
                                                                                                                

 

 

                              Cinefòrum: “Interferè ncies” 

 

Fitxa Tècnica  

Direcció: Pablo Zarecenasky 

Guió: Albert Tola i Pablo Zarecenasky 

Producció: Julián Altuna, Raquel Bonell, Sonia Ros i Pablo A. Zareceansky 

Duració: 74 minuts 

País: Espanya 

Any de producció: 2011 

Repartiment: Anna Casas, Rodrigo García Olza, Cecilia Ligorio i María Ribera 

Sinopsi: En aquest documental s’expliquen les crítiques socials al sistema imperant a 
partir del procés d’elaboració d’una obra teatral, protagonitzada per una companyia 
teatral amb un caràcter transgressor. D’aquesta manera s’intenten abordar els 
problemes generats per un sistema que perjudica les capes socials que no integren les 
elits dominants. Malgrat això, l’enorme complexitat de la realitat social amb temàtiques 
tan diverses (el comerç internacional, l’abús de les transnacionals, el model de 
consum, el canvi climàtic, el deute extern...) afecta el procés creatiu de l’obra. De 
manera simultània sorgeixen les manifestacions del 15-M, que signifiquen un punt 
d’inflexió.  

 

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 14 anys 

Indicat per treballar després del taller: LLaços que estrangulen 

Objectius pedagògics:  

- Reflexionar sobre el problema del deute extern i uns altres deutes (ecològic, 
social...). 

- Valorar els efectes de l’ajuda oficial al desenvolupament en l’evolució dels 
països receptors. 

Claus de treball per al professorat: 

- El procés de rodatge coincideix amb el començament de les mobilitzacions del 
15-M i l’impacte que van tenir en el producte final. 



                                                                                                                

 

 
- Aquest projecte és la culminació de la tasca de més de deu anys d’investigació 

i denúncia de diferents mecanismes d'anticooperació, com també de la 
participació altruista de més de cent cinquanta professionals del cinema, 
empreses audiovisuals, entitats socials i institucions públiques locals. 
 

- En una escena es recita un discurs del president de Burkina Faso, Thomas 
Sankara, sobre el deute extern. 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

- El pagament del deute extern com a prioritat comporta haver de renunciar a 
finançar projectes socials? 

- Els interessos de determinades empreses estrangeres determinen la inversió 
pública als països en procés de desenvolupament? 

- Quin benefici en treuen, els governs corruptes del sud, de l’impacte que causa 
l’entrada de les transnacionals en les seves economies per l’obligació de pagar 
el deute? 

- A qui penseu que hauria d’anar adreçat el film per tal de generar canvis socials 
en les problemàtiques tractades? 

- Coneixeu unes altres pràctiques que sensibilitzin sobre les mateixes 
temàtiques? Com valoreu les accions de sensibilització? A qui arriben? Quines 
propostes de millora faríeu en les accions de sensibilització? 
 


