sala Galà
Carrer del Molí, 7

Divendres, 
14 d’octòbre

21,00 En cap

Cathare

Castelló d’Empúries
Capella de Santa 
Clara
Plaça de les 
Monges, 1

Dissabte, 
10 de setembre

16,00 Trobadors
Session partejada amb la 
programacion del festenal “Terra 
de Trobadors”.

Coazze
Sala Consigliare di 
Coazze

Dimenge, 
4 de setembre

22,00 En cap

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Foish
Fogal “Le Leo”
16 car. Noël 
Peyrevidal

Divendres, 
7 d’octobre

20,30 Trobadors

Cathare

Girona
Museu del Cinema
Carrer de la Sèquia, 1

Dijòus, 
17 de novembre

19,30 Cathare

En cap

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Les
Punt Òmnia Eth 
Haro
Plaça der Haro

Divendres, 
23 de setembre

21,30 En cap

Punt Òmnia Eth 
Haro
Plaça der Haro

Divendres, 
7 d’octobre

22,00 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Lleida
Sala d’Actes de 
l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs
Plaça de la Catedral, 2

Dijòus, 
16 de junh

19,00 En cap

Cathare

Espai Orfeó
Sant Martí, 60-62

Dimècres, 
5 d’octubre

19,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Dimècres, 
26 d’octubre

19,00 Trobadors

Sala de Projeccions 
de la Biblioteca 
Pública
Rambla d’Aragó, 10

Dimècres, 
23 de novembre

18,00 Vòutz de lo Sambuc

Sala d’Actes de 
l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs
Plaça de la Catedral, 2

Dissabte, 
22 d’octòbre

17,00 Cathare
Session partejada amb la 
programacion de Somcinema. 
www.somcinema.cat

CaixaForum Lleida
Blondel, 3

Desembre Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites
Session partejada amb la 
programacion de la Filmoteca 
Terres de Lleida



luòc data ora pellicula

Martignano
Parco Palmieri 
Piazza Palmeri, 12

Divendres, 2 
de setembre

21,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher
Projeccion compresa dins la 
programacion del festenal Evò 
ce Esù. Consultatz: https://www.
facebook.com/rassegnaevoceesu

Montalban
Sala de projection 
del “Ancien 
collège”
15 allée Empereur

Dijòus, 
6 d’octòbre

15,00 
e 
22,00

Trobadors

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Cathare

Montlaur

Foyer de Montlaur
Route du Pont Neuf

Dissabte, 
24 setembre

18,00 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

20,00 Menjar dreit 
(participacion 5€)

21,00 Trobadors

Carnavals en Val de 
Danha 
(réalisation Jordi Cé)

Cathare

Narbona
Ostal Occitan 
Narbonés
31, carrièra Jean-
Jaurès

Dijòus, 
27 d’octòbre

18,30 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Dijòus, 
3 de novembre

18,30 Cathare

Dijòus, 
10 de novembre

18,30 Vòutz de lo Sambuc

Dijòus, 
17 de novembre

18,30 En cap

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Dijòus 
24 de novembre

18,30 Trobadors

Ostana
Sala Comunale Dimenge, 

18 de setembre
21,00 En cap

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Pàmias
Sala del Jòc del 
Malh

Dimenge, 
20 de novembre

15,00 Trobadors

Prada de Conflent
Cinema Lido
174, av. G. de 
Gaulle 

Dijòus, 
18 d’agost

23,00 Trobadors
Session partejada amb la 
Universitat Catalana d’Estiu

Premià de Mar
Patronat Social 
Premianenc
Reverend Paradeda, 26

Dimenge, 
4 de setembre

19,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Vòutz de lo Sambuc

Reus
Sala d’Actes del 
Centre de Lectura 
de Reus
Major, 15

Diluns, 
27 de junh

19,30 Trobadors

Dijòus, 
27 d’octòbre

20,00 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher
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Tarragona
Biblioteca Pública 
de Tarragona
Fortuny, 30

Dimècres, 
19 d’octòbre

18,30 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Dijòus, 
20 d’octòbre

18,30 En cap

Cathare

Tolosa
Ostal d’Occitània 
de Tolosa
11, Carrièra 
Malcosinat

Dijòus, 
8 de setembre

18,30 Cathare

19,00 Trobadors

Dijòus, 
13 d’octòbre

18,30 Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Dijòus, 
10 de novembre

18,30 Vòutz de lo Sambuc

Dijòus, 
8 de decembre

18,30 En cap

18,45 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Tortosa
Biblioteca Marcel.lí 
Domingo
Mercè, 6

Dimars, 
4 d’octòbre

18,30 Cathare

Vòutz de lo Sambuc

Biblioteca Marcel.lí 
Domingo
Mercè, 6

Dimars, 
11 d’octòbre

18,30 Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Dimars, 
18 d’octòbre

18,30 En cap

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

Dimars, 
25 d’octòbre

18,30 Trobadors

Tremp
Biblioteca Pública 
Maria Barbal
Plaça de Catalunya, 6

Dijòus, 
22 de setembre

19,00 Trobadors
Del 15 de setembre 
al 15 d’octobre, exposicion 
“Frederic Mistral. 
La terra i els somnis”

Vielha
Era Audiovisuau
Baile Callbetó 
Barra, 8

Octobre i 
novembre

Cathare

Trobadors

Vòutz de lo Sambuc

Lo sumi de la lenga 
vai en Montpelher

En cap

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites

Vilagalhenc
Fogal Municipal Dimècres, 

5 d’octobre
17,00 Lo sumi de la lenga 

vai en Montpelher

Trobadors

19,00 Apero-repais 
(participacion als fraisses 5 €)

20,30 Cathare

En cap

Ibòs en Bigòrra. Entre 
mutacions e mites



AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ÀREA DE CULTURA

Biblioteca Popular 
Pare Fidel Fita

Biblioteca Pública

TARRAGONA

Organiza: 

Amb la collaboracion de:

Generalitat de Catalonha
Departament de Cultura

CERCLE OCCITÀ DELS DOS ARENYS

blioteca Pública

GONA


