
Figures de  
l’aflicció humana 
23, 24, 25, 28, 29 i 30 de novembre de 2011

Figuras de la
aflicción humana 
23, 24, 25, 28, 29 y 30 de noviembre de 2011

Places limitades i en ordre d’inscripció. Inscripció gratuïta i cer-
tificat d’assistència propi.

Convalidació de crèdits de lliure opció:

* 1 crèdit de lliure opció per la Universitat Politècnica de 
 València (gratuït, convalidació depenent del Centre)
* 2 crèdits de lliure opció per la Universitat de València (50 €)

Els interessats en els crèdits de la Universitat de València 
hauran de fer l’ingrés en el número de compte corrent adjunt 
i entregar al MuVIM còpia de l’ingrés abans del día 25 de 
novembre. En el rebut del banc és necessari que figure el nom 
complet de l’alumne i del cicle (Figures de l’aflicció humana).
L’organització confirmarà la matrícula als inscrits.

Plazas limitadas y en orden de inscripción. Inscripción gratuita 
y certificado de asistencia propio. 

Convalidación de créditos de libre opción:

* 1 crédito de libre opción por la Universitat Politècnica
 de València (gratuito, convalidación dependiendo del Centro)
*  2 créditos de libre opción por la Universitat de València (50 €)

Los interesados en los créditos de la Universitat de València 
deberán hacer el ingreso en el número de cuenta corriente 
adjunto y entregar en el MuVIM copia del ingreso antes del día 
25 de noviembre. En el recibo del banco es necesario que figure 
el nombre completo del alumno y del ciclo (Figuras de la aflicción 
humana). La organización confirmará la matrícula a los inscritos.

Projeccions i conferències 
Saló d’actes del MuVIM
C/ Quevedo, 10 o 
C/ Guillem de Castro, 8
46001 València

Matriculació
matriculescinema.muvim@dival.es
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Des del seu naixement, el cinema ha sigut testimoni de 

l’aflicció humana que ha poblat el nostre món. Entre les ca-

tàstrofes causades pels homes, les guerres totals, les anome-

nades irregulars, les dictadures terribles i el totalitarisme, el 

terrorisme, entre altres, comporten una galeria de figures del 

dolor: torturats, exiliats, deportats, soldats víctimes... El pre-

sent cicle de cinema repassa, amb ajuda d’algunes pel·lícules 

significatives, els nous rostres de la víctima al llarg de més d’un 

segle d’història.

Vicente Sánchez-Biosca

Director del Cicle

Desde su nacimiento, el cine ha sido testigo de la aflicción hu-

mana que ha abrumado a nuestro mundo. Entre las catástro-

fes causadas por los hombres, las guerras totales, las llamadas 

irregulares, las dictaduras feroces y el totalitarismo, el terro-

rismo, entre otras, llevan aparejada una galería de figuras del 

dolor: torturados, exiliados, deportados, soldados víctimas.... 

El presente ciclo de cine repasa, con ayuda de algunas pelícu-

las significativas, los nuevos rostros de la víctima a lo largo de 

más de un siglo de historia.

Vicente Sánchez-Biosca

Director del Ciclo

NOVEMBRE / NOVIEMBRE 2011

Dimecres 23 / Miércoles 23
16:30 Acreditació i entrega de materials

 Acreditación y entrega de materiales

17:00 Inauguració / Inauguración

17:30 El soldado

 Presentació / Presentación: Vicente J. Benet (Universitat   
 Jaume I)

 Projecció / Proyección: Westfront 1918 (G.W. Pabst,  
 Alemania,1930), 97’. VOSE

Dijous 24 / Jueves 24
17:00 El soldado colonial

 Presentació / Presentación: Jean-Pierre Bertin-Maghit   
 (Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle)

 Projecció / Proyección: El recluta en Argelia y la guerra
 colonial (Proyección de material amateur de soldados   
 franceses y selección de noticiarios franceses), 55’

Divendres 25 / Viernes 25
17:00 El torturado

 Presentació / Presentación: Susana De Sousa Dias (Cineasta)

 Projecció / Proyección: 48 (Susana De Sousa Dias, Portugal,  
 2009). Premio Cinéma du réel, 2010, París, 93’. VOSE

Dilluns 28 / Lunes 28
17:00 El inmigrante

 Presentació / Presentación: Rebeca Romero Escrivá   
 (Universitat Internacional Valenciana)

 Projecció / Proyección: Las uvas de la ira (The Grapes of   
 Wrath, John Ford, EEUU, 1940), 129’. VOSE

Dimarts 29 / Martes 29
17:00 El refugiado

 Presentació / Presentación: Rocío Alcalá del Olmo   
 (Université de Paris IV)

 Projecció / Proyección: L’Exode d’un peuple (Louis Llech y  
 Louis Isambert, Francia,1939) 36,09’

Dimecres 30 / Miércoles 30
17:00 Deportado/desplazado

 Presentació / Presentación: Rafael R. Tranche (Universidad   
 Complutense Madrid)

 Projecció / Proyección: S21, la máquina de matar khmer  
 roja (Rithy Panh, Camboya y Francia, 2003). 101’. VOSE

FIGURES DE  
L’AFLICCIÓ HUMANA
Novembre 2011

FIGURAS DE LA 
AFLICCIÓN HUMANA

Noviembre 2011

Ets estudiant de la Universitat Politècnica de València?

Estàs interessat en els crèdits de lliure opció de la UV?


