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Una pel·lícula sobre el cantautor
Jaume Sisa inaugura el
Memorimage 2021
El festival recupera les sessions presencials al Teatre Bartrina

Una imatge de la pel·lícula sobre Sisa | Cedida

El Festival Internacional de Cinema de Reus, el Memorimage, encara la seva 16a edició tot
recuperant les sessions presencials al Teatre Bartrina. L'acte d'inauguració tindrà lloc aquest
dimarts 9 de novembre a les 9 del vespre, i serà conduit per la periodista Montse Llusà. També
comptarà amb la presencia d'Anna Petrus, directora artística del festival, amb el protagonista
de la pel·lícula inaugural i els seus dos directors, així com amb l'alcalde de Reus, Carles Pellicer;
el regidor de Cultura, Educació i Política lingüística, Daniel Recasens, i la presidenta de la Diputació
de Tarragona, Noemí Llauradó.
L'home dibuixat. Una conversa amb Jaume Sisa
La pel·lícula que dona el tret de sortida al Memorimage 2021 és L'home dibuixat. Una conversa
amb Jaume Sisa, de Joan Celdran i Àngel Leiro. Sisa és músic, cantautor i poeta, referent
del moviment underground i la contracultura de la Barcelona dels anys 60 i 70.
Les entrades per aquesta sessió s'han de reservar prèviament a la pàgina web del festival.
Més projeccions a partir de dimecres
A partir de dimecres 10 d'octubre es projectaran les altres propostes que formen part del festival,
també de manera presencial al Teatre Bartrina.
Després de l'aturada forçada per la pandèmia, enguany es recuperen les sessions amb els
instituts amb la secció MemoriJove, i durant tota la setmana podran gaudir d'una programació
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documental amb col·loquis amb directors o experts.
El públic també tindrà l'oportunitat de gaudir del festival a través de la plataforma online del
Memorimage, on es podrà veure la programació des de casa. Tothom qui vulgui gaudir de la
programació podrà accedir-hi gratuïtament, omplint un formulari previ de registre.
El divendres 12 de novembre a les 9 del vespre, es tancarà el festival amb una cerimònia de
cloenda. Es projectarà el documental La cigüeña de Burgos, i es coneixeran els guanyadors
d'aquesta edició.
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