
Dimarts 10/03
"Kyoko" (20') - Millor curtmetratge de producció mallorquina
El 23 d'abril de 1971, una notícia va donar la volta a el món: la detenció de John Lennon i Yoko
Ono a Mallorca. El motiu va ser el segrest d'una nena anomenada Kyoko.
"Hostal Orión" (20') - Millor direcció d'art
Palma, 1984. Marçal és un jove cec que ajuda al seu pare a l'Hostal Orión, i que sent una
peculiar atracció cap a Llum, la nova empleada.
"Ciutat dels morts" (56') - Millor documental de producció mallorquina i  Millor
guió
Documental sobre la mort interpretada pels vius. Els seus protagonistes són persones que
s'enfronten a la mort diàriament, i que han trobat una altra manera d'entendre-la.

Dijous 12/03
"Gaza" (18') - Millor producció
Després de l'última agressió israeliana sobre la franja de Gaza, un cop cessen els
bombardejos, la realitat del conflicte desapareix dels mitjans de comunicació.
"Els ulls s'aturen de créixer" (84') - Millor muntatge, Millor banda sonora original
i Millor direcció
Íntima i emocional semblança del cantautor mallorquí Miquel Serra, les seves cançons, la seva
filosofia de vida i l'estretíssima relació amb el seu germà Joan.
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Dilluns 09/03
"Nuestra vida como niños refugiados en Europa" (15')
Presenta i participa Silvia Venegas, directora, coproductora i guionista guanyadora del Goya a
millor curtmetratge documental 2020 per aquesta peça.

Dimecres 11/03
"Mírame" (20') - Millor interpretació
Després d'un sopar amb un matrimoni amic, la parella protagonista es queda sola a casa. Un
terrible secret surt a la llum.
"Nachts Baden" (100') - Millor pel·lícula localitzada a Mallorca i Millor localització
Durant un estiu a Mallorca, Jenny vol aprofitar una estada tranquil·la a la finca de la mare
amb el seu company Kasimir mentre prepara els seus exàmens d'empresarials.

Divendres 13/03
"Pullman" (100') - Millor fotografia i Millor llargmetratge de producció mallorquina
Dos nens, Daren i Nadia, viuen un viatge iniciàtic durant el primer dia de les seves vacances
d'estiu.

D E L  9  A L  1 3  D E  M A R Ç ,  1 9 . 1 5 H  A  C I N E C I U T A T


