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El Teatre Municipal Xesc Forteza es torna engalanar un any més per 
acollir la inauguració de la 5a edició de la Mostra Out!. 
Dimarts 14 de juny a partir de les 20.00h, gala inaugural presentada 
per Núria Ferrer i Valeriano Rodríguez, contará con la actuación 
musical de Baaldo.

Durant la gala es presentarà el programa i les novetats de la cinquena 
edició i es projectarà la pel·lícula inaugural Mascarpone dirigida per 
Alessandro Guida i Matteo Pilati.

Entrada gratis fi ns omplir aforament

El Teatre Municipal Xesc Forteza se pondrá de nuevo sus mejores galas 
para acoger la inauguración de la 5º edición de la Mostra Out!. 
El martes 14 de junio a partir de las 20.00h, gala inaugural presentada 
por Núria Ferrer i Valeriano Rodríguez, comptarà amb l’actuació musical 
de Baaldo.

Durante la gala se presentará el programa y las novedades de la quinta 
edición y se proyectará la película inaugural Mascarpone dirigida por 
Alessandro Guida y Matteo Pilati.

Entrada gratis hasta llenar aforo

INAUGURACIÓ



M A S C A R P O N E  Estrena: Illes Balears

Dimarts 14 de juny, 20h       Teatre Xesc Forteza          
Direcció: Alessandro Guida, Matteo Pilati
Intèrprets: Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gian-
marco Saurino, Michela Giraud, Lorenzo Adorni
Comèdia · 101’ · Itàlia · 2021
V.O. en italià. Subtítols en espanyol 
 
Antonio és un home de 30 anys. La seva vida sofreix un gir 
inesperat quan l’abandona el seu marit, de qui depèn tant 
psicològica com econòmicament: necessita trobar un lloc on 
viure, un treball i un nou propòsit en la vida. Acaba llogant 
una habitació a casa de Denis i treballant en el forn de Luca al 
mateix temps que assisteix a l’escola de pastisseria. Mentre 
passa tot això, es va adonant que es va equivocar en renunciar 
a la seva independència per salvar la seva relació de parella.
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Antonio es un hombre de 30 años cuya vida sufre un 
giro inesperado cuando lo abandona su esposo, de 
quien depende tanto psicológica como económicamente: 
necesita encontrar un sitio donde vivir, un trabajo y 
un nuevo propósito en la vida. Acaba alquilando una 
habitación en casa de Denis y trabajando en la panadería 
de Luca mientras asiste a la escuela de pastelería. 
Mientras pasa todo esto, se va dando cuenta que no hizo 
bien en renunciar a su independencia para salvar a toda 
costa su relación de pareja.

Antonio is a 30 yo family man, whose life fi nds an 
unexpected twist when he’s suddenly dumped by his 
husband, whom he depends on both psychologically 
and economically: he needs to fi nd a new place to stay, 
a job and a new purpose in life. He fi nds a room in 
an apartment owned by Denis and starts to work in a 
bakery owned by Luca while attending pastry school. 
Through this process he discovers that it was wrong 
of him to give up his independence for the sake of his 
relationship in the past.



1010
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Dos actors amateurs culpables d’actes homòfobs s’enfronten al seu 
primer petó gai enmig del rodatge d’un curtmetratge estudiantil, 
l’enregistrament es deté amb el primer petó (horrible i incòmode). 
Aviat descobriran el seu passat, la culpa i la cerca de la redempció 
els farà intentar un petó romàntic i apassionat.

Dos actores amateurs culpables de actos homófobos se enfrentan a su 
primer beso gay en medio del rodaje de un cortometraje estudiantil, la 
grabación se detiene con el primer beso (horrible e incómodo). Pronto 
descubrirán su pasado, la culpa y la búsqueda de la redención les hará 
intentar un beso romántico y apasionado.

Two amateur actors guilty of homophobic acts face their fi rst gay 
kiss in the middle of shooting a student short fi lm, the recording 
stops with the fi rst kiss (horrible and uncomfortable). Soon they 
will discover their past, the guilt and the search for redemption will 
make them try a romantic and passionate kiss.

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

DA  K I S S  Estrena: Europa

Dimecres 15 de juny, 19h       
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Carlos Lowmet
Comèdia · 14’ · Mèxic · 2022
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Flo ha d’anar a Marràqueix per feina. Així que deixa a Tom a càrrec 
del seu fi ll de cinc anys, Sam. Flo li deixa una llista de tasques 
per realitzar durant la seva absència. Però, Tom oblida el curs de 
guitarra de Sam. Des del seu ryad, Flo li crida per donar-li la culpa. 
Tom odia que li enxampi. Recull a Sam. El seu cotxe surt del garatge 
a tota velocitat. SQUISH. Tom acaba d’esclafar alguna cosa...

Flo tiene que ir a Marruecos por trabajo. Así que deja a Tom a cargo de 
su hijo de cinco años, Sam. Flo le deja una lista de tareas para realizar 
durante su ausencia. A pesar de ello, Tom olvida el curso de guitarra 
de Sam. Desde su ryad, Flo le llama para echarle la culpa. Tom odia 
que le pillen. Recoge a Sam. El coche sale del garaje a toda velocidad. 
SQUISH. Tom acaba de aplastar algo…

Flo has to go to Morocco for work. He leaves Tom in charge of his 
fi ve year old son, Sam. Flo leaves him a list of tasks to complete 
during his absence. Despite this, Tom forgets Sam’s guitar lesson. 
From his ryad, Flo calls him to blame him. Tom hates being caught. 
He picks up Sam. The car leaves the garage at full speed. SQUISH. 
Tom just crushed something...

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional

S Q U I S H 
Estrena: Illes Balears

Dimecres 15 de juny, 19h  CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Xavier Seron
Drama · 20’ · Bèlgica · 2020
V.O. Francès. Subtítols en espanyol
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Una dona iraniana deixa al seu marit a l’Iran i se’n va a 
Rússia. Sorgeixen els records del seu viatge a la Copa del 
Món i del partit Iran-Espanya, però de sobte també un secret 
incòmode…

Una mujer iraní deja a su marido en Irán y se va a Rusia. Surgen 
los recuerdos de su viaje a la Copa del Mundo y del partido 
Irán-España, pero de repente también un secreto incómodo…

An Iranian woman leaves her husband and travels to Russia. 
Memories of her world cup trip and the Spain-Iran match 
come up, as well as an uncomfortable secret...

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional

S P R I N G  I N  AU T U M N
Estrena: Illes Balears

Dimecres 15 de juny, 19h   CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Ghasideh Golmakani
Drama · 8’ · Iran · 2021
V.O. persa. Subtítols en espanyol
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Després d’una nit de festa a Berlín, un jove gai britànic es 
converteix en víctima d’un sistema que nega la seva existència i 
el llança a l’oblit després de la sobtada mort de la seva parella.

Tras una noche de fi esta en Berlín, un joven gay británico se 
convierte en víctima de un sistema que niega su existencia y lo 
arroja al olvido tras la repentina muerte de su pareja.

After a night out in Berlin, a young, gay, British guy becomes 
the victim of a system which denies his existence and throws 
him into oblivion following the sudden death of his partner.

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional

N E X T  O F  K I N
Estrena: Espanya
Dimecres 15 de juny, 19h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Dean Marriott
Drama · 11’ · Regne Unit · 2020
V.O. anglès. Subtítols en espanyol
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Jarvis és un psicòleg que entaula una discussió còmica i 
fi losòfi ca sobre les pors irracionals. Ambientada en un elegant 
pub londinenc al costat del riu Tàmesi, aquesta conversa gira al 
voltant de les vespes, els taurons i les màquines expenedores, 
i culmina quan Jarvis prova la seva pròpia medicina.

Jarvis es un psicólogo que entabla una discusión cómica y 
fi losófi ca sobre los miedos irracionales. Ambientada en un 
elegante pub londinense junto al río Támesis, esta conversación 
gira en torno a las avispas, los tiburones y las máquinas 
expendedoras, y culmina cuando Jarvis prueba su propia 
medicina.

Jarvis the psychologist engages in a comedic and philosophical 
discussion about irrational fears. Set in an elegant London 
pub by River Thames, this conversation revolves around 
wasps, sharks and vending machines — culminating in Jarvis 
tasting his very own medicine.

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional

WA S P S ,  S H A R K  &  V E N D I N G  M A C H I N E S

Estrena: Espanya
Dimecres, 15 de Juny a les 19h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Kew Lin
7’ · Regne Unit, Singapur · 2021
V.O. anglès. Subtítols en espanyol
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L’inici del confi nament a Mèxic per la pandèmia de COVID19 
confronta a Ignacio i Xutaj, pare i fi ll. Junts hauran d’aprendre 
que veure la vida de formes diferents no redueix l’amor que 
es tenen. 

El inicio del confi namiento en México por la pandemia de COVID19 
confronta a Ignacio y Xutaj, padre e hijo. Juntos deberán aprender 
que ver la vida de maneras diferentes no reduce el amor que se 
tienen.

At the beginning of the confi nement in Mexico due to the 
COVID19 pandemic confronts Ignacio and Xutaj, who are 
father and son. Together they must learn that seeing life in 
diff erent ways does not reduce their love for each other.

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional

X U TA J
Estrena: Espanya
Dimecres 15 de juny, 19h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Jonathan Anzo
Drama · 20’ ·  Mèxic · 2022
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Protegir el seu fi ll es torna incòmode quan Julie per casualitat 
descobreix a Jeremy en una aplicació de cites i descobreix 
que els dos estan ocultant parts de les seves vides al món. 

Proteger a su hijo se vuelve incómodo cuando Julie por 
casualidad descubre a Jeremy en una aplicación de citas y 
descubre que los dos están ocultando partes de sus vidas al 
mundo.

Protecting her son gets awkward when Julie accidentally 
catfi shes Jeremy on a hook-up app and learns that they’re 
both hiding parts of themselves from the world.

Inclòs dins Out! in short – fi cció internacional
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

S E N D  P I C ?
Estrena: Espanya
Dimecres 15 de juny, 19h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: James Cooper
13’ ·  Canadà · 2022
V.O. espanyol subtítols en anglès
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M O N E Y B OYS  Estrena: Illes Balears

Dimecres 15 de juny, 21h   CineCiutat
5€    (4€ socis de CineCiutat)      
Direcció: C.B. Yi
Intèrprets: Ko Kai, Chloe Maayan, Yufan Bai, J.C. Lin, Qiheng Sun
Comèdia · 118’ · Àustria, França, Taiwan, Bèlgica · 2021
V.O. mandarí. Subtítols en espanyol 
 
Fei treballa il·legalment com estafador per a mantenir a la seva 
família, però quan s’adona que estan disposats a acceptar els 
seus doblers però no la seva forma de vida, es produeix una 
important ruptura en les seves relacions. A través de la seva 
relació amb el testarrut Long, Fei sembla poder trobar una nova 
oportunitat en la vida, però llavors es troba amb Xiaolai, l’amor 
de la seva joventut, que li enfrenta a la culpa del seu passat 
reprimit.
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Fei trabaja ilegalmente como estafador para mantener a su familia, 
pero cuando se da cuenta de que están dispuestos a aceptar su 
dinero pero no su forma de vida, hay una ruptura importante en 
sus relaciones. A través de su relación con el testarudo Long, Fei 
parece capaz de encontrar una nueva oportunidad en la vida, pero 
luego se encuentra con Xiaolai, el amor de su juventud, quien lo 
confronta con la culpa de su pasado reprimido.

Fei works illegally as a hustler in order to support his family, 
yet when he realizes they are willing to accept his money but 
not his way of life, there is a major breakdown in their relations. 
Through his relationship to the headstrong Long, Fei seems 
able to fi nd a new lease on life, but then he encounters Xiaolai, 
the love of his youth, who confronts him with the guilt of his 
repressed past.
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G L Ü C K  (B L I S S)  Estrena: Illes Balears

Dijous 16 de juny, 19h   CineCiutat
5€    (4€ socis de CineCiutat)      
Direcció: Henrika Kull
Intèrprets: Katharina Behrens, Adam Hoya, Nele Kayenberg, 
Jean-Luc Bubert
DRAMA · 90’ · Alemanya · 2021
V.O. alemany, anglès i italià
 
La Sascha fa anys que treballa un bordell de Berlín. Un dia 
arriba Maria, una nova al·lota. L’atracció es converteix en un 
amor que funciona de manera molt diferent a tot el que havia 
experimentat abans, com una promesa de gran felicitat. Però 
després la connexió comença a tremolar: cadascuna té por de 
mostrar a l’altra el seu veritable jo i d’enfrontar-se als seus 
propis abismes.
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Sascha lleva años trabajando en el “Queens”, un burdel de Berlín. 
Un día llega María, una nueva chica. La atracción se convierte en un 
amor que funciona de manera muy diferente a todo lo que habían 
experimentado antes, como una promesa de gran felicidad. Pero 
luego la conexión comienza a temblar: cada una tiene miedo de 
mostrar a la otra su verdadero yo y de enfrentarse a sus propios 
abismos.

Sascha has been working in the Berlin brothel “Queens” for 
many years. Maria is the new girl, she is independent, maverick 
and queer. Sascha is immediately drawn to this otherness. The 
attraction becomes a love that works diff erently than anything 
either has experienced before. A promise of great happiness. 
But then their connection starts to tremble – because of their 
fear of showing each other their true selves and facing their 
own abysses.

Amb presència de la directora, Henrika Kull
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Olga i la seva íntima amiga Dolores passen un horabaixa a 
la piscina municipal divagant sobre diferències de gènere 
i imposicions socials associades a les dones. Aquestes 
diferències i injustícies fan arribar a Olga a la conclusió que 
els privilegis que suposadament alguna vegada va tenir com 
a “persona normativa” han desaparegut per complet i es 
disposa a recuperar-los. 

Olga y su íntima amiga Dolores pasan una tarde en la piscina 
municipal divagando sobre diferencias de género e imposiciones 
sociales asociadas a las mujeres. Estas diferencias e injusticias 
hacen llegar a Olga a la conclusión de que los privilegios que 
supuestamente alguna vez tuvo como “persona normativa” han 
desaparecido por completo y se dispone a recuperarlos. 

Olga and her friend Dolores spend an afternoon at the pool 
rambling about gender diff erences and social impositions 
associated with women. Olga concludes that the privileges, 
which she supposedly once had as a normative person, have 
completely disappeared and she is preparing to regain them. 

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional

P R I V I L E G I A DA
Estrena: Illes balears
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Alex de la Croix
Drama · 10’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Andy es proposa visitar a les seves tres relacions obertes la 
nit de cap d’any. Va d’un lloc a un altre per a demostrar-los, 
i demostrar-se, que són igual d’importants per a ella. Vol 
abastar-ho tot i pot ser que no arribi a res.

Andy se propone visitar a sus tres relaciones abiertas la 
noche de fi n de año. Va de un sitio a otro para demostrarles, 
y demostrarse, que son igual de importantes para ella. Quiere 
abarcarlo todo y puede que no llegue a nada. 

Andy plans to visit his three open relationships on New Year’s 
Eve. She goes from one place to another to prove them, and 
to prove herself, that they are just as important to her. She 
wants to cover everything and she may not reach anything 
at all...

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

A N DY  Y  L A S  D E M Á S
Estrena: Illes balears
Dijous 16 de Juny a les 21h CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Cintia Ballbé
17’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol i català. Subtítols en 
anglès
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Aaron comença una nova etapa en la seva vida, on s’anirà 
descobrint més a si mateix. En el procés, la relació amb el seu 
pare es veurà afectada.

Aaron empieza una etapa nueva en su vida, donde se irá 
descubriendo más a sí mismo. En el proceso, la relación con su 
padre se verá afectada.

Aaron begins a new stage in his life, where he will go 
discovering more of himself. In the process, his relationship 
with his father will be aff ected.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional

D E S D E  C E R O 
Estrena: Mundial
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Chantal Mohie
Drama · 10’ ·  Espanya · Mallorca 21
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Dos travestis s’acomiaden després d’una nit de feina. En el 
camerino tenen una conversa que acaba sent una confessió 
molt íntima.

Dos travestis se despiden después de una noche de trabajo. En el 
camerino tienen una conversación que acaba siendo una confesión 
muy íntima.

Two transvestites say goodbye after a night of work. In the 
dressing room they have a conversation that ends up being a 
very intimate confession.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional

E S C R I B E  C UA N D O  L L E G U E S 
Estrena: Illes Balears
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Ceres Machado
Drama · 4’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol
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Nora està nerviosa perquè al dia següent actua en una obra de 
teatre al seu institut, però els insults dels seus companys de 
classe en la porta de la seva casa provoquen que s’enfronti  a 
una cosa encara més per ella: que el seu pare l’accepti tal com 
és. En els pròxims 17 minuts la relació entre ells canviarà per 
sempre.

Nora está nerviosa porque al día siguiente actúa en una obra de 
teatro en su instituto, pero los insultos de sus compañeros de 
clase en la puerta de su casa provocan que se enfrente a algo 
más importante para ella: que su padre la acepte tal y como es. En 
los próximos 17 minutos la relación entre ambos cambiará para 
siempre.

Nora is worried because she’s performing in a play at her 
school, but being bullied by her classmates make her face 
something much more important: being accepted by her dad. 
The following 17 minutes will change their relationship forever.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

17  M I N U T O S  C O N  N O R A
Estrena: Mallorca
Dijous, 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Imanol Ruiz de Lara
17’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Dues dones, l’Anna i la Mercè, fan front a un dur moment. Tot 
transcorre en una habitació. El comiat marcarà la diferència.

Dos mujeres, Anna y Mercé, hacen frente a un duro momento. 
Todo transcurre en una habitación. Serán unos minutos íntimos y 
sobrecogedores. La despedida marcará la diferencia.

Two women, Anna and Mercé, have a diffi  cult time. Everything 
takes place in a room. It will be a few intimate and overwhelming 
minutes. Farewell will make a diff erence.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional
Inclòs dins Out! en ruta >> pag. 50

L A I A 
Estrena: Illes Balears
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Ruth Màez
Drama · 12’ ·  Espanya · 2021
V.O. català. Subtítols en anglès
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Víctor i Nacho són amics i mafi osos. Han estat torturats i 
encadenats a un bloc de ciment. Mentre Nacho fa l’impossible 
per sortir d’aquesta situació, Víctor intenta esbrinar per què el 
seu cap els hi ha traït. Refl exionen sobre la seva vida, el seu 
passat, i llavors Nacho decideix fer una confessió que canviarà 
les seves vides, si és que aconsegueixen salvar-se.

Víctor y Nacho son amigos y mafi osos. Han sido torturados y 
encadenados a un bloque de cemento. Mientras Nacho hace lo 
imposible por salvarse, Víctor intenta averiguar por qué su jefe 
les ha traicionado. Refl exionan sobre su vida, sobre su pasado, 
y entonces Nacho decide hacer una confesión que cambiará sus 
vidas, si es que consiguen salvarse.

Victor and Nacho are lifetime friends and mafi osos. They’ve 
been tortured and chained to a cement block. While Nacho 
struggles desperately to break free, Victor tries to fi gure out 
why their boss has betrayed them. They refl ect on their lives 
and their past, but then Nacho makes a confession that will 
change their lives forever.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional

C E M E N T O  Y  AC E R O
Estrena: Illes Balears
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Oriol Villar
16’ ·  Espanya · 2022
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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Elsa és una nina de sis anys que com qualsevol persona de la 
seva edat vol viure feliç i lliure. És conscient que és diferent de 
la resta, però a pesar de la seva curta edat té les coses clares: 
sap que és una nina i que és la reina de la seva vida. ELSA parla 
de tolerància, diversitat i de la possibilitat d’escollir qui volem 
ser.

Elsa es una niña de 6 años que como cualquier persona de su 
edad quiere vivir feliz y libre. Sabe que es diferente a la mayoría, 
pero a pesar de su corta edad tiene las cosas claras: sabe que es 
una niña y que es la reina de su vida. ELSA habla de tolerancia, 
diversidad y de la posibilidad de escoger quién queremos ser.

Elsa is a 6-year-old child who, like anyone her age, wants to 
live happily and free. She knows that she is diff erent from 
most, but despite her young age she is clear: she knows that 
she is a girl and that she is the queen of her life. ELSA talks 
about tolerance, diversity and the possibility of choosing who 
we want to be.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional

E L S A
Estrena: Mallorca
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Albert Carbó
12’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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En Cristiano és un jove devot que vol formar part al seminari, 
amb la sorpresa què l’entrevistador responsable de vocacions 
és un antic cura el seu poble, Avelino, un sacerdot poc 
convencional. Just abans que n’Avelino l’aprovés la inscripció al 
seminari, Cristiano li confessa el seu secret més íntim.

Cristiano es un joven devoto que quiere formarse en el seminario, 
con la sorpresa de que el entrevistador responsable de vocaciones 
es el antiguo cura de su pueblo, Avelino, un sacerdote poco 
convencional. Justo antes de que Avelino le apruebe la inscripción 
al seminario, Cristiano le confi esa su más íntimo secreto.

Cristiano is a young devotee who wants to be trained in the seminary, 
but unexpectedly the interviewer responsible for vocations is the 
ancient priest of his hometown, Avelino, an unconventional priest. 
Right before Avelino approves his registration to the seminary, 
Cristiano confesses his most intimate secret.

Inclòs dins Out! in short – fi cció nacional
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

C R I S T I A N O
Estrena: Mallorca
Dijous 16 de Juny a les 21h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Adán Pichardo
11’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol. Subtítols en anglès
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T H E  S W I M M E R  Estrena: Illes Balears

Divendres, 17 de juny, 19h     CineCiutat
5€    (4€ socis de CineCiutat)      
Direcció: Adam Kalderon
Intèrprets: Omer Perelman, Asaf Jonas, Ofek Cohen, 
Roy Reshef, Gal Reznik
DRAMA · 90’ · Israel · 2021
V.O. hebreu. Subtítols en espanyol
 
Erez, una estrella en l’escena de la natació israeliana, arriba a 
un camp d’entrenament, on el guanyador obté un bitllet per als 
Jocs Olímpics. Allà coneix al bell i talentós Nevo, qui desperta 
en ell desitjos subconscients. No obstant això, l’entrenador no 
creu en l’amistat entre competidors. Advertit de mantenir-se 
allunyat de Nevo, Erez comprèn que guanyar una medalla és 
menys important que guanyar el cor de Nevo.
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Erez, una estrella en la escena de la natación israelí, llega a un 
campo de entrenamiento, donde el ganador de una competencia 
obtiene un billete para los Juegos Olímpicos. Allí conoce al bello y 
talentoso Nevo, quien despierta en él deseos subconscientes. Sin 
embargo, el entrenador no cree en la amistad entre competidores. 
Advertido de mantenerse alejado de Nevo, Erez comprende que 
ganar una medalla es menos importante que ganar el corazón de 
Nevo.

Erez,  a rising star in the Israeli swimming scene, arrives at a 
godforsaken training camp held in a boarding school, where 
the one to win the competition gets a ticket to the Olympics. 
There he meets the beautiful and talented Nevo, who awakens 
subconscious desires in him. However, their swimming coach 
does not believe in friendship between competitors. Warned to 
stay away from Nevo, Erez understands that winning a medal 
is less important than winning Nevo’s heart

Presenta el seu director, Adam Kalderon
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S E D I M E N T O S  Estrena: Illes Balears

Divendres 17 de juny, 21h     CineCiutat
5€    (4€ socis de CineCiutat)      
Direcció: Adrián Silvestre
Intèrprets: Tina Recio, Alicia de Benito, Cristina Millan, Saya 
Solana, Magdalena Brasas, Yolanda Terol
DOCUMENTAL · 90’ · Espanya · 2021
V.O. espanyol 
 
A l’igual que la Terra, el nostre interior està format per diferents 
capes i estrats, que van forjant la nostra identitat i relaten la 
nostra història de vida. Quines circumstàncies intervenen en 
aquest procés i ens converteixen en qui som avui? Sis dones 
trans viatgen a un petit poble lleonès on exploraran insòlits 
paisatges, així com els secrets de la seva pròpia personalitat. 
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Al igual que la Tierra, nuestro interior está formado por distintas 
capas y estratos, que van forjando nuestra identidad y relatan 
nuestra historia de vida. ¿Qué circunstancias intervienen en este 
proceso y nos convierten en quienes somos hoy? Seis mujeres 
trans viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán insólitos 
paisajes, así como los entresijos de su propia personalidad. 
Buscando respuestas sobre aquello que las une como grupo, 
aprenderán a lidiar con sus diferencias. 

Like the Earth, our interior is formed by diff erent strata, which 
forge our identity and tell our life story. What circumstances 
intervene in this process and make us become who we are 
today? Six trans women travel to a small town in León where 
they will explore unusual landscapes, as well as the ins and 
outs of their own personalities. Looking for answers about 
what connects them as a group, they will learn to deal with 
their diff erences.

Aquesta activitat conta amb el suport de la Direcció 
Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca

Col·loqui posterior amb Magdalena Brasas, 
Saya Solana, Rosa Cursach i Laura Esteva
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Tashi, un jove activista queer de l’Índia, renuncia a la seva 
sexualitat i a vestir saris, per assumir l’hàbit budista. Abanderant 
tant la seva fe com el seu gènere queer, emprén la seva lluita 
entusiasta pels drets LGBTQI+ en els turbulents oceans de la 
política actual índia.

Tashi, un joven activista queer de India, renuncia a su sexualidad, 
y a vestir saris, para asumir el hábito budista. Abanderando 
tanto su fe como su género queer, elle continúa la lucha por los 
derechos LGBTQI+ en los turbulentos océanos de la política actual 
india.

Tashi, a young queer activist in India, renounces their sexuality, 
and wearing sarees, to take on Buddhist robes. Flagging both 
their queer gender and their faith, they pushes on the fi ght for 
LGBTQI+ rights in the turbulent oceans of current Indian politics.

Inclòs dins Out! in short – documental

D E L  S A R I  A  L A  T Ú N I C A
Estrena: Illes Balears
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Dani Sánchez-López
Drama · 23’ ·  Espanya · 2021
V.O. anglès i hindú. Subtítols en 
espanyol
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Trobant la seva veu en el món, Romario usa el seu art per a 
expressar la seva identitat confl ictiva entre el cristianisme i el 
moviment queer. Per a ell, aquestes parts encaixen en el cel, 
però està l’església preparada per a veure’l?

Encontrando su voz en el mundo, Romario usa su arte para 
expresar su identidad confl ictiva entre el cristianismo y el 
movimiento queer. Para él, estas partes encajan en el cielo, pero 
¿está la iglesia preparada para verlo?

Finding his voice in the world, Romario uses his art to express his 
confl icting identities of Christianity and queerness. To him, these 
parts are a match made in heaven, but is the church ready to see 
that?

Inclòs dins Out! in short – documental

R O M A R I O
Estrena: Espanya
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció.: James Cooper
5’ · Canadà · 2022
V.O. anglès. Subtítols en espanyol
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Aquest curt ofereix relats divertits i de tant en tant commovedors 
de bars gai com llocs importants per la comunitat, l’organització, 
el sexe i la seguretat, i revetla l’amenaça que suposa per la 
cultura queer la desaparició dels nostres espais socials.

Este corto ofrece relatos divertidos y a menudo conmovedores 
de bares gay como lugares importantes para la comunidad, la 
organización, el sexo y la seguridad, y revela la amenaza que 
supone para la cultura queer la desaparición de nuestros espacios 
sociales.

This short off ers funny and often poignant accounts of gay bars 
as important venues for community, organizing, sex, and safety, 
and reveals the threat to queer culture of our disappearing social 
spaces.

Inclòs dins Out! in short – documental

B A R  S T O R I E S  F R O M  Q U E E R  M A I N E
Estrena: Espanya
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direc.: Betsy Carson i Wendy Chapkis
16’ ·  Estats Units · 2022
V.O. anglès. Subtítols en espanyol



40

Antonella és transformista i sorda. Després del confi nament 
prepara el seu primer espectacle en solitari dins la capital. 
Antonella, mis manos mi voz, registra el procés d’assaig, el 
viatge i el show fi nal de l’artista, explorant així la seva vida i 
experiències. 

Antonella es transformista y sorda. Tras el confi namiento por 
covid, prepara su primer espectáculo en solitario en la capital. 
Antonella, mis manos mi voz, registra el proceso de ensayo, el viaje 
y el show fi nal de la artista. Explorando su vida y experiencias.

Antonella is a transformist and is deaf. After months of 
confi nement, he is preparing his fi rst solo show in the capital. 
Antonella, my hands my voice, records the rehearsal process, 
the journey and the fi nal show of the artist. Exploring his life and 
experiences.

Inclòs dins Out! in short – documental

A N T ONELL A ,  MIS  M A NOS MI  VOZ
Estrena: Espanya
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direc. Francisco Jorquera Espinoza
20’ · Xile · 2022
V.O. espanyol. Subtítols en espanyol
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L’homosexualitat no és només cosa d’humans

La homosexualidad no es solo cosa de humanos

Homosexuality is not only a human thing 

Inclòs dins Out! in short – documental
Inclòs dins Out! en ruta >> Pag. 50

DA N S  L A  N AT U R E
Estrena: Illes Balears
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Marcel Barelli
Animació · 5’ · Suïssa · 2021
V.O. francès. Subtítols en espanyol
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Mentre creixien, a Cristina i a Lola els van receptar silenci. 
Van obeir i van callar durant molt de temps, fi ns avui. Les 
protagonistes d’aquest curtmetratge de docufi cción alcen 
la veu per a acostar-nos als seus relats de vida intersex i 
compartir les seves refl exions sobre els cossos, les identitats, 
i el desig.

Mientras crecían, a Cristina y a Lola les recetaron silencio. 
Obedecieron y callaron durante mucho tiempo, hasta hoy. Las 
protagonistas de este cortometraje de docufi cción alzan la voz 
para acercarnos a sus relatos de vida intersex y compartir sus 
refl exiones sobre los cuerpos, las identidades, y el deseo.

While they were growing up, Cristina and Lola were prescribed 
silence. They obeyed and kept silent for a long time, until today. 
The protagonists of this documentary short fi lm raise their 
voices to get closer to their intersex life stories and share their 
refl ections on bodies, identities, and desire...

Inclòs dins Out! in short – documental

S E  R E C E TA  S I L E N C I O
Estrena: Illes Balears
Dissabte 18 de Juny a les 18h
CineCiutat 
5€ sessió (4€ socis CineCiutat) 
Direcció: Miquel Missé, Aitor Aguirre
Drama · 18’ ·  Espanya · 2021
V.O. espanyol



La Rambla, 5, Palma
971 291 450  

Passatge de Maneu, 1 0, b
971 712 737 • info@xsexstore.co  695 233 926

info@equis-store.com
equiseroticstore



C A M I L A  S A L D R Á  E S TA  N O C H E
Estrena: Illes Balears

Dissabte 18 de juny, 20h    CineCiutat
5€  (4€ socis de CineCiutat)      
Direcció: Inés Barrionuevo
Intèrprets: Nina Dziembrowski, Maite Varela, Diego Sánchez, 
Adriana Ferrer, Caroliona Rojas, Guillermo Pfening
ADOLESCENT · 103’ · Argentina · 2021
V.O. espanyol

Quan la seva padrina malalta greument, Camila es veu obligada 
a mudar-se a Buenos Aires i deixar enrere als seus amics. 
Canviar una escola secundària pública liberal per una institució 
privada tradicional només augmentarà el temperament 
prematur però feroç de Camila. Mentrestant, bregant amb 
la turbulència pròpia de l’adolescència, descobreix els seus 
sentiments per Clara, una companya de classe amb un secret. 
Una revolució està a punt de començar.
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Cuando su abuela enferma gravemente, Camila se ve obligada 
a mudarse a Buenos Aires y dejar atrás a sus amigos. Cambiar 
una escuela secundaria pública liberal por una institución privada 
tradicional solo aumentará el temperamento prematuro pero 
feroz de Camila. Mientras, lidiando con la turbulencia propia 
de la adolescencia, descubre sus sentimientos por Clara, una 
compañera de clase con un secreto. Una revolución está a punto 
de comenzar.

When her grandmother becomes seriously ill, Camila is forced 
to move to Buenos Aires and leave behind her friends. Changing 
a liberal public high school for a traditional private institution 
will only increase Camila’s premature but fi erce temperament. 
While coping with the turbulence proper of adolescence she 
discovers her feelings for Clara, a classmate with a secret. A 
feminist revolution is about to start.
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Convidama joves de centres educatius per  mostrar les realitats 
LGTBI a través de curtmetratges, abordant temàtiques diverses 
com la descoberta afectivosexual, la lgtbifòbia, mostrant als 
joves les realitats afectives, sexuals i de gènere. Acompanyam 
la sessió de curtmetratges amb una xerrada pedagògica a 
càrrec de Març Llinàs; Guionista, humorista i activista trans. Ha 
cursat el Màster en Gènere i Comunicació i expressa les seves 
inquietuds sobre el gènere i el feminisme impartint formacions 
i a través de l’stand up i l’audiovisual. Creador del podcast 
“Mòbil, Cartera, Claus” a Radio Primavera Sound.

Antes de la erupción - Roberto Pérez Toledo (Espanya - 2021 - 9’)
All I need is a ball - Elena Molina (Espanya - 2020 - 17’)
Traversées (Cruces) - Amandine Le Goff (França - 2020 - 18’)
Escribe cuando llegues  - Ceres Machado (Espanya – 2021 - 4‘25’’)
Dans la nature - Marcel Barelli (Suïssa – 2021 - 5’)

Amb el suport de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma 
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Creiem en el cinema com creació i la seva visibilitat com eina 
per lluitar contra l’estigma associat al VIH, per això per segon 
any organitzam l’activitat CINEMA POSITIU, en col·laboració 
especial amb ALAS Salut i Sexualitats, amb més de 30 anys 
fent prevenció i donant suport a les persones amb VIH.

ViiV Healthcare presenta el documental Aprender a vivir 
realitzat per Ander Duque, amb la col·laboració de GeSIDA, 
SEISIDA i CESIDA. La infecció per VIH està fortament 
condicionada per factors socials, sent una de les més estig-
matitzades. Acabar amb l’estigma és vital.

C I N E M A  P O S I T I U
Dissabte 18 de juny, 11.00h  
CENTRE FLASSADERS
Gratuït (aforament limitat)

Taula rodona amb: 
José Fley, 
Marta Morales, treballadora social d’ALAS
Modera: Joan Viver, coordinador d’ALAS



Fiol

www.vitralesfiol.com
Especialistas en vidrio artístico

Fabricación y restauración de vidrieras emplomadas y
artículos decorativos de vidrio.

C/ Bernat Amer, 16 - 07011 Palma
971 28 47 57 - 690 70 77 37 - info@vitralesfiol.com
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OUT! EN RUTA sorgeixen amb l’objectiu de dur les obres 
projectades de la mostra a poblacions que habitualment 
tenen més complicat accedir a aquest tipus de continguts.
Agraïm participar d’aquesta aposta als ajuntaments de 
Porreres i Puigpunyent

C A L E N DA R I

Po r re re s
Out! in short 
19 de juny a les 20h
Auditori de Porreres
Reserva d’entrades a ticketib.com.

P u i g p u nye n t
Out! in short 
1 de juliol a les 20h
Casa de Cultura
Reserva de places a festescultura@gmail.com 
(aforament limitat)

OUT! EN RUTA
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