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El Festival Internacional de Cinema en Català Costa 
Daurada arriba a la seva 13a edició convertit en tot un 
clàssic a la localitat de Roda de Berà. Un projecte 
cinematogràfic consolidat que ja és tot un referent a 
Catalunya i més enllà de casa nostra.

Vull felicitar especialment els organitzadors del 
Festival, ja que malgrat la situació de pandèmia, heu 
apostat per dur a terme l’edició d’enguany, en format 
presencial i virtual. Per haver optat per una selecció 
acurada i amb sensibilitat per les produccions 
catalanes, que com la gran part del sector cultural han 
estat especialment afectades per la situació que patim i 
tanmateix, demostrant una vegada més, la fortalesa, 
l’enginy, la creativitat i el talent dels professionals de 
l’audiovisual, heu continuat endavant amb els projectes 

previstos. N’estem molt orgullosos.

Com a Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, m’és impossible de passar per alt 
l’extraordinària perseverança que demostreu any rere any la gent del FIC-CAT en la normalització de 
la nostra llengua. Edició rere edició, el FIC-CAT, com qualsevol festival internacional d’aquest 
gènere, posa a l'abast de tothom i arreu l'oportunitat de viure, veure, compartir i degustar un 
reguitzell de propostes cinematogràfiques. Cert. Però en el cas del FIC-CAT s’hi suma un valor afegit 
que el fa insubstituïble: fer possible l’existència d’un festival de cinema en la llengua del país, en la 
llengua, en definitiva, que ens és pròpia. Llargmetratges, curtmetratges, documentals, videoclips, 
etc. Tot un ventall de talent creatiu i d’idees transformadores que ens impregnen socialment a través 
del setè art. Un certamen de referència del cinema rodat en llengua catalana que, malgrat les 
adversitats que vivim, continua endavant amb més força que mai.

Les plataformes i iniciatives de promoció i difusió de la producció audiovisual en llengua catalana 
com la vostra ens són indispensables. Compartim l’objectiu d’ésser capaços de bastir escenaris de 
plenitud i valentia creatives en la nostra llengua, amb propostes trencadores, perspicaces i atentes al 
que s’esdevé, que sorprenguin i convidin al debat, que interpel·lin aquí i arreu del món.

Després de tretze edicions, no hi ha dubte que el FIC-CAT ha esdevingut una plataforma que uneix 
veritat artística amb compromís social, lingüístic i cultural. En resum: el FICCAT és, abans que res, 
un projecte de país.

Enhorabona a tots els membres de l’organització i que sigui per molts anys!

Àngels Ponsa, Consellera de Cultura

SALUTACIÓ · GENERALITAT DE CATALUNYA
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SALUTACIÓ · AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

I ara què ? Què passarà, què farem?

Doncs ara més que mai, més que mai hem 
d’apostar per la cultura, ara més que mai hem de 
creure en el cinema, hem de donar suport a 
aquells que ho arrisquen tot per a fer-nos somiar, 
imaginar, sentir, palpar, gaudir; per aquells que 
ens injecten vitamines al cervell, al cor i a l’ànima, 
fent-nos immunes al desànim, al victimisme i a la 
incultura.

Ara no és el moment d’arrugar-se, d’amagar el 
cap sota l’ala, ara no és el moment de les mitges 
tintes, de la tebiesa. Ara és el moment de les 
administracions, de la gestió pública, de 

demostrar per a què servim, que no som mers gestors, de posar sobre la taula la nostra 
capacitat de lideratge i fer palès que en situacions difícils sabem mantenir-nos ferms al 
timó i, si cal, redreçar el rumb per arribar a la nostra fita.

És per tot això que a Roda no defallim i seguim apostant per un festival que creix any rere 
any, que com l’aposta cultural més potent que tenim ja va més enllà d’una setmana de 
cinema, i treu el nas als Estius a la Pedrera, s’escola a les nits de cinema a la fresca al Roc 
de Sant Gaietà, a les activitats de la gent gran, entra a les aules de les escoles i de l’institut, 
i acaba fent que a Roda de Berà s’ensumi olor a cinema tot l’any.

Aquesta 13a edició està dedicada al muntatge, vessant que inicialment pot semblar 
exclusivament tècnic, tecnològic, mecànic; res més lluny de la realitat. De la mateixa 
manera que un trencaclosques no és res fins que no encaixes un munt de peces que per 
elles soles no tenen sentit, tampoc el tenen una sèrie d’escenes rodades, gairebé sempre, 
sense ordre cronològic fins que passen per les mans dels muntadors i aquests van 
encaixant els plans fins que es converteixen en una obra d’art per a que tots en puguem 
gaudir, ara més que mai.

Pere Virgili, batlle
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SALUTACIÓ · INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

Enmig de la situació de pandèmia que estem 
vivint, envoltats d’incertesa i de mesures 
restrictives, és d’elogiar la tenacitat dels festivals 
audiovisuals per fer arribar la cultura 
cinematogràfica arreu de Catalunya.

La 13a edició del FIC-CAT és el resultat d’aquesta 
tenacitat, de la voluntat de difondre el cinema 
català i en català a indrets on l’accés a les 
estrenes de les produccions del nostre país no és 
fàcil.

El Festival Internacional de la Costa Daurada 
aposta, des de fa nombroses edicions, no tan sols 
per apropar al públic els títols més recents de la 

nostra indústria, sinó també per posar en valor les tasques dels professionals de 
l’audiovisual menys visibles. És el cas d‘enguany, en què la figura de la muntadora i del 
muntador és l’eix que vertebra l’edició. El festival posarà en relleu noms com el d’Ernest 
Blasi, Pau Atienza, Ana Pfaff o Marina Agelet.

Com és habitual, el FIC-CAT també esdevindrà cita obligada per a la resta de professionals 
i dels personatges més rellevants de la indústria cinematogràfica catalana. Felicito el 
festival pel record que dedica en aquesta edició a la gran Montserrat Carulla, figura clau en 
el cinema i teatre català, que va estar íntimament lligada al certamen.

No vull deixar de mencionar la gran tasca dels organitzadors respecte a la formació en la 
cinematografia entre el públic més joves amb la secció de ‘Centres Educatius’, que 
encoratja als diversos graus de les escoles de Catalunya i del territori de parla catalana a 
fer pedagogia cinematogràfica oferint-los una pantalla per mostrar les obres dels 
escolars. D’aquesta manera, el FIC-CAT actua com a formador audiovisual, promotor de 
nou talent i aparador de les inquietuds de la nostra ciutadania més jove.

Vull, per acabar, donar la benvinguda a aquesta tretzena edició del FIC-CAT amb la certesa 
que posseeix la força per a un present i un futur brillants.

Miquel Curanta, director
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SALUTACIÓ · DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Som ja a la 13a edició del FIC-CAT, el Festival 
Internacional de Cinema en Català Costa 
Daurada, un certamen de referència que cada 
estiu impulsa i reconeix produccions que han estat 
rodades en llengua catalana i que fa créixer el 
nombre d’espectadors en català. FIC-CAT té el 
català com a element essencial que l’identifica i el 
diferencia, i és una bona estratègia de foment de 
la llengua mateixa, amb un valor especial perquè 
acosta el llenguatge audiovisual i multimèdia al 
públic jove.

Roda de Berà, fidel a la cita anual, té el món del 

cinema com a protagonista durant uns dies. Moltes activitats que busquen innovar i 
interessar entitats, universitats i escoles: projeccions, col·loquis, trobades de 
professionals i reconeixements. El Festival aposta perquè el cinema formi part de la vida de 
molts joves, fa que la llengua sigui més forta i que candidats novells tinguin un estímul per 
fer-se un lloc en l’espai cinematogràfic en català. 

Compteu amb el nostre suport. Com a directora general de Política Lingüística, us agraeixo 
el compromís i la voluntat de situar la llengua i la cultura al centre de la societat per mitjà 
del Festival, que ara ja pot presumir d’una llarga trajectòria. Amb mèrit especial sou aquí, 
novament, havent superat les dificultats que la pandèmia de la COVID-19 ha suposat, 
especialment al sector cultural.  Enhorabona al seu director i a tot l’equip organitzador, a 
tots els qui heu participat als premis, i la més gran felicitació a les persones guanyadores. 
Per molts anys més.

Ester Franquesa, directora
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SALUTACIÓ · ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

Es fa molt difícil a l'hora d'escriure aquesta 
presentació enmig d'una pandèmia no erradicada 
dir què serà del món del cinema català, del món 
del cinema en general i del món a seques.

Tot i l’esperança de les vacunes i de la resolució 
definitiva del desastre, no sabem encara si podrem 
fer festivals com abans o ens haurem de conformar 
en veure les pel·lícules virtualment, només, o 
virtualment i presencialment d'una manera mixta. 
Està clar que el caliu del FIC-CAT a Roda de Berà 
enguany no podrà ser exactament com era. És un 
espai massa petit per complir les mesures de 
protecció que se'ns requereixen i potser no hi 
cabrem tots els que hi cabíem, però si no el 

poguéssim fer exactament com era, sabem que la virtualització dels festivals ha permès que 
les pel·lícules fossin vistes per molta, moltíssima més gent i això als del nostre cine ens 
interessa en gran manera perquè si d'una cosa ens queixem, és que les pel·lícules que fem no 
arriben prou a tot el país.

L'Acadèmia del Cinema Català ha volgut posar remei a aquest problema i ha apostat a 
través del Cicle Gaudí, per exhibir cada any 10 pel·lícules de producció pròpia a tot el país, 
i la iniciativa ben aviat arribarà a un centenar de poblacions catalanes. Hem fidelitzat 
públic i cada vegada més ajuntaments ens demanen aquesta programació mensual com a 
activitat cultural imprescindible als seus municipis. L'èxit ha desbordat qualsevol 
plantejament previ. Tenim un públic que es deleix per veure què fan els nostre 
professionals, perquè sentir-se concernit pel que es veu a la pantalla és normal en totes 
les cinematografies. Però encara hem d'anar més lluny.

Per tant, agafem-nos aquest nou FIC-CAT com una oportunitat per fer-lo encara més 
necessari i important. Sempre hem dit que el nostre cinema s'ha d'obrir a tot el públic 
potencial que el vol veure i no pot per qüestions conegudes del funcionament prioritari de 
la distribució americana a Europa. Ara és el moment d'expansionar el FIC-CAT més enllà 
de Roda de Berà i de que el festival agafi la dimensió nacional que li toca. I quan s'obrin les 
sales, acudim-hi en massa a veure les pel·lícules com millor es poden veure d'imatge, de 
so i compartint-les amb més públic. I tornarem a Roda de Berà a veure les pel·lícules en 
català de l'any. Però haurem anat més enllà i haurem complert amb l'ambició de créixer i 
créixer, que no hem d'abandonar fins arribar a ser normals.

Isona Passola, presidenta
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SALUTACIÓ · COMITÈ ORGANITZADOR DEL FIC-CAT

Amb el condol per a les persones que han perdut gent estimada i amb 
el desig que tothom es trobi bé i amb capacitat per defensar-se 
d'aquesta crisi que ens ha tocat viure, anem a engegar la 13a edició 
del nostre Festival. Després d’un any d’aturada involuntària, aquí 
estem, de nou, amb més força que mai, disposats a mostrar-vos el 
millor cinema en català que s’ha produït als Països Catalans entre 
l’any passat i el present. I ho farem en format híbrid, combinant les 
activitats i projeccions presencials a Roda de Berà amb els visionats 
virtuals a través de TV3 a la carta.

És evident que ara el més important és la salut, però és que la cultura 
i el cinema també són salut; el cinema és la robustesa mental que ens 

permet ser clarividents, crítics i lliures. Perquè és indiscutible que l’audiovisual és el nou llenguatge 
de la comunicació que aporta coneixements, geografies, història, valors, emocions, màgia... és una 
eina que ens ajuda a reivindicar, a denunciar, a propiciar canvis... és una indústria que pot explicar a 
la resta del món com és un país i les seves legítimes aspiracions. I si els nostres dirigents continuen 
deixant la cultura a la cua de les prioritats, nosaltres, amb tota la modèstia, reclamem la justa i 
necessària reactivació de la indústria audiovisual del país. Proclamem, ara més que mai, que el 
cinema català encara és viu. I si en dubteu, feu un cop d’ull al catàleg que teniu a les mans i veniu a 
comprovar-ho aquests dies a la gran pantalla del Poliesportiu Municipal de Roda de Berà o, 
virtualment, a través de les pantalles digitals.

En qualsevol cas, aquesta edició esdevé, de nou, una plataforma de promoció i difusió de la 
cinematografia més recent feta en català; així com el punt de trobada de professionals, joves 
emergents i estrelles consagrades del nostre cinema. El Festival aplega públic i indústria vinguda 
d'arreu i, sobretot, docents i alumnat de tots els nivells de l'ensenyament, eix bàsic per despertar 
l'interès pel llenguatge audiovisual.

Dediquem la 13a edició al muntatge, tasca clau de la indústria que té molt poca visibilitat i 
reconeixement. I ho volem fer debatent i posant en evidència la vàlua i les mancances d’aquest 
col·lectiu imprescindible de creadors i creadores. Ens complau molt l’allau i la diversitat temàtica de 
les produccions programades, i destaquem la incorporació progressiva del bon cinema produït i 
realitzat al País Valencià. Lliurem el Premi Honorífic al muntador Ernest Blasi, figura clau i referent 
del col·lectiu amb una extensa filmografia que, a més, ens oferirà una classe magistral a partir de la 
seva experiència. De la mà de l’AMMAC compartirem un debat que evidenciarà la situació actual de 
les muntadores i els muntadors. Dedicarem un merescut homenatge a la desapareguda Montserrat 
Carulla, presidenta d’honor del Jurat de la Selecció Oficial amb qui havíem establert un compromís 
professional i una gran relació d'amistat. I destaquem, finalment, el reconeixement al publicista 
Jaume Pahissa, gran impulsor de l’art, la pintura i el cinema del país.

Desitjo que el FIC-CAT gaudeixi novament de l’èxit que es mereix i, en nom del Comitè que represento, 
us convido a apropar-vos al Festival per conèixer de primera mà la nostra cinematografia. Bon festival!

Antonio Barrero, director



EIX
TEMÀTIC

No és estrany que el muntatge, una professió que sovint s'ha definit com ‘l'art invisible del 
cinema’, s'intenti explicar a través de metàfores i comparacions; és una feina complicada 
de definir i difícil d’identificar per part de l'espectador.

Quantes vegades anem al cinema i elogiem l'actuació dels actors i actrius, o ens 
meravellem amb la fotografia de la pel·lícula? La feina dels muntadors i muntadores, en 
canvi, pot passar desapercebuda, tot i el seu enorme impacte en la nostra percepció de la 
pel·lícula. Per entendre millor en què consisteix el muntatge i el pes que té en el procés 
cinematogràfic, el FIC-CAT dedica la 13a edició a aquest col·lectiu i a la seva tasca.

El muntador o muntadora
El muntatge selecciona i ordena un material enregistrat prèviament amb la idea de crear 
l'obra audiovisual. Dit així sembla fàcil però tan sols el fet de seleccionar què veurà 
l'espectador afecta directament al resultat final. En el cinema analògic, aquesta tasca es 
feia retallant i unint fragments de cel·luloide, i en el digital a través de sistemes informàtics 
d’edició no lineal, que permeten més flexibilitat i experimentació.

Quan es roda una pel·lícula s'enregistren moltes més hores de les que s’inclouen al 
metratge final: en aquest procés de selecció, s'han d'escollir les millors preses en termes 
d'interpretació, de ritme, de continuïtat (anomenada raccord) o de llum i càmera perquè 
tots els matisos narratius del guió quedin reflectits a la pantalla. I no resulta una tasca 
senzilla perquè, en moltes ocasions, allò que funciona en una presa no funciona en una 
altra, i cal valorar què es prioritza de cara al resultat final. En l’àmbit documental, aquesta 
tasca és encara més extensa, ja que recull un espectre molt ampli de possibilitats i 
situacions que no sempre s’havien predit en la fase de guió.

Els muntadors i muntadores són el primer espectador de la pel·lícula, i tot i la implicació 
de la direcció en la fase del muntatge, són els únics amb la distancia emocional suficient 
respecte el material rodat per prendre decisions que afavoreixin el conjunt: això, tot sovint, 
implica sacrificar plans o fins i tot escenes senceres en benefici del ritme i l’efectivitat 
narrativa. Muntar una pel·lícula és escriure-la de nou: la fase del muntatge qüestiona, 
prioritza, experimenta i dona a les pel·lícules la seva forma final. 

MUNTADORS I MUNTADORES

10
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EIX TEMÀTIC: MUNTADORS I MUNTADORES

Objectius específics

La 13a edició pren com a eix temàtic el muntatge, disciplina cinematogràfica responsable 
de l'ordenació narrativa i rítmica dels plans d’una producció, per la qual cosa es fixen els 
següents OBJECTIUS específics:

Debatre sobre la figura del muntador/-a com a creador artístic, tècnic i productor. 

Aprofundir en els diversos gèneres en què es treballa: ficció, documental, televisió, 
publicitat i corporatius.

Donar a conèixer les fases del procés de muntatge, així com les figures associades 
(ajudant de muntatge, auxiliar de muntatge...) sovint més invisibles.

Analitzar perfils, tasques i dinàmiques de treball en comú de directors/-es, i 
muntadors/-es.

Contribuir a reduir la notable desigualtat de gènere existent en l'àmbit del muntatge, 
donant visibilitat a destacades muntadores del cinema català i eines per millorar la 
situació actual.

Establir xarxes i vincles entre muntadors/-es principiants i d'altres amb àmplia 
experiència, així com entre muntadors/-es de sectors diferents.

Donar eines i recursos per treballar i aprofundir sobre el muntatge en els centres 
educatius participants en aquesta o en anteriors edicions.

Reconèixer i valorar els muntadors i muntadores més importants de la història del 
cinema català i recordar les figures fonamentals que ja no són entre nosaltres.

Organitzar activitats paral·leles i classes magistrals a l'entorn del muntatge en 
col·laboració amb l’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de 
Catalunya.

Retre un homenatge a la muntadora o muntador més important del país, destacant la 
seva filmografia. Aparaular la presència d'altres muntadors/-es, creadors/-es, 
directors/-es, especialistes i crítics diversos.

Premiar el millor muntatge de les produccions de la Selecció Oficial. 
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ASSOCIACIÓ DE MUNTADORES I MUNTADORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

El reconegut muntador Iván Aledo, mort recentment, 
col·laborador habitual de Joaquim Jordà, Julio 
Medem, Daniel Monzón i Javier Fesser (entre molts 
d’altres) deia, amb el seu sentit poètic habitual: “He 
llegado a pensar y ha sido una idea bastante bien 
aceptada, que en cierta medida el montaje es el 'alma' de 
la película. El problema no es solo que el alma no se vea, 
sino que incluso se duda de su existencia”.

L’ànima d’un film, el seu ritme, la dansa dels seus personatges, la creació d’un temps i un 
món propis, aquest intangible espiritual, es el resultat d’una feina col·lectiva, feta amb la 
suma dels talents d’artistes de diverses disciplines. Però al final del procés de creació d’un 
film cal una visió decisiva i definitiva, que doni vida, faci bategar el cor i l’ànima d’aquest cos 
cinematogràfic, teixit amb imatges i sons. I aquesta visió, sens dubte pren forma, 
cristal·litza a la sala de muntatge.

Les muntadores i muntadors són creadors amb una visió especial, amb la capacitat de 
destil·lar i sintetitzar l’essència d’una història. La seva feina pateix una estranya 
contradicció, ha de veure’s sense ser protagonista. Per això ha sigut massa sovint oblidada, 
oculta a la mirada dels cinèfils, allunyada de l’enlluernament dels focus dels platós.

Però d’un temps ençà les muntadores i muntadors hem volgut posar en valor la nostra 
feina, i per fer-ho hem hagut de sortir de les nostres «coves» (a vegades amb una mica de 
recança). Per això a Catalunya fa un parell d’anys un extens col·lectiu de professionals del 
muntatge hem creat l’Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya 
(AMMAC). Han estat dos anys frenètics d’activitats, conferències, master-class, 
col·laboracions amb festivals, amb institucions i entitats... I avui volem continuar 
comunicant i donant a conèixer arreu del país i al món sencer, la nostra passió per aquest 
meravellós ofici i art que es el muntatge.

”L’única posada en escena important es fa durant el muntatge. Les imatges per si mateixes no 
són suficient, tan sols són imatges; l’essencial es la duració de cada imatge, el que segueix a 
cada imatge. A la sala de muntatge es fabrica tota l’eloqüència del cinema”. Orson Welles.

Pau Atienza, muntador de l’AMMAC

Associació de muntadores
i muntadors audiovisuals

de Catalunya
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Què diré?... Doncs que el muntatge, al principi, genera maldecaps... Comences per descarregar a 
l’ordinador hores i hores d’imatges i sons que s’han de revisar, ordenar, sincronitzar i transcodificar 
en funció del maquinari amb què treballes. És una feina feixuga i mecànica en què no et pots 
despistar si no vols córrer el risc de perdre algun pla o algun so. Afortunadament els i les ajudants 
de muntatge et poden alliberar bastant d’aquesta feina.

I arriba el moment dels visionats. De vegades t’has de mirar fins a deu preses del mateix pla... i anar 
prenent notes mentre lluites contra el tedi i la son. Surts a prendre un cafè amb el cap ben ple, 
extenuat... Fa un dia esplèndid i tu has de quedar-te tancat a la sala de muntatge. Penses que la 
producció és un desastre, que els actors i les actrius estan fent un altre pel·lícula, que els 
responsables de decoració i maquillatge s’han passat, que la fotografia és molt plana… Però com 
deia Albert Jurgenson, el muntador d’Alain Resnais, “tot és començar”. Començar és el més difícil.

Per tant, hi ha un moment en què et poses davant l’ordinador i arrenques a muntar alguna seqüència. 
Però els maldecaps no s’acaben. Quin pla poso primer? On el tallo? A quin fotograma? De vegades 
veig el diàleg sincrònic i de vegades no... El personatge passa de l’habitació al passadís... faig el 
raccord... no està bé... el torno a fer...tampoc està bé... No sé si sobren fotogrames del primer o del 
segon pla. Fa mitja hora que estic aturat amb aquest raccord. Finalment el deixo estar, encara que 
insatisfet i neguitós. Recordo l’amic Jurgenson i passo a un altra seqüència... els mateixos 
problemes... Aquesta pel·lícula és un desastre.

I així durant uns quants dies. Fins que, de sobte, arriba un dia en què, en ple procés de muntatge, 
salta una espurna. Et tornes a mirar la feina feta: no està tan malament. Fas alguna correcció i 
comencen a saltar més guspires. Et comença a agradar el que estàs fent. Ja no tens tants dubtes a 
l’hora de tallar el pla, on intercalar el contraplà, quina part del diàleg deixes en on i quina en off. I és 
que a poc a poc vas entrant en la pel·lícula, en el món que et planteja, en els seus personatges. I et 
comences a creure la història que estàs ajudant a construir. Te n’adones que els elements 
decoratius, el maquillatge i la perruqueria estan integrats a la història. Els actors van modelant, 
seqüència darrere seqüència, els seus personatges... els fan creïbles. Deixes de fixar-te en la 
sincronia; el raccord ja no és tan important. Fins i tot comproves que és millor fer una el·lipsi a la 
sortida del personatge.

Els plans deixen de tenir importància per si mateixos, només tenen sentit dins del conjunt de la 
pel·lícula. Es converteixen en peces d’un gran puzle. I tu, com a muntador, vas veient, ple d’excitació, 
com dia a dia es va completant aquest meravellós trencaclosques per conformar un altre món, un 
altra realitat que tu ajudes a configurar i a fer més creïble.

Ernest Blasi, muntador

L’OFICI DE MUNTADOR
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PREMI HONORÍFIC · ERNEST BLASI
Nascut a Barcelona l’any 1945, el muntador Ernest Blasi és 
llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. 
Gràcies a un familiar –tècnic de màquines de cinema–, 
començà a treballar en un estudi d’animació. Portà la truca en 
els curts Como un pájaro (1969, Anne Settimo) i Ferdinand y el 
ciempiés (1969, Martí Pey) i feu d’ajudant de direcció a Prólogo 
(1969, Gerardo Malla) i La línea (Ferdinand Pascal) (1970, Martí 
Pey). Escriví i dirigí La fàbrica, un treball d’animació que 
obtingué el primer premi al Festival de curts de Valladolid i dos 
premis al II Certamen Internacional de curts d’Osca l’any 1974. 
Amb Gustau Adolf Hernández compartiren la direcció, 
realització i muntatge de Cartells d’un poble en guerra (1975) i 
L’art català contemporani (1977), curts documentals, i el 

migmetratge Barri Guineueta Vella / Barri Canyelles (1977). Posteriorment va exercir d’ajudant de 
muntatge de Margarida Bernet en Los fieles sirvientes (1979, Francesc Betriu) i El vicari d’Olot (1981, 
Ventura Pons), i debutà en solitari a La plaça del Diamant (1982, Francesc Betriu).

Va estar nominat als Premis Goya de l’any 2003 i va obtenir els premis de muntatge de la Generalitat 
de Catalunya el 2002 i el 2003. I va exercir la docència a l’ESCAC entre els anys 2003 i 2011.

Entre la seva extensa filmografia com a muntador destacarem els següents títols: La plaça del 
Diamant (1982, Francesc Betriu); Lola (1986, Bigas Luna); Més enllà de la passió (1987, Jesús Garay); 
Laura a la ciutat dels sants (1988, Gonzalo Herralde); Angoixa (1988, Bigas Luna); Una sombra en el 
jardín (1988, Antonio Chavarrias); Estació central (1989, José Antonio Salgot); Gran sol (1989, Ferran 
Llagostera); Manila (1991, Antonio Chavarrías); La febre d’or (1993, Gonzalo Herralde); Havanera 
(1993, Antoni Verdaguer); L’enfonsament del Titànic (1994, Antonio Chavarrías); Solitud (1994, Romà 
Guardiet); Antàrtida (1995, Manuel Huerga); Susanna (1996, Antonio Chavarrías); El somni de Maureen 
(1996, Romá Guardiet); Hotel Palace (1996, El Tricicle); En brazos de la mujer madura (1997, Manuel 
Lombardero); L’arbre de les cireres (1998, Marc Recha); A los que aman (1998, Isabel Coixet); Tierra de 
Fuego (1999, Miguel Littin); No respires: El amor està en el aire (1999, Joan Potau); San Bernardo (2000, 
Joan Potau); Pau i el seu germà (2001, Marc Recha); Son de mar (2001, Bigas Luna); Balseros (2002, 
Carles Bosch); Aro Tolbukhin dins la ment de l’assassí (2002, Agustí Villaronga, Lydia Zimmermann i 
Isaac Racine); Volverás (2002, Antonio Chavarrías); Les mans buides (2003, Marc Recha); Aguaviva 
(2005, Ariadna Pujol); Madeinusa (2005, Claudia Llosa); 3055 Jean Leon (2006, Agustí Vila); 
Septiembres (2007, Carles Bosch); Serrallonga (2008, Esteve Rovira); Màscares (2008, Esteve Riambau 
i Elisabet Cabeza); Sagrada Família (2009, Dagoll Dagom); Bicicleta, cullera, poma (2010, Carles 
Bosch); Transgression (2011, Enric Alberich); Bajarí (2012, Eva Vila); El elegido (2016, Antonio 
Chavarrias); Petitet (2018, Carles Bosch), i L’enigma Conesa (2020, Isadora Guardia i Maria José 
Fuentes).

Per aquesta llarga i extensa filmografia, pel seu compromís amb la cultura cinematogràfica del país, 
perquè encara es troba en actiu i per la seva vàlua personal, el Premi Honorífic d’aquesta edició es 
lliura al que és, sens dubte, el muntador català de més projecció i futur.
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RECONEIXEMENT · JAUME PAHISSA
Jaume Pahissa va néixer al barri de Sants de Barcelona el 1947. És 
descendent d’una saga d’artistes (Jaume Pahissa i Laporta, dibuixant, i 
Jaume Pahissa i Jo, compositor).
Als inicis dels anys 60 s’introduí al món de l’audiovisual mitjançant la 
fotografia d’estudi i d’arts gràfiques. Va ser el primer fotògraf de 
fotomecànica d’Antonio Asensio Pizarro, després president del Grup Zeta, 
amb el qual mantingué una llarga amistat. Va treballar durant 7 anys a La 
Vanguardia-Tisa on desenvolupà tècniques pioneres de reproducció 
fotomecànica. L’any 1977 va fundar la seva pròpia empresa de fotografia i 
màrqueting i es va iniciar al món de la publicitat a les pantalles dels cinemes. 
Posteriorment va crear la revista On anirem avui (Platja d’Aro), publicació 
gràfica amb informacions setmanals sobre la Costa Brava del moment.
Consolidada ja l’empresa i en creixement constant en l’activitat publicitària 

als cinemes, va iniciar, alhora, diversos projectes culturals com la publicació de dos llibres de 
fotografies pròpies; l’un sota una mirada singular del moment turístic a Platja d’Aro, Platja d’Aro vist 
per Jaume Pahissa (1986) i l’altre fent un recull dels millors pintors catalans de l’Empordà Pintors de 
l’Empordà, avui (1993). L’any 1996 Pintors de l’Empordà, avui va donar continuïtat a L’Art del Segle XXI, 
projecte audiovisual avantguardista produït conjuntament amb Trà Infografia, Joséphine Martinez i 
els pintors Lluís Roura i Ramon Pujolboira. L’essència de l’obra va esdevenir en la combinació d’art 
virtual, fotografia, pintura, música i pirotècnia i es va presentar a la plaça del Castell de 
Benedormiens de Castell d’Aro. Posteriorment, l’obra -juntament amb una mostra d’exposicions 
dels artistes- es va presentar a la Sala Fortuny de Barcelona i a l’Hotel Metropole de Brussel·les. 
Aquells anys, també, va publicar una trentena de reportatges setmanals d’artistes a la nova edició de 
Girona de La Vanguardia, L’art a Girona. I també va crear el projecte fempais.tv, amb més de 100 
videoreportatges culturals realitzats per tot Catalunya, actualment allotjats a Youtube.
L’any 2012 va produir juntament amb Jaume Grané i Jaume Aymar, Colom i Calonge, una hipòtesi, un 
documental sobre la possible catalanitat i relació de Cristòfor Colom amb el Baix Empordà. Va rebre 
el premi al millor documental del Festival de Cinema de Girona en l’edició 2013. Al llarg dels anys, 
mitjançant les capçaleres pròpies de la seva empresa al cinema, ha continuat donant suport a 
múltiples activitats culturals de Catalunya i als seus artistes.
Jaume Pahissa, és actualment un referent del món audiovisual amb una llarga trajectòria de 
centenars d’espots i campanyes publicitàries en pantalla a cinemes de tot Catalunya. Continua en 
actiu juntament amb els seus fills Berta i Octavi.
Des de la 1a edició, i amb el suport d’Ocine, ha col·laborat amb el FIC-CAT amb els passis al cinema 
de l’espot i, puntualment, amb una performance de dansa contemporània i música en directe a 
l’estrena de la pel·lícula Casals, la força d’un silenci, de Manuel Huerga, en l’edició 2017, fent equip 
amb Manu Palancar, Jordi de Vera, Cèlia Juan, Paula, Bel i Raúl.
Per aquesta extensa trajectòria vital i polivalent en el món de la cultura, el Comitè organitzador del 
Festival ha decidit retre un homenatge a Jaume Pahissa per la seva tasca com a publicista i com a 
impulsor de la pintura, de l’art i del cinema del país. El seu compromís personal amb la llengua i amb 
el FIC-CAT és una evidència... i des de la 1a edició del Festival.
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EN EL RECORD · MONTSERRAT CARULLA
PRESIDENTA D’HONOR

Actriu de cinema, teatre i televisió. Començà fent teatre amateur i 
estudià alguns cursos a l’Institut del Teatre de Barcelona al final 
dels anys 40. Fins el 1960 no començà a treballar en el teatre 
professional amb Soparem a casa, El fiscal Recasens i l'adaptació 
de Romeo i Julieta de Josep M. de Sagarra. Marxà dues temporades 
a Madrid i tornà a Barcelona el 1964. Des d'aleshores ençà ha 
participat en nombroses obres de teatre, en pel·lícules i en sèries 
de televisió, com Secrets de família (1995), Dones d'aigua (1997), El 
cor de la ciutat (2000-2008) o La Riera (2010-2017) de TV3. També va 
cursar Història de l'Art a la Universitat de Barcelona de 1970 a 1976, 
i ha fet de dobladora al català i al castellà en films estrangers. L'any 
1992 fou guardonada amb el Premi Margarida Xirgu. El 1995 va 
rebre la Creu de Sant Jordi i el 1999 la Medalla d’Or al Mèrit Artístic. 

El 2008 va rebre la medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, i el 2013 li va ser atorgat el Gaudí 
d’Honor de l’Acadèmia del Cinema.

Ha estat membre del Jurat de les 12 edicions del FIC-CAT, i va ser nominada Presidenta d’Honor del 
Jurat a partir de la 4a edició. Aquell any se li va retre un reconeixement per destacar el seu 
compromís professional i la seva vàlua interpretativa.

Ara, i ja sense la seva presència física, el Comitè organitzador del FIC-CAT vol posar de manifest la 
relació d’amistat i estima mútua que ens professàvem i, també, el que ha representat per a la cultura 
del país en general.

Va morir el passat 24 de novembre de 2020.

Filmografia: Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde, Vida de família (1963) de Josep Lluís Font, 
Autopista A-27 (1977) de Josep M. Nunes, Cambio de sexo (1977) de Vicente Aranda, Companys, procés 
a Catalunya (1979) de Josep M. Forn, El vicari d’Olot (1982) de Ventura Pons, La revolta dels ocells (1982) 
de Lluís J. Comeron, Venid y vamos todos con flores amarillas (1995) de Jorge Roger, Tu nombre 
envenena mis sueños (1996) de Pilar Miró, Carreteras secundarias (1997) d’Emilio Martínez-Lázaro, El 
pianista (1998) de Mario Gas, La ciutat dels prodigis (1999) de Mario Camus, Mala uva (2004) de Javier 
Domingo, Working Class (2005) de Xavier Berraondo, Mariposa negra (2006) de Francisco J. Lombardi, 
El orfanato (2007) de Juan Antonio Bayona, Héctor y Bruno (2009) d’Ana Rosa Diego, Orson West (2010) 
de Fran Ruvira, Urteberri on, Amona! (2011) de Telmo Esnal i Asier Altuna, Reykjavík (2011) de Víctor 
Correas i Joan Enric Barceló, Clara Campoamor, la dona oblidada (2011) de Laura Mañá, Barcelona, nit 
d’hivern (2015) de Dani de la Orden i Oh quina joia! (2016) de Ventura Pons.
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JURAT SELECCIÓ OFICIAL

Actriu, escriptora i presidenta de l’Assoc. Internacional d’Ètica a la Cultura 
i a l'Audiovisual i de la Fund. First Team. Com a actriu ha intervingut en 227 
pel·lícules –27 com a protagonista– i en 43 produccions televisives a 20 
països i en 6 llengües. Ha guanyat 25 premis com a millor actriu a festivals 
de cinema internacionals per pel·lícules com Matador, Dulces horas, The 
Craft, El maestro de esgrima... Ha intervingut en sèries televisives com Falcon 
Crest, Aquí no hay quien viva, Borja (2014-2017). Ha estat jurat de festivals de 
cinema com Venècia, Donostia, Guadalajara (Mèxic), Chicago i Karlovy Vary. 
Ha format part de l’Acadèmia de Cinema Europeu i de l’Acadèmia de 
Hollywood. Ha escrit dos llibres sobre tècniques d'interpretació, El trabajo 
del actor de cine i Monólogos en V.O. Els seus darrers treballs a la pantalla 
han estat Red de libertad, He matado a mi marido i Bernarda.

Assumpta Serna

Joan Reig és conegut sobretot per ser el baterista del grup de pop Els 
Pets. Però també forma part dels conjunts Mesclat i Tàrraco Surfers tocant 
el mateix instrument. Com a cantant  ha enregistrat un disc amb Refugi 
versionant clàssics de la Cançó Catalana. Els darrers anys l'hem vist 
passejant pels escenaris de tot el país un projecte en solitari on interpreta 
cançons seves i també adaptacions d'autors admirats per ell, treball que 
ha editat al disc La culpa. També ha fet i fa ràdio i televisió i s'embolica 
amb qualsevol cosa relacionada amb la cultura que el faci trempar!

Joan Reig

Guionista i directora de cinema. Va estudiar cinema i audiovisuals a 
l’ESCAC, on es graduà en l'especialitat de direcció de ficció, i va fer el 
màster de guió a l'Escola EICTV de San Antonio de los Baños de Cuba. 
Des de llavors ha treballat com a auxiliar de direcció i script en diferents 
produccions. L'any 2015 fa el salt a la direcció amb Sara a la fuga, Biznaga 
de plata al millor curtmetratge i a la millor direcció al festival de Màlaga, 
i La Inútil, nominat als X Premis Gaudí. El seu primer llargmetratge és La 
hija de un ladrón, que es va estrenar al festival de Donostia. La pel·lícula ha 
obtingut 3 premis Gaudí (millor pel·lícula, millor direcció i millor guió) i el 
premi Goya a la millor direcció novell i ha competit en festivals com Palm 
Springs Film Festival (Los Angeles), Els Arcs (França) o BFI (Londres).

Belén Funes



18

Fundador de l’empresa Antaviana Films i director tècnic i artístic de 
postproducció audiovisual. Treballa entre el llenguatge i la tecnologia, i 
és pioner en postproducció estereoscòpica. Ha participat en més de 300 
llargmetratges. Entre 1970 i 1982 va ser muntador de programes a TVE, 
i el 1983 va ser membre fundador de TV3. Entre 2011 i 2019 ha estat 
membre dels projectes europeus SV3D i iMP. També ha impartit classes 
a l'ESCAC, l'UPF, l'UAB, l'UPM i l'INA. Ha rebut diferents premis Goya i 
Gaudí pels efectes especials de diferents pel·lícules, i l’any 2016 va 
rebre el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Muntadora de cinema, docent i realitzadora. Es va graduar en 
muntatge cinematogràfic per l'ESCAC i després va cursar el Màster en 
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani a la UPF. En els darrers 
anys ha muntat pel·lícules que han tingut un llarg recorregut en 
festivals internacionals i han guanyat nombrosos premis com Con el 
viento (Meritxell Colell), Ainhoa: yo no soy esa (Carolina Astudillo), 
Hamada (Eloy Domínguez Serén), Trinta Lumes (Diana Toucedo), Niñato 
(Adrián Orr), o la multipremiada Estiu 1993 (Carla Simón) que li va valer 
el Premi Gaudí al millor muntatge i nominacions als Premis Goya, Platí 
o Fènix entre d'altres. Com a docent imparteix classes a la UPF/BSM, a 
l’EQZE, a l’ESCAC, al Màster FRAME o a l’ECIB, a més de fer tallers i 
xerrades en diversos centres nacionals i internacionals.

Ana Pfaff

Josep Maria Aragonès

Actor de cinema, teatre i televisió. Ha treballat a les sèries com Com si 
fos ahir de TV3 i Oh My Goig de BTV. La seva primera oportunitat al 
cinema va venir de la mà de Denise Castro amb Salvación, sent el 
protagonista i, posteriorment a Dràcula de Denise Castro, rodada a 
Transilvània. També ha participat en pel·lícules de Sebastian Schipper, 
Fernando González Molina, Santi Lapeira i Joan Frank Charansonnet. Va 
marxar a Madrid per treballar en una producció del Centre Dramático 
Nacional dirigida per Ernesto Caballero i, després, li va sorgir la 
oportunitat de formar part del repartiment de Capullos que vuelan, 
muntatge teatral que porta tres temporades al Teatro Lara. Actualment 
viu entre Barcelona i Madrid, depenent d'on sorgeixin els projectes.

Ricard Balada

JURAT SELECCIÓ OFICIAL
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JURAT JOVE 48 HORES
Actor de cinema, teatre i televisió. És diplomat en interpretació per 
l’Escola Nancy Tuñón i Jordi Oliver de Barcelona. Va debutar al cinema 
amb Bon cop de falç (Esteve Rovira i Eloi Aymerich). Més tard va obtenir 
un dels papers principals a White dragons and the secret crypt of Gaudí (Ruy 
Balaña). Però el salt a les pantalles ha estat a partir de les seves 
interpretacions a dues grans sèries: 45 Revoluciones (Bambú 
Producciones) per a Atresmedia i Les de l'hoquei (Brutal Media), per a TV3.

Muntadora audiovisual. És llicenciada en Comunicació Audiovisual per 
la UPF. Ha treballat a França i a Barcelona tant per programes de 
televisió (Construcciones Ecológicas - France 5 / La 2, Taste Hunters - 
Ushuaia TV, Très très bon - Paris Première, Página 2 - La 2) com per 
vídeos corporatius (Ajuntament de Barcelona, Google, Uber). En 
paral·lel ha muntat curtmetratges de ficció com Souvenirs de la mer, de 
Juliana Coelho i Ne te retourne pas, de Sophia Liu. El seu últim treball 
ha estat per a El pas de Sant Joan, d’Ana Ortiz.

Guim Puig

Marina Agelet

Actor de cinema, teatre i televisió. Es comença a formar com a actor a 
l’Estudi Nancy Tuñón als 19 anys, passant després per La Bobina, 
l’Estudi Laura Jou, varis seminaris de càmera amb diferents directors 
i, ara mateix, s’està formant amb el mestre Fernando Piernas a Madrid. 
El seu treball més destacat ha estat el personatge de Charlie a la sèrie 
La Riera de TV3. També ha format part del repartiment de sèries com 
Amor de Cans d’IB3 i Cuéntame de RTVE. Últimament s’està formant 
també com a guionista i dramaturg, i està engegant projectes propis.

Jordi Martí

Actriu de cinema i teatre. Va debutar al cinema amb 11 anys a Fill de 
Caín (Jesús Monllaó); després intervindria a El dulce sabor del limón 
(David Aymerich). És model i actua per marques nacionals i 
internacionals. Actualment imparteix classes de cant i de dansa 
contemporània. Ha estat assistent de direcció de David Victori i té 
previst dirigir el seu propi curt.

Abril García



JURAT CENTRES EDUCATIUS

Va néixer a Zuric (Suïssa) on va fer l'Educació Infantil i els dos primers 
cursos de Primària, al Col·legi de Triemli. Va arribar a Roda l'any 2013, 
i va continuar els seus estudis a l'Escola Salvador Espriu i a l’Institut 
d'aquesta localitat. Actualment cursa 1r de Batxillerat humanístic i de 
ciències socials a l’Institut Baix Penedès del Vendrell. Tot i que no té 
clar el què, sap que vol seguir estudiant. Les seves aficions són 
dibuixar i llegir llibres.

Estudia 4t d’ESO a l’Institut Mediterrània del Vendrell. Va cursar 
l’Educació Primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del 
Penedès. El seu temps lliure el dedica als amics, a tocar la bateria i la 
guitarra elèctrica, a escoltar música, a jugar a futbol sala i pàdel i a 
estudiar anglès.

Ursina Brunner

Gabriel Vera

Estudia 2n de Batxillerat científic a l'Institut Torredembarra. Rep 
classes de piano, participa en els concerts i espectacles musicals de la 
coral de Torredembarra i ha fet un curs de física i matemàtiques 
avançades a la URV de Tarragona com a activitat extraescolar. En el seu 
temps lliure gaudeix llegint llibres i escrivint. També li agrada cantar i 
mirar sèries i pel·lícules.

Mireia Folch

Estudia 1r de Batxillerat artístic a l’Institut Baix Penedès del Vendrell. 
Va cursar l’Educació Primària a l’Escola Pau Casals del Vendrell. Li 
agrada tot allò que està relacionat amb el món audiovisual, i 
específicament, el món de la fotografia i del vídeo: producció, 
muntatge, etc.

Pau Gracià
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JURAT DE LA CRÍTICA
Llicenciat en Periodisme, va iniciar-se al dept. de premsa de 
TVE-Catalunya i al de publicitat de la distribuïdora Lauren Films. Va passar 
per la secció de Cultura, Espectacles i TV del diari El observador de la 
actualidad, que va encadenar amb el càrrec de redactor en cap a BCN de la 
revista Fotogramas durant una vintena d’anys. Ha col·laborat a COMRàdio, 
Ona FM, Betevé, RAC1, RNE i el diari AVUI, entre d’altres. Actualment, 
col·labora a Ràdio4, Catalunya Ràdio, el diari ARA, el blog cultural Inside 
Media (Mediapro), Biblioteques de Barcelona i la revista Serra d’Or.

Graduada en Comunicació i periodisme audiovisual i amb un postgrau en 
Guió per a cinema i televisió per la UB, ha enfocat la seva carrera, sobretot, 
a la comunicació digital. Membre del Jurat de Nova Crítica del FIC-CAT 
2016, un any després va començar a redactar crítiques de sèries per al 
Cinèfil.cat. També escriu al suplement de literatura del diari El Segre, DIS, i 
des de l'any 2020 col·labora al programa La Finestra Indiscreta de CatRàdio, 
amb una secció mensual, La vella normalitat, sobre llibres i cinema.

Pere Vall

Alice Tapiol

Segons l'exposició Ficcions enfora!, organitzada per la Institució de les 
Lletres Catalanes i l'Institut Ramon Llull, és un dels narradors 
catalans de major difusió internacional de la història, amb traduccions 
a 19 idiomes diferents i un centenar d'estrenes a teatres de tot el món 
des del TNC i el Teatre Lliure a Barcelona fins el Centro Dramático 
Nacional de Madrid, passant per la Mama Theatre de Nova York, 
l'Arcola Theatre de Londres i el Theatertreffen berlinès. Va debutar en 
la direcció cinematogràfica amb el llargmetratge 7 raons per fugir.

Esteve Soler

Periodista cinematogràfic, crític i escriptor. Ha publicat cròniques de 
festivals internacionals, crítiques i entrevistes a La Vanguardia, Ara, 
MondoSonoro, Fotogramas i ABC. També ha col·laborat a Catalunya 
Ràdio i Ràdio 4. És autor de Paraísos perdidos. La infancia en 50 películas 
(UOC) i El efecto Tarantino. Su cine y la cultura pop (Redbook).

Jordi Picatoste
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Dissabte 5 de juny

20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal
INAUGURACIÓ OFICIAL
EN EL RECORD: HOMENATGE A MONTSERRAT CARULLA, membre del Jurat de la Selecció 
Oficial des dels inicis del Festival i Presidenta d’Honor des de la 4a edició. El Comitè 
organitzador vol posar de manifest la relació d’amistat i estima mantinguda al llarg de 12 anys 
i, també, el que ha representat per a la interpretació i per a la cultura del país en general.

Amb la presència de la seva família i de companys i companyes, membres del Jurat, que han 
compartit amb ella amistat, deliberacions, escenaris i rodatges: Jordi Folck, Rosa Renom, 
Sílvia Aranda, Anna Barrachina, Judith Colell, Lluís Marco, Montse Guallar, Sílvia Bel, 
Marc Parrot, Ivana Miño, Marcel Barrena, Paco Escribano, Míriam Porté, Paco Poch, 
Jaume Jordana, Betsy Túrnez, Carlos Marqués-Marcet, Elisabeth Prandi, Mar Coll, Lluís 
Danés, Àlex Gorina, Mar Ulldemolins, Albert Carbó, Àngel Sala, Maria Pau Pigem, Dafnis 
Balduz, Mireia Aixalà, Maria Molins, Pere Ponce, Mercè Arànega, Jaume Balagueró, 
Agustí Villaronga Mario Gas i Isona Passola.

Amb la música en directe de Sergi Clofent i la coreografia de la companyia de ballarins 
Micromacro.

Tot seguit
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Estrena exclusiva de la producció d’Impulsafilm, Zabriskie Films i TV3 TOCATS PEL FOC 
(2019), de Santi Lapeira. Amb la presència del director, dels actors Sergi Cervera i Jordi 
Cadellans i de l’actriu Belén Fabra.

Diumenge 6 de juny

20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal
PREMI HONORÍFIC
Lliurament del PREMI HONORÍFIC FIC-CAT 2021 a ERNEST BLASI, un dels muntadors catalans 
de més projecció i amb una filmografia professional extensa, internacional i de nivell. Amb la 
participació de l’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya i el 
suport de l’Acadèmia del Cinema Català.

PROGRAMACIÓ PRESENCIAL Tot seguit
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Bastian Films, Súbete al tren AIE, Gaia 
Audiovisuals, Numintec, TV3 i À Punt Mèdia CORDES (2019), de José Luis Montesinos, amb 
la presència del director, de l’actor Miguel Ángel Jenner i del muntador Luis de la Madrid.

Col·loqui final amb el públic assistent.



PROGRAMACIÓ PRESENCIAL

23

Dilluns 7 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Nanouk Films, Fasten Films, Suica Films, Bord 
Cadre Films, TV3 i À Punt Mèdia L’OFRENA (2020), de Ventura Durall, amb la presència del 
director i de l’actriu Anna Alarcón.

Col·loqui final amb el públic assistent.

Dimarts 8 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Patchouli Films TERRA DE TELERS (2020), de 
Joan Frank Charansonnet, amb la presència del director, del productor Víctor Perxachs, del 
muntador Marc Carreté, dels actors i actrius Ramon Godino, Alba López, Montse 
Ribadellas, Angelina Llongueras, Miquel Sitjar, Jaume Montané, Eduard Alejandre, Sònia 
Guimerà, Elena Codó, Jordi Reverté, Laia Díaz, Jordi Pessarrodona, Robert Rodríguez i 
Albert Tallet i altres membres de l’equip tècnic.

Col·loqui final amb el públic assistent.

Dimecres 9 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Segarra Films, Mimesis Film i TV3 LA DONA 
IL·LEGAL (2020), de Ramon Térmens. Amb la presència del director, dels actors i actrius 
Isak Férriz, Yolanda Sey, Boris Ruiz, Raquel Camón, Àngels Bassas, Adeline Flaun, Abdel 
Aziz El Mountassir, Ahmad Alhamso i la resta de l’equip.

Col·loqui final amb el públic assistent.

20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal
PREMI HONORÍFIC
Lliurament del PREMI HONORÍFIC FIC-CAT 2021 a ERNEST BLASI, un dels muntadors catalans 
de més projecció i amb una filmografia professional extensa, internacional i de nivell. Amb la 
participació de l’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya i el 
suport de l’Acadèmia del Cinema Català.

Tot seguit
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Bastian Films, Súbete al tren AIE, Gaia 
Audiovisuals, Numintec, TV3 i À Punt Mèdia CORDES (2019), de José Luis Montesinos, amb 
la presència del director, de l’actor Miguel Ángel Jenner i del muntador Luis de la Madrid.

Col·loqui final amb el públic assistent.
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PROGRAMACIÓ PRESENCIAL

Divendres 11 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

RECONEIXEMENT. Homenatge i reconeixement a JAUME PAHISSA, publicista i impulsor de 
la cultura, de l’art i del cinema dels Països Catalans.

Tot seguit,
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de The Fly Hunter i À Punt Mèdia COSES A FER ABANS 
DE MORIR (2020), de Cristina Fernández i Miguel Llorens, amb la presència dels directors, 
de la productora Lorena Torres, del muntador Alfonso Suárez i dels actors i actrius Sergio 
Caballero, Oriol Tarrasón, Manuel Maestro, Mireia Pérez, Vanessa Cano i Àngel Fígols.

Col·loqui final amb el públic assistent.

Dissabte 12 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

PANTALLA SITGES. Espai presentat per Àngel Sala, director del Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges.
Presentació i projecció de la producció de Filmax, Brutal Media i TV3 LA VAMPIRA DE 
BARCELONA (2020), de Lluís Danés.  Amb la presència del director, del productor Raimon 
Masllorens i de gran part de l’elenc artístic de la pel·lícula.
Col·loqui final amb el públic assistent.

Dijous 10 de juny
20:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

NIT TEMÀTICA GUILLEM AGULLÓ. Conducció de l’acte a càrrec de la periodista Núria 
Cadenes. Actuació del cantautor Feliu Ventura.
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES
Presentació i projecció del curtmetratge d’ESCAC Films NI OBLIT NI PERDÓ (2020) de Jordi 
Boquet, amb la presència del director i de l’actriu Raquel Ferri.

Tot seguit
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Lastor Media, Som Batabat Produccions, Suica 
Films, TV3, À Punt Mèdia i IB3 LA MORT DE GUILLEM (2020), de Carlos Marqués Marcet, 
amb la presència del director, dels productors Tono Folguera, Sergi Moreno i Marc Roma i 
de gran part de l’elenc artístic de la pel·lícula.
Col·loqui final amb el públic assistent.
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PROGRAMACIÓ PRESENCIAL

Diumenge 13 de juny
19:00 h   /  Pavelló poliesportiu Municipal

CLOENDA OFICIAL
Gala de cloenda del Festival protagonitzat 
pels Capdevila un llinatge de vedettes 
catalanes integrat per la tieta Maria Lluïsa, 
també coneguda com La Mega Pubilla, la 
Caroline Capdevila, neboda de la Maria 
Lluïsa, l’Eudald Capdevila, marit de la 
Caroline, i la Felisa Vidal, veïna de replà i fan 
de la família.

Presentació del Jurat del concurs Jove 48 hores: Guim Puig, Abril Garcia, Jordi Martí i 
Marina Agelet.
Presentació del Jurat de la Selecció Oficial de Centres Educatius: Ursina Brunner, Pau 
Gracià, Mireia Folch i Gabriel Vera.

Presentació del Jurat de la Crítica: Pere Vall, Esteve Soler, Jordi Picatoste i Alice Tapiol.
Presentació del Jurat de la Selecció Oficial: Joan Reig, Assumpta Serna, Belén Funes, 
Josep Maria Aragonès, Ana Pfaff i Ricard Balada.

Lectura de l’acta i lliurament de premis i trofeus als guanyadors i guanyadores de les 
diferents modalitats.
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PROGRAMACIÓ VIRTUAL
La programació virtual es podrà visualitzar des de la plataforma TV3 a la 
carta durant els dies del festival. 

Per accedir-hi es podrà fer a través de la mateixa plataforma (TV3 a la 
carta), des del web i l’app del FIC-CAT

< Accés directe escanejant el QR.

Del 5 al 13 de juny

MAREES OCULTES, de Mònica Cambra. Mònica Cambra (2019).
NI OBLIT NI PERDÓ, de Jordi Boquet. ESCAC Films (2019).
NO DEIXIS QUE M’ENFONSI, de DaVid Conill. Non-Hematofobia Films (2020).
PANTERES, d’Èrika Sánchez. Antivaho Cinematográfico (2020). Només disponible l’11 de juny.
PERENNE, de Rubén Seca i Marc Algora. Shoji Films (2019).
PRELUDI, d’Adrià Guxens. ESCAC FILMS (2019).
PSYCHOPHONIC, d’Aline Romero. Dosmentes Films (2019).
SCHUBERTIADES, de Roger Comella. Qué rico mambo (2019).
VERA, de Laura Rubiola. Malmo Pictures (2020). Només disponible del 7 al 13 de juny.
 

SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS

AMOR A CONTRARELLOTGE (Pol Fuentes) de Pol Fuentes. Associació Estudi Lluerna (2019).
APRESSEM EL PAS (Toni Xuclà) de Clara Xuclà. Zink in Films (2019).
BOY BAND (Manel) de David Domingo. Ceràmiques Guzmán (2019).
CONNECTATS (Buhos) de Dani Feixas. Astronaut i Oxigeno Produccions (2019).
FORMIGUES (Manel) de Marc Urtasun. Ceràmiques Guzmán (2019).
GEGANTS (Joan Dausà) de Marc Pujolar. Marc Pujolar (2019).
MALA SANG (Marialluïsa) d’Aleix Barba i Marc Sirisi. RV Films (2019).
NIT DASTIU (22 Nais) de Clara Mata, Adrià Botella, Marc Guanyabens i Oriol Guanyabens. 
Fractal 7 (2020).
RIU (Súper Gegant) de Pau Escribano. Acid Factory, Pau Escribano, Indian Runners i Súper 
Gegant (2019).
UNA DE CADA TRES (Angela) de Lluís Domingo. Forest Film Studio (2020).
UNIVERS (Ferran Palau) de Marc Sellerès. Blur Films (2019).

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

INFANTIL I PRIMÀRIA

CAP ACÍ CAP ALLÀ ELS TURISTES VENEN I VAN, de l’alumnat de 4t de primària de l’Escola 
Ciutat Artista Faller de València.
DEL PLANETA TINDREM CURA, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Mansuet de 
Collbató.
DIRECTED BY, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Piaget de Barcelona.
IEP, AIXECA EL CAP!, de l’alumnat de 4t, 5è i 6è de l’Escola Salvador Espriu de Roda de Berà.
LA CAPUTXETA 3.0: VERSIÓ ÀVIA, de l’alumnat de l’Escola d’Educació Especial Fàsia Sarrià 
de Barcelona.
LA NOIA DE PLÀSTIC, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant Josep Oriol de 
Barcelona.
MUNDO MONSTER, de l’alumnat de 2n de primària de l’Escola Cal Maiol de Barcelona.
TAN IGUALS COM DIFERENTS, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Lluçanès de Prats 
de Lluçanès.

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

CAMINANT DESCALÇA, de l’alumnat de cicles formatius de l’Institut Pere Martell de Tarragona.
EQUILIBRI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Sant Quirze del Vallès de Sant Quirze del 
Vallès.
HISTÒRIES PETITES, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma.
L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS, de l’alumnat de batxillerat de de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès de Tarragona.
NATIVIDAD YARZA, LA PRIMERA ALCALDESSA, de l’alumnat de 2n de batxillerat de la 
Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard d‘Olesa de Montserrat.
POSTÍS, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Llucmajor de Llucmajor.
SABATES, de l’alumnat d’ESO de l’Escola Hamlet de Sant Boi de Llobregat.
SESSIÓ CONTÍNUA: UN HOMENATGE AL CINEMA, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut 
Euclides de Pineda de Mar.
THE FACTS, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Escola Montsant de Cornudella de Montsant.
UN SOMNI PREMONITORI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Pierre de Coubertin de 
Font-romeu.

JOVE 48 HORES
Al canal de YouTube del FIC-CAT, llista de reproducció amb els curtmetratges de la 
modalitat Jove 48 Hores realitzats i presentats a concurs entre el 7 i el 9 de maig de 2021. 
Accés disponible, també, des del web i l’app del FIC-CAT.

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
LA INNOCÈNCIA de Lucía Alemany. Producció de Turanga Films, Un Capricho de 
Producciones, Lagarto Films, TV3, À Punt Mèdia i TVE (2019). Només disponible a Filmin.

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

CATALUNYA NORD, LA LLENGUA ENYORADA d’Eugeni Casanova i David Valls. Producció de 
Zeba Produccions i TV3 (2020).
EL CINEMA QUE NO VEIEM de Marc Fàbregas. Producció de Toned Media (2020).
EL QUE FA SEGUR EL CAMÍ de Guiu Vallvé, Jana Vallvé i Clara Vallvé. Producció de 23 
cosines i cosins (2019).
ERNEST LLUCH, LLIURE I ATREVIT de Josep Morell i Jordi Vilar. Producció d’Ottokar, 
Grupo Proyección, TV3, EITB i TVE (2020).
GENERACIÓ KIBBUTZ d’Albert Abril. Producció d’Altervideo i TV3 (2020).
RAIMON PANIKKAR, ENTRE ORIENT I OCCIDENT  de Carlota Casas. Producció de Lavinia 
Audiovisual, TV3 i TVE (2020).

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

3450KM, de David Aymerich. AYHE Productions (2020).
CA NOSTRA, de Laia Foguet. Quatre Amics (2019).
CENT U, de Sebastián Alfie. Minimal Films (2019).
CONFETI, de Mila Luengo i Sergi Miralles. Wicker Films (2020).
EL DOL, de Joel Muñoz. ECIR Films (2019).
EL PAS DE SANT JOAN, d’Ana Ortiz (2020).
ELS QUE CALLEN, d’Albert Folk. SomBatabat Produccions (2019).
FINCA RÈGIA, de Rubén Seca. Dosmentes Films (2020).
FLUVIUS, de Pere Puigbert. Pere Puigbert (2019).
GANG, d’Àlex Sardà. Nanouk Films SL (2020). Només disponible a Filmin.
LA MUGRE, de Pau Bösch i Berta Galvany. Anna Asensio (2019).
LEA, d’Ona Jané. Grayas Films (2020).
MALDITA, de Juanjo Moscardó i Suso Imbernón. Terratrèmol Films i Casabona Films (2019).
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PROGRAMACIÓ VIRTUAL
MAREES OCULTES, de Mònica Cambra. Mònica Cambra (2019).
NI OBLIT NI PERDÓ, de Jordi Boquet. ESCAC Films (2019).
NO DEIXIS QUE M’ENFONSI, de DaVid Conill. Non-Hematofobia Films (2020).
PANTERES, d’Èrika Sánchez. Antivaho Cinematográfico (2020). Només disponible l’11 de juny.
PERENNE, de Rubén Seca i Marc Algora. Shoji Films (2019).
PRELUDI, d’Adrià Guxens. ESCAC FILMS (2019).
PSYCHOPHONIC, d’Aline Romero. Dosmentes Films (2019).
SCHUBERTIADES, de Roger Comella. Qué rico mambo (2019).
VERA, de Laura Rubiola. Malmo Pictures (2020). Només disponible del 7 al 13 de juny.
 

SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS

AMOR A CONTRARELLOTGE (Pol Fuentes) de Pol Fuentes. Associació Estudi Lluerna (2019).
APRESSEM EL PAS (Toni Xuclà) de Clara Xuclà. Zink in Films (2019).
BOY BAND (Manel) de David Domingo. Ceràmiques Guzmán (2019).
CONNECTATS (Buhos) de Dani Feixas. Astronaut i Oxigeno Produccions (2019).
FORMIGUES (Manel) de Marc Urtasun. Ceràmiques Guzmán (2019).
GEGANTS (Joan Dausà) de Marc Pujolar. Marc Pujolar (2019).
MALA SANG (Marialluïsa) d’Aleix Barba i Marc Sirisi. RV Films (2019).
NIT DASTIU (22 Nais) de Clara Mata, Adrià Botella, Marc Guanyabens i Oriol Guanyabens. 
Fractal 7 (2020).
RIU (Súper Gegant) de Pau Escribano. Acid Factory, Pau Escribano, Indian Runners i Súper 
Gegant (2019).
UNA DE CADA TRES (Angela) de Lluís Domingo. Forest Film Studio (2020).
UNIVERS (Ferran Palau) de Marc Sellerès. Blur Films (2019).

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

INFANTIL I PRIMÀRIA

CAP ACÍ CAP ALLÀ ELS TURISTES VENEN I VAN, de l’alumnat de 4t de primària de l’Escola 
Ciutat Artista Faller de València.
DEL PLANETA TINDREM CURA, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Mansuet de 
Collbató.
DIRECTED BY, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Piaget de Barcelona.
IEP, AIXECA EL CAP!, de l’alumnat de 4t, 5è i 6è de l’Escola Salvador Espriu de Roda de Berà.
LA CAPUTXETA 3.0: VERSIÓ ÀVIA, de l’alumnat de l’Escola d’Educació Especial Fàsia Sarrià 
de Barcelona.
LA NOIA DE PLÀSTIC, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant Josep Oriol de 
Barcelona.
MUNDO MONSTER, de l’alumnat de 2n de primària de l’Escola Cal Maiol de Barcelona.
TAN IGUALS COM DIFERENTS, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Lluçanès de Prats 
de Lluçanès.

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

CAMINANT DESCALÇA, de l’alumnat de cicles formatius de l’Institut Pere Martell de Tarragona.
EQUILIBRI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Sant Quirze del Vallès de Sant Quirze del 
Vallès.
HISTÒRIES PETITES, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma.
L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS, de l’alumnat de batxillerat de de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès de Tarragona.
NATIVIDAD YARZA, LA PRIMERA ALCALDESSA, de l’alumnat de 2n de batxillerat de la 
Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard d‘Olesa de Montserrat.
POSTÍS, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Llucmajor de Llucmajor.
SABATES, de l’alumnat d’ESO de l’Escola Hamlet de Sant Boi de Llobregat.
SESSIÓ CONTÍNUA: UN HOMENATGE AL CINEMA, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut 
Euclides de Pineda de Mar.
THE FACTS, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Escola Montsant de Cornudella de Montsant.
UN SOMNI PREMONITORI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Pierre de Coubertin de 
Font-romeu.

JOVE 48 HORES
Al canal de YouTube del FIC-CAT, llista de reproducció amb els curtmetratges de la 
modalitat Jove 48 Hores realitzats i presentats a concurs entre el 7 i el 9 de maig de 2021. 
Accés disponible, també, des del web i l’app del FIC-CAT.

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
LA INNOCÈNCIA de Lucía Alemany. Producció de Turanga Films, Un Capricho de 
Producciones, Lagarto Films, TV3, À Punt Mèdia i TVE (2019). Només disponible a Filmin.

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

CATALUNYA NORD, LA LLENGUA ENYORADA d’Eugeni Casanova i David Valls. Producció de 
Zeba Produccions i TV3 (2020).
EL CINEMA QUE NO VEIEM de Marc Fàbregas. Producció de Toned Media (2020).
EL QUE FA SEGUR EL CAMÍ de Guiu Vallvé, Jana Vallvé i Clara Vallvé. Producció de 23 
cosines i cosins (2019).
ERNEST LLUCH, LLIURE I ATREVIT de Josep Morell i Jordi Vilar. Producció d’Ottokar, 
Grupo Proyección, TV3, EITB i TVE (2020).
GENERACIÓ KIBBUTZ d’Albert Abril. Producció d’Altervideo i TV3 (2020).
RAIMON PANIKKAR, ENTRE ORIENT I OCCIDENT  de Carlota Casas. Producció de Lavinia 
Audiovisual, TV3 i TVE (2020).

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

3450KM, de David Aymerich. AYHE Productions (2020).
CA NOSTRA, de Laia Foguet. Quatre Amics (2019).
CENT U, de Sebastián Alfie. Minimal Films (2019).
CONFETI, de Mila Luengo i Sergi Miralles. Wicker Films (2020).
EL DOL, de Joel Muñoz. ECIR Films (2019).
EL PAS DE SANT JOAN, d’Ana Ortiz (2020).
ELS QUE CALLEN, d’Albert Folk. SomBatabat Produccions (2019).
FINCA RÈGIA, de Rubén Seca. Dosmentes Films (2020).
FLUVIUS, de Pere Puigbert. Pere Puigbert (2019).
GANG, d’Àlex Sardà. Nanouk Films SL (2020). Només disponible a Filmin.
LA MUGRE, de Pau Bösch i Berta Galvany. Anna Asensio (2019).
LEA, d’Ona Jané. Grayas Films (2020).
MALDITA, de Juanjo Moscardó i Suso Imbernón. Terratrèmol Films i Casabona Films (2019).
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PROGRAMACIÓ VIRTUAL
MAREES OCULTES, de Mònica Cambra. Mònica Cambra (2019).
NI OBLIT NI PERDÓ, de Jordi Boquet. ESCAC Films (2019).
NO DEIXIS QUE M’ENFONSI, de DaVid Conill. Non-Hematofobia Films (2020).
PANTERES, d’Èrika Sánchez. Antivaho Cinematográfico (2020). Només disponible l’11 de juny.
PERENNE, de Rubén Seca i Marc Algora. Shoji Films (2019).
PRELUDI, d’Adrià Guxens. ESCAC FILMS (2019).
PSYCHOPHONIC, d’Aline Romero. Dosmentes Films (2019).
SCHUBERTIADES, de Roger Comella. Qué rico mambo (2019).
VERA, de Laura Rubiola. Malmo Pictures (2020). Només disponible del 7 al 13 de juny.
 

SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS

AMOR A CONTRARELLOTGE (Pol Fuentes) de Pol Fuentes. Associació Estudi Lluerna (2019).
APRESSEM EL PAS (Toni Xuclà) de Clara Xuclà. Zink in Films (2019).
BOY BAND (Manel) de David Domingo. Ceràmiques Guzmán (2019).
CONNECTATS (Buhos) de Dani Feixas. Astronaut i Oxigeno Produccions (2019).
FORMIGUES (Manel) de Marc Urtasun. Ceràmiques Guzmán (2019).
GEGANTS (Joan Dausà) de Marc Pujolar. Marc Pujolar (2019).
MALA SANG (Marialluïsa) d’Aleix Barba i Marc Sirisi. RV Films (2019).
NIT DASTIU (22 Nais) de Clara Mata, Adrià Botella, Marc Guanyabens i Oriol Guanyabens. 
Fractal 7 (2020).
RIU (Súper Gegant) de Pau Escribano. Acid Factory, Pau Escribano, Indian Runners i Súper 
Gegant (2019).
UNA DE CADA TRES (Angela) de Lluís Domingo. Forest Film Studio (2020).
UNIVERS (Ferran Palau) de Marc Sellerès. Blur Films (2019).

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

INFANTIL I PRIMÀRIA

CAP ACÍ CAP ALLÀ ELS TURISTES VENEN I VAN, de l’alumnat de 4t de primària de l’Escola 
Ciutat Artista Faller de València.
DEL PLANETA TINDREM CURA, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Mansuet de 
Collbató.
DIRECTED BY, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Piaget de Barcelona.
IEP, AIXECA EL CAP!, de l’alumnat de 4t, 5è i 6è de l’Escola Salvador Espriu de Roda de Berà.
LA CAPUTXETA 3.0: VERSIÓ ÀVIA, de l’alumnat de l’Escola d’Educació Especial Fàsia Sarrià 
de Barcelona.
LA NOIA DE PLÀSTIC, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant Josep Oriol de 
Barcelona.
MUNDO MONSTER, de l’alumnat de 2n de primària de l’Escola Cal Maiol de Barcelona.
TAN IGUALS COM DIFERENTS, de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Lluçanès de Prats 
de Lluçanès.

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

CAMINANT DESCALÇA, de l’alumnat de cicles formatius de l’Institut Pere Martell de Tarragona.
EQUILIBRI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Sant Quirze del Vallès de Sant Quirze del 
Vallès.
HISTÒRIES PETITES, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma.
L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS, de l’alumnat de batxillerat de de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès de Tarragona.
NATIVIDAD YARZA, LA PRIMERA ALCALDESSA, de l’alumnat de 2n de batxillerat de la 
Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard d‘Olesa de Montserrat.
POSTÍS, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Llucmajor de Llucmajor.
SABATES, de l’alumnat d’ESO de l’Escola Hamlet de Sant Boi de Llobregat.
SESSIÓ CONTÍNUA: UN HOMENATGE AL CINEMA, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut 
Euclides de Pineda de Mar.
THE FACTS, de l’alumnat d’ESO de l’Institut Escola Montsant de Cornudella de Montsant.
UN SOMNI PREMONITORI, de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Pierre de Coubertin de 
Font-romeu.

JOVE 48 HORES
Al canal de YouTube del FIC-CAT, llista de reproducció amb els curtmetratges de la 
modalitat Jove 48 Hores realitzats i presentats a concurs entre el 7 i el 9 de maig de 2021. 
Accés disponible, també, des del web i l’app del FIC-CAT.

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
LA INNOCÈNCIA de Lucía Alemany. Producció de Turanga Films, Un Capricho de 
Producciones, Lagarto Films, TV3, À Punt Mèdia i TVE (2019). Només disponible a Filmin.

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

CATALUNYA NORD, LA LLENGUA ENYORADA d’Eugeni Casanova i David Valls. Producció de 
Zeba Produccions i TV3 (2020).
EL CINEMA QUE NO VEIEM de Marc Fàbregas. Producció de Toned Media (2020).
EL QUE FA SEGUR EL CAMÍ de Guiu Vallvé, Jana Vallvé i Clara Vallvé. Producció de 23 
cosines i cosins (2019).
ERNEST LLUCH, LLIURE I ATREVIT de Josep Morell i Jordi Vilar. Producció d’Ottokar, 
Grupo Proyección, TV3, EITB i TVE (2020).
GENERACIÓ KIBBUTZ d’Albert Abril. Producció d’Altervideo i TV3 (2020).
RAIMON PANIKKAR, ENTRE ORIENT I OCCIDENT  de Carlota Casas. Producció de Lavinia 
Audiovisual, TV3 i TVE (2020).

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

3450KM, de David Aymerich. AYHE Productions (2020).
CA NOSTRA, de Laia Foguet. Quatre Amics (2019).
CENT U, de Sebastián Alfie. Minimal Films (2019).
CONFETI, de Mila Luengo i Sergi Miralles. Wicker Films (2020).
EL DOL, de Joel Muñoz. ECIR Films (2019).
EL PAS DE SANT JOAN, d’Ana Ortiz (2020).
ELS QUE CALLEN, d’Albert Folk. SomBatabat Produccions (2019).
FINCA RÈGIA, de Rubén Seca. Dosmentes Films (2020).
FLUVIUS, de Pere Puigbert. Pere Puigbert (2019).
GANG, d’Àlex Sardà. Nanouk Films SL (2020). Només disponible a Filmin.
LA MUGRE, de Pau Bösch i Berta Galvany. Anna Asensio (2019).
LEA, d’Ona Jané. Grayas Films (2020).
MALDITA, de Juanjo Moscardó i Suso Imbernón. Terratrèmol Films i Casabona Films (2019).

Diumenge 6 de juny
12:00 h   /  Plataforma Zoom

CLASSE MAGISTRAL sobre el muntatge audiovisual a càrrec d’Ernest Blasi qui, a partir 
d’exemples visuals i de la seva llarga experiència professional ens mostrarà en què 
consisteix l’edició d’una producció, les fases del procés de muntatge i les figures associades 
(ajudant de muntatge, auxiliar de muntatge...).
Activitat gratuïta adreçada a professionals del sector, estudiants i persones interessades 
que, prèviament, s’hauran d’haver inscrit des de www.fic-cat.cat.

Dissabte 12 de juny
12:00 h   /  Plataforma Zoom

DESMUNTANT EL MUNTATGE: Taula rodona amb muntadors i muntadores
Activitat organitzada en col·laboració amb l’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors 
Audiovisuals de Catalunya amb la participació d’Ana Pfaff, Liana Artigal, Pau Itarte i Sergi 
Maixenchs. Sessió gratuïta adreçada a professionals del sector, estudiants i persones 
interessades que, prèviament, s’hauran d’haver inscrit des de www.fic-cat.cat.
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Impulsafilm, Zabriskie 
Films i TV3

Lleida / 2019

76’

Drama basat en l’obra 
de Manuel de Pedrolo

Guió i direcció: Santi Lapeira
Producció executiva: Carles Torras i Santi Lapeira 
Cap de producció: Joan Barjau 
Directora de producció: Heidi Quint
Producció executiva TV3: Oriol Sala-Patau i Esther Dueñas
Producció delegada: Sergio Adrià
Direcció de fotografia: Juan Sebastián Vásquez 
Direcció d'art: Tania Gabrielli
So: Guillem Lira 
Muntatge: Emanuele Tiziani
Música: Pedro Pardo
Vestuari: Teresa Sánchez
Muntatge: Emanuele Tiziani
Intèrprets: Sergi Cervera, Mireia Oriol, Jordi Cadellans, Belén Fabra i Nil Cardoner
Sinopsi: Som a l’any 1959. A una petita barraca de la perifèria de Barcelona hi arriba un personatge 
clandestí i misteriós a conviure amb la família. La seva arribada trasbalsarà la vida quotidiana posant 
en qüestió aquells pilars que fins aleshores els semblaven inamovibles: la propietat, la llibertat i la 
dignitat.

Santi Lapeira: E.S.O. (Entidad Sobrenatural Oculta) (2009), El secreto de los 24 escalones (2011), Il 
coraggio (2013), El pati i la lluna (2018)

Tocats pel foc de Santi Lapeira

Dissabte 5 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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Bastian Films, Súbete al 
tren AIE, Gaia 
Audiovisuals, Numintec, 
TV3 i À Punt Mèdia 

València / 2019

87’

Ficció / terror

Cordes de José Luis Montesinos

Diumenge 6 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Direcció: José Luis Montesinos
Guió: José Luis Montesinos i Iakes Blesa
Producció: Arturo Méndiz i Carles Pastor
Direcció de producció: María José Rocher
Direcció de fotografia: Marc Zumbach
Direcció artística: Dolo Company
So: Xavi Saucedo, Pepe Serrador i Edgar Vidal
Muntatge: Luis de la Madrid
Música: Arnau Bataller
Efectes visuals: Luis Tinoco
Figurinista: Rocío Pastor
Perruqueria i maquillatge: Vicen Beti
Intèrprets: Paula del Río, Miguel Ángel Jenner i Jordi Aguilar
Sinopsi: Un desgraciat accident deixa incomunicada a Elena, una jove tetraplègica, en una masia al 
camp. Allà només té a Athos, un gos especialment ensinistrat per a ajudar-la. Però el que hauria de 
ser el seu millor amic ha contret una estranya malaltia i s'ha convertit en el seu pitjor enemic.

José Luis Montesinos: El corredor (2016)
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Nanouk Films, Fasten 
Films, Suica Films, Bord 
Cadre Films, TV3 i À 
Punt Mèdia

Barcelona / 2020

111’ 

Ficció / drama

Direcció: Ventura Durall
Guió: Ventura Durall, Guillem Sala, Clara Roquet i Sandra Beltrán
Direcció de producció: Andrés Mellinas
Producció executiva: Ventura Durall, Natalia Maestro, Adrià Monés i Dan Wechsler
Direcció de fotografia: Àlex García
Muntatge: Marc Roca
So directe: Diego Pedragosa
Disseny de so: Marc Bech
Música original: Alberto R. Lucendo
Vestuari: Inés Liverato
Maquillatge: Esther Guillem
Perruqueria: Marta Arce
Càsting: Irene Roqué
Intèrprets: Alex Brendemühl, Verónica Echegui, Anna Alarcón, Pablo Molinero, Clàudia Riera i Josh 
Climent.
Sinopsi: Violeta rep la visita de Rita, la dona de Jan, amor d'adolescència que va marcar la seva vida 
després d'abandonar-la vint anys enrere. Violeta desconeix que la visita de Rita és el primer pas d’en 
Jan per intentar reescriure la seva història.

Ventura Durall: Illa negra, illa blanca (2004), Les dues vides d’Andrés Rabadán (2008), El perdó 
(2008), Bugarach (2012), Els anys salvatges (2013), El cas dels catalans (2014), La nova escola (2020)

L’ofrena de Ventura Durall

Dilluns 7 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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Patchouli Films

Barcelona / 2020

115’ 

Ficció / melodrama 
històric

Terra de telers de Joan Frank Charansonnet

Dimarts 8 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Direcció: Joan Frank Charansonnet
Guió: Joan Frank Charansonnet i Alba López
Producció: Victor Perxachs i Joan Frank Charansonnet
Producció executiva: Joan Frank Charansonnet
Producció associada: Marc Carreté
Direcció de fotografia: Pau Carreté i Joan Babiloni
Música original: Marcus JGR i Xarim Aresté
Muntatge: Marc Carreté
Disseny de so: Sergi García
Disseny de vestuari: Mercè Manubens i Neus García
Maquillatge i perruqueria: Jessica Molano i Mar Busoms
Repartiment: Ramon Godino, Alba López, Laia Díaz, Montse Ribadellas, Joan Massotkleiner, 
Angelina Llongueras, Miquel Sitjar, Jaume Montané, Queralt Albinyana, Aleix Rengel, Eduard 
Alejandre, Sònia Guimerà, Elena Codó, Jordi Reverté, Alain Chipot, Robert Rodríguez, Albert Tallet, 
Jordi Pessarrodona, Joan Frank Charansonnet.
Sinopsi: Som a l’any 1923. Una família fuig de la misèria del camp per establir-se a colònia; crear de 
nou la vida en un nucli tancat no és fàcil. Julieta, amb 6 anys, arriba junt amb la seva família a la que 
serà una nova vida, damunt d'un carro i amb un baül com a únic equipatge.

Joan Frank Charansonnet: Ushima Next (2011), Regression Post Panic Film (2012), Ànima, una vida 
poètica traïda per la tragèdia (2014), Pàtria, la llegenda d’Otger Cataló i els 9 Barons de la Fama 
(2017), Doctrina: el pecat original i la reinserció (2018)
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Segarra Films, Mimesis 
Film i TV3

Barcelona / 2020

112’

Ficció / drama social - 
thriller

Direcció: Ramon Térmens
Guió: Ramon Térmens i Daniel Faraldo
Producció: Ramon Térmens i Daniel Faraldo
Producció executiva: Xènia Puiggrós i Jan Macola
Producció executiva TV3: Esther Dueñas
Direcció de fotografia: Pol Orpinell
Direcció artística: Albert Arribas
Disseny de so: Xavi Saucedo
Muntatge: Anna Térmens, Sergi Maixenchs i Ramon Palau
Música: David Solar
Disseny de vestuari: Marcel Bofill
Maquillatge i perruqueria: Fina Espert i Almudena Traver
Intèrprets: Daniel Faraldo, Yolanda Sey, Isak Férriz, Boris Ruiz, Montse Germán, Adeline Flaun, 
Àngels Bassas, Klaudia Dudová, Raquel Camón i Gorka Lasaosa
Sinopsi: La vida de l’advocat d'immigració Fernando Vila canvia radicalment quan la seva nova clienta 
apareix morta en circumstàncies sospitoses en un CIE (Centre d'Internament d'Estrangers).

Ramon Térmens: Joves (2004), Negre Buenos Aires (2009), Catalunya Über Alles! (2010), El mal que 
els homes fan (2015)

La dona il·legal de Ramon Térmens

Dimecres 9 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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Lastor Media, Som 
Batabat, Suica 
Produccions, TV3, À 
Punt Mèdia i IB3

Barcelona / 2020

97’ 

Ficció / drama històric

La mort de Guillem de Carlos Marqués-Marcet

Dijous 10 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Direcció: Carlos Marqués-Marcet
Guió: Roger Danès i Alfred Pérez Fargas
Producció: Tono Folguera, Sergi Moreno, Marc Roma i Natalia Maeso
Producció executiva: Natalia Maeso
Producció executiva TV3: Oriol Sala-Patau i Esther Dueñas
Direcció de fotografia: Álex García
Direcció artística: Rafa Jannone
So directe: José Manuel Sospedra
Muntatge: Carlos Prieto
Vestuari: Inés Liverato
Perruqueria i maquillatge: Esther Guillem i Marta Arce
Intèrprets: Pablo Molinero, Gloria March, Jany Collado, Bárbara Calatayud, Mar Linares...
Sinopsi: L'11 d'abril de 1993 Guillem Agulló, un noi de divuit anys, antifeixista i nacionalista, és 
assassinat d'una punyalada al cor per un grup d'extrema dreta. Destrossats, Guillem i Carme, els 
seus pares, lluitaran perquè no es tergiversi la mort del seu fill, perquè no la considerin una mera 
baralla entre bandes i es converteixi en una icona de violència feixista. El camí, ple d'entrebancs, 
amenaces i guerra bruta mediàtica, estarà a punt d'ensorrar la família.

Carlos Marqués-Marcet: 10.000 Km (2014), 13 dies d’octubre (2015), Terra ferma (2017), Els dies 
que vindran (2019)
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The Fly Hunter, 
FoscaFilms i À Punt 
Mèdia

València / 2020 

103’ 

Ficció / drama i comèdia

Direcció: Cristina Fernández i Miguel Llorens
Guió: Cristina Fernández
Producció: Lorena Torres i David Ciurana
Producció executiva: Lorena Torres i Xavier Crespo
Direcció de fotografia: Miguel Llorens
Direcció artística: Irene Vidal
Muntatge: Alfonso Suárez
Música: Noèlia Pérez i Josep Zapater
Càmeres: Miguel Ángel Forcada i Carlos Aparicio
Cap de so: José Manuel Sospedra
Edició de so: Iván M. Rufat
Vestuari: María Almudéver i Arantxa Carratalà
Maquillatge i perruqueria: María Ángeles Aguilar
Intèrprets: Sergio Caballero, Oriol Tarrasón, Manuel Maestro, Cristina Fernández, Mireia Pérez, 
Vanessa Cano i Àngel Fígols
Sinopsi: Un grup d'amics en els trenta-i-tants es veuen colpejats per la mort de Sam, el més jove de 
tots ells. Després del funeral hauran de complir la seva última voluntat: un peculiar joc que posarà 
sobre la taula pors, desitjos, prejudicis i secrets ocults.

Coses a fer abans de morir
de Cristina Fernández i Miguel Llorens

Divendres 11 de juny
20:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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INAUGURACIÓ OFICIAL
LLARGMETRATGE FORA DE COMPETICIÓ

Direcció: Lluís Danés
Guió: Lluís Arcarazo i María Jaén
Producció: Raimon Masllorens i Carlos Fernández
Direcció de producció: David Masllorens
Direcció de fotografia: Josep M. Civit
Direcció artística: Lluís Danés
Música: Alfred Tapscott
So: Daniela Fermín, Quique López i Carlos Jiménez
Muntatge: Dani Arregui
Vestuari: Mercè Paloma
Maquillatge i perruqueria: Laura Pérez i Xavi Valverde
Intèrprets: Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí, Núria Prims, Sergi López, Francesc Orella, 
Mario Gas, Francesca Piñón, Pablo Derqui...
Sinopsi: A la Barcelona de principis del segle XX hi conviuen dues ciutats: una de burgesa i 
modernista, i l'altra sòrdida i bruta. La desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d'una rica família, 
commociona el país i la policia té aviat una sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda com “la vampira del 
Raval”. El periodista Sebastià Comas s'endinsa en el laberint de carrers, bordells i secrets del barri 
del Raval, on sap que trobarà la veritat sobre les desaparicions i assassinats macabres de nens dels 
quals s'acusa la Vampira. Aviat descobrirà que allà s'amaga una elit disposada a ocultar els seus 
vicis a qualsevol preu.

Lluís Danés: Llach: la revolta permanent (2006), Laia (2017)

La vampira de Barcelona de Lluís Danés

Brutal Media, Filmax i 
TV3

Barcelona / 2020 

105’ 

Ficció / thriller històric

Dissabte 12 de juny
20:00 h

PANTALLA SITGES
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La innocència

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Producciones, Lagarto 
Films, TV3, À Punt 
Mèdia i TVE.

Barcelona / 2019

89’

Ficció / drama social

Direcció: Lucía Alemany

Producció: Lina Badenes, Belén Sánchez i Juan Gordon

Direcció de producció: Sergio Gil

Direcció de fotografia: Joan Bordera

Direcció artística: Asier Musitu i Beatriz Toro

So: Carlos Lidón

Muntatge: Juliana Montañés 

Vestuari:  Giovanna Ribes

Maquillatge i perruqueria: Natalia Montoya

Càsting: Déborah Borque

Intèrprets: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Sonia Almarcha, Estelle Orient, 
Laura Fernández, Lídia Moreno, Josh Climent i Bogdan Florin.

Sinopsi: La Lis és una adolescent que somia convertir-se en artista de circ i escapar del seu poble, 
malgrat que sap que, per aconseguir-ho, haurà d’enfrontar-se a l’oposició dels seus pares. És estiu 
i la Lis es passa el dia jugant pels carrers amb les seves amigues i flirtejant amb el seu xicot, uns 
anys més gran que ella. La falta d’intimitat i la xafarderia dels veïns obliguen la Lis a mantenir 
aquesta relació en secret per tal que els seus pares no se n’assabentin. Una relació que canviarà la 
seva vida per sempre.

de Lucía Alemany

Projecció online



Catalunya nord, la llengua enyorada
d’Eugeni Casanova i David Valls

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

Direcció: Eugeni Casanova i David Valls

Producció executiva: Sergi Sala

Producció executiva TV3: Jordi Ambròs

Càmeres: Tània Ribas i Eduard Miguel

Muntatge: Eduard Miguel

Postproducció d’àudio: Grau Bardulet

Assessorament lingüístic: Ignasi Oliver

Participants: Georges Balaguer, Antoine Batlló, Miquel Batlló, Joan Daniel Bezsonoff, Enric Billes, 
Jean-Michel Blanc, Esteve Bonet, Mathilde Canal, François Cardeusi, Lucien Carrère, Bernat Casals, 
Azalaïs Codina, Ermengol Codina, Isidore Cros, Denis Escach, Yves Escape, Clémence Fabre, 
Françoise Fabre, Pierre Fabre, Gigi Figueres, Marcel Figueres, Jean-Paul Foxonet, Daniela Grau, 
Ilyes Jorio, Roger Majoral, Károly Morvay, Pere Mateu...

Sinopsi: Documentari que fa un recorregut per tots els vilatges de la Catalunya Nord cercant parlants 
de català nadius, és a dir, parlants que van adquirir la llengua catalana a casa de forma natural. 
D’aquesta recerca en surten una colla d’entrevistes on s’hi pot sentir parlar en rossellonès, capcinès, 
vallespirenc, cerdà i parlars de transició occitanocatalans. S’hi poden apreciar aquestes varietats del 
català, així com també sentim com era la vida a la Catalunya Nord explicada pels seus protagonistes.

39

Zeba Produccions i TV3 

Barcelona / 2020

72’

Documental social

Projecció online



El cinema que no veiem de Marc Fàbregas

Idea i direcció: Marc Fàbregas

Producció: Salva F. Ayala, Toni Espinosa i Marc Fàbregas

Càmera i so: Salva F. Ayala i Marc Fàbregas

Muntatge: Marc Fàbregas

Color: Adrià Cillero

Intèrprets principals: Denise Castro, Geoffrey Cowper, Gemma Ferraté, Gonzalo López, Xavier 
Miralles, Diana Toucedo i Octavi Pujades.

Sinopsi: Es fàcil poder fer cinema al nostre país? Tres directors i tres directores de cinema catalans, 
que aixequen els seus projectes pràcticament sense ajudes, ens expliquen com veuen l'actual 
moment del cinema català, amb opinions de sales de cinema i festivals catalans, entre d'altres. El 
documental està conduït per l'actor Octavi Pujades.

Marc Fàbregas: Cuinant (2014), 13mil (2015-2016), Colisión (2016), Me quieres o no (2018)

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

Toned Media

Barcelona / 2020

77’ 

Documental

Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
El que fa segur el camí de Guiu Vallvé, Jana Vallvé i Clara Vallvé

Direcció: Guiu Vallvé, Jana Vallvé i Clara Vallvé

Producció: Mariona Colomé

Càmeres: Clara Vallvé, Jana Vallvé, Uri Novella i Guiu Vallvé

Direcció de fotografia: Clara Vallvé

So directe: Quim Simó, Arnau Vallvé i Eloi Vallvé

Muntatge: Guiu Vallvé

Postproducció d’àudio: Quim Simó

Música original: Eloi Vallvé

Participants: Ramon Ivars, Hermann Bonnín, Amèlia Boluda, Jaime de Córdoba, M. Teresa Oriol, 
Manuel Sayrach, Isabel Ferran, Laura Ars, Jordi Castells, Tere Vallvé, Joan Andreu Vallvé, Irene 
Vallvé, Dul Vallvé, Xedes Vallvé, Oriol Vallvé, Lluís Vallvé, Lurdes Vallvé, Poire Vallvé, Agnès Vallvé

Sinopsi: 23 cosines i cosins iniciem un documental per conèixer qui va ser el nostre avi, que no vam 
arribar a conèixer. En el procés redescobrim la figura de l'àvia, junt amb la història familiar. Tots els 
rols del documental han estat realitzats per algun cosí, ja sigui la direcció, el muntatge, el so, la 
banda sonora, el grafisme, les il·lustracions, etc.

23 cosines i cosins

Barcelona / 2020

59’

Documental

Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Ernest Lluch, lliure i atrevit de Josep Morell i Jordi Vilar

Direcció i realització: Josep Morell i Jordi Vilar

Guió: Josep Morell i Montserrat Rossell

Producció: Sílvia Houdier

Producció executiva: Jordi Vilar

Producció executiva TV3: Jordi Ambròs

Càmera: Joan Tisminetzky

Direcció de fotografia: Joan Tisminetzky

So: Pau Tolosa, Estanislao Elorza i Yon Vidaur

Muntatge: José M. L. Godínez

Música: Albert Guinovart, Iñaki Plaza i Ion Garmendia

Assessorament històric: Joan Esculies

Sinopsi: Ernest Lluch, lliure i atrevit vol ser un viatge personal i íntim a la figura política de Lluch. Va 
ser un agitador del pensament, un home polièdric i una de les persones que va ajudar a posar els 
fonaments per fer d'Espanya un país modern amb la implementació de la sanitat pública universal i 
gratuïta i la primera llei de l’avortament. Va tenir com a objectiu construir ponts de diàleg per acabar 
amb la violència; la paradoxa va ser que aquella mateixa violència el va assassinar al pàrquing de la 
seva casa d’Euskadi el 21 de novembre de l’any 2000.

Ottokar Editora 
Audiovisual, Grupo 
Proyección, TVE, TV3 i 
EITB

Barcelona / 2020 

55’ 

Documental històric

Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Generació Kibbutz d’Albert Abril

Guió i direcció: Albert Abril

Producció: Martí Sans

Producció executiva TV3: Jordi Ambròs

Càmeres: Albert Abril, Yoel Lotan, Antoni Martí i Antoni Nogueras

Muntatge: Marcel Cifré i Aimon Ninyerola

Direcció de producció: Dolors Fusters

Música: John Zorn

Participants: Jaume Barberà, Alicia Fingerhut, Oriol Pi de Cabanyes, Roser Lluch, Carme Soler, 
Josep París, Miquel Sellarès, Isaac Levy, Imma Puig Antich, Eulàlia Sariola, Laura Manaut, Josep M. 
Renyé, Joan B. Culla, Vicenç Villatoro, Xavier Torrens, Aya Sagi

Sinopsi: Els anys cinquanta i seixanta del segle passat joves d'arreu del món anaven als kibbutzs 
israelians a viure la seva aventura iniciàtica d'un model comunal i d'una experiència de socialisme 
real. Centenars de joves catalans hi van anar. El documental n'explica la seva experiència personal i 
l'impacte que va representar en les seves vides.

Albert Abril: El viatge a l’última estació (1982), L’home de neó (1988), La recerca de la felicitat (1992), 
La memòria de la matèria (2013), Art i rebel·lia / Carles Fontserè a contracorrent (2016)

Altervideo SL i TV3

Barcelona / 2020

52’ 

Documental històric

Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Raimon Panikkar, entre Orient i Occident de Carlota Casas

Guió i direcció: Carlota Casas

Realització: Jordi Cabané

Producció executiva: Joan Arañó i Jordi Ferrerons

Producció executiva TV3: Jordi Ambròs

Direcció de fotografia: Jordi Cabané

So: Francesc Gosalves

Muntatge: Jordi Cabané

Participants: José Tamayo, Agustí Panikkar, Joseph Prahbu, Juan Campo, Ricahrd Hecht, Bettina 
Bäumer, Milena Carrara

Sinopsi: Raimon Panikkar, entre Orient i Occident redescobreix la figura de Raimon Panikkar, un dels 
pensadors i filòsofs catalans més reconeguts internacionalment. El seu periple vital i la seva 
concepció única de l’Home, Déu i el Món li donen una autoritat indiscutible i el converteixen en un 
referent cabdal del diàleg interreligiós.

Carlota Casas: Montserrat Figueras, la veu de l'emoció (2012), Circ de demà (2015), Li-Chang, el 
dimoni groc (2016), Revetlla Sound (2016)

Lavinia Audiovisual SLU, 
TVE i TV3 

Barcelona / 2020

55’ 

Documental històric

Projecció online
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Projecció online
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

Ca nostra de Laia Foguet
Quatre Amics / Menorca / 2019 / 18’ / ficció
Muntatge: Roberto Bra
Intèrprets: Aura Foguet, Lluís Marquès i Jesús Caballero
Sinopsi: La mort de l’àvia d’en Lluís i en Jesús suposa una nova etapa en la 
vida dels germans, que hauran d’aprendre a superar la pèrdua.

3450 KM de David Aymerich
AYHE Productions / Tarragona / 2020 / 29’ / documental
Muntatge: David Aymerich
Intèrpret: Adrià Gutiérrez
Sinopsi: L'aventurer montblanquí Adrià Gutiérrez s'ha passat els darrers 8 
anys viatjant per tot el món amb un únic company de viatge: la seva bicicleta, 
les seves alforges i la seva tenda de campanya. Ara emprèn la ruta més 
allunyada i agosarada: 3450 km a través de la Patagònia, de nord a sud, durant 
més de 3 mesos de llarg viatge.

Cent u de Sebastián Alfie
Minimal Films / Castellet i La Gornal –Barcelona / 2019 / 11’ / ficció
Muntatge: Quique García
Intèrprets: Benet Cabré, Carles Arquimbau, Montse Alcoverro i Mireia Salip
Sinopsi: Si et fas 100 palles, mors. Aquesta amenaça ressona a les orelles del 
nostre protagonista, un noi de 14 anys de la Catalunya rural de principis del 
segle XX. Un dia haurà d'optar entre la imminència de l'infern i les urgències 
de l'adolescència.

Confeti de Mila Luengo i Sergi Miralles
Wicker Films / València / 2020 / 20’ / ficció
Muntatge: Sergi Miralles
Intèrprets: Nelo Gómez, Estela Martínez i Ania Hernández
Sinopsi: Després de tres anys sense tenir una cita, ha arribat el moment que 
Toni entri a Tinder. Què pot anar malament? Confeti és una història de petites 
mentides i meravelloses confusions.
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El dol de Joel Muñoz
ECIR Films / Reus –Tarragona / 2019 / 14’ / ficció
Muntatge: Ester Borrull
Intèrprets: Mercè Pons, Ricard Farré i Jordi Folck
Sinopsi: Un conjunt irreal d'ànimes i espais d'ultratomba que són el reflex 
d'una societat teatralitzada i que viu en un etern dol.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES
Projecció online

El pas de Sant Joan d’Ana Ortiz
FoscaFilms / Barcelona / 2020 / 18’ / ficció
Muntatge: Marina Agelet
Intèrprets: Francesc Ferrer, Chuss Leiva, Ivana Miño, Marc Martínez, Aida 
Oset i Max Megías
Sinopsi: Al poble conegut com El Pas de Sant Joan estan preparant les seves 
festes i la gent va una mica alterada: aquesta nit, la de Sant Joan, s'obre el Pas, 
i els d'Allà venen per veure els seus éssers estimats i posar-se a el dia del que 
han fet durant l’any.

Els que callen d’Albert Folk
SomBatabat Produccions / Barcelona / 2019 / 18’ / ficció
Muntatge: Cris Gambín i Albert Folk
Intèrprets: Clara Segura, Albert Salazar i Miquel Gelabert
Sinopsi: Una advocada amb una vida personal complicada rep l'encàrrec de 
defensar a un dels acusats per l'anomenat “crim del caixer", on tres joves van 
cremar una dona sense sostre. Un pacte amb l'acusació sembla la solució més 
clara, però quan es troba amb el seu client, aquest es nega rotundament a 
acceptar la seva culpabilitat.

Finca Règia de Rubén Seca
Dosmentes Films / Barcelona / 2020 / 18’ / ficció 
Muntatge: Eduardo Sánchez
Intèrprets: Josep M. Blanco, Alexandra Agulló, Edgar Moreno, Motokazu 
Kawamura, Max Grosse i Pere Roig.
Sinopsi: Iñaki viu pagant un lloguer d'una renda antiga des de fa més de 30 
anys. Un dia comença a rebre visites incòmodes a casa seva. Descobreix que el 
seu pis està en venda a una immobiliària. El seu delicat estat de salut atrau els 
especuladors, però ell no té intenció de marxar.46



SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES
Projecció online

Fluvius de Pere Puigbert
Pere Puigbert / Girona / 2019 / 12’ / documental
Muntatge: Pere Puigbert
Sinopsi: Viatge poètic al cor d'un riu en el seu fluir cap al mar. El film recorre 
el riu Fluvià, que neix a la comarca de la Garrotxa i desemboca al golf de 
Roses. El nom Fluvià prové de la paraula llatina fluvius, que significa riu o 
corrent d'aigua.

La mugre de Pau Bösch i Berta Galvany
Anna Asensio / Barcelona / 2019 / 19’ / ficció
Muntatge: Anna Asensio
Intèrprets: Berner Maynés, Laura Roig i Cristina Colom
Sinopsi: Llums de colors, playlists d’Spotify i moltes llaunes de cervesa: així és 
la festa on l’Ada, la Rita i el Marc celebren una nit més la seva eterna joventut. 
Aquesta nit passarà una cosa per la qual ningú els ha preparat i que s’escapa 
completament de la seva lògica. Per primera vegada, seran conscients del 
demà i hauran de triar com enfrontar-s'hi.

Lea d’Ona Jané
Grayas Films / Barcelona / 2020 / 20’ / ficció
Muntatge: Ona Jané
Intèrprets: Greta Fernández, Marta Millà i Laia Manzanares
Sinopsi: Lea és la història d’una noia aferrada a la seva mare per admiració, 
pena, responsabilitat, amor i altres motius, que no li permeten separar-se’n i 
convertir-se en la persona que desitja ser. La seva relació es veurà 
interrompuda en un moment donat a causa d’una gran discussió.

Maldita de Juanjo Moscardó i Suso Imbernón
Terratrèmol Films i Casabona Films / València / 2019 / 20’ / ficció
Muntatge: Beatriz Borráz
Intèrprets: Resu Belmonte, Jorge Martínez, Empar Ferrer i Pilar Martínez
Sinopsi: Javi està traumatitzat per les pel·lícules de terror que la seva àvia 
Candi posa cada nit. De fet, creurà viure’n una quan la seva àvia pateixi una 
aturada intestinal de molts dies i ell ho confongui amb una possessió 
alienígena. Javi munta un merder quan intenta ajudar la seva mare, Empar, a 
treure el que sigui de l’interior de la seva àvia. 47



Panteres d’Èrika Sánchez
Antivaho Cinematográfico / El Prat de Llobregat –Barcelona / 2020 / 22’ / ficció
Muntatge: Xavi Esteban 
Intèrprets: Laia Capdevila i Rimé Kopoború 
Sinopsi: Tenen cicatrius, amb sobrepès, estan embarassades, afaitades o tatuades. 
Al vestuari, la Joana estudia les condicions físiques d’altres dones i després les 
compara amb ella mateixa al mirall. Es pot modular el propi cos? El teu gènere? La 
feminitat? A la camisa hi ha escrit "Break Free", és l'hora de l'emancipació.

*Projecció online: Només disponible l’11 de juny.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES
Projecció online

Marees ocultes de Mònica Cambra
Mònica Cambra / L’Ametlla de Mar –Tarragona / 2019 / 10’ / documental
Muntatge: Lina Biarnés i Mònica Cambra
Intèrprets: Bernat Margalef, Josep Maria Llao i Leonardo Marrasse
Sinopsi: Les jornades d'alguns pescadors es veuen pertorbades per fenòmens 
que abans no coneixien. Aquesta obra és un homenatge al mar i a la mirada 
sincera d'una barca de pescadors que lluita per combatre la contaminació 
marina i tornar a la bellesa que recordaven.

Ni oblit ni perdó de Jordi Boquet
ESCAC Films / Cervera –Lleida / 2019 / 20’ / ficció
Muntatge: Bernat de Ferrer
Intèrprets: Raquel Ferri, Isabel Rocatti, Pep Molina, Marina Alegre, Sergi 
Torrecilla i Amparo Moreno
Sinopsi: València, any 2003. La Betlem torna a casa per passar uns dies amb la 
seva família al poble que l’ha vist créixer. Però aquest poble amaga un caràcter 
trist que, per més que ella vulgui evitar, sempre acaba retornant per recordar-li 
que hi ha coses que mai es podran oblidar. I que tampoc es podran perdonar.

No deixis que m’enfonsi de DaVid Conill
Non-hematofobia Films / Calldetenes –Barcelona / 2020 / 13’ / ficció
Muntatge: DaVid Conill
Intèrprets: Pepo Blasco, Albert Ribalta i Pep Miràs
Sinopsi: Un home que viu sol enmig del no-res, s'aferra a l'amistat que manté 
amb un monstre aquàtic i dos amics amb els quals comparteix moments i 
secrets.
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SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES
Projecció onlinePerenne de Rubén Seca i Marc Algora

Shoji Films / Barcelona / 2019 / 3’ / animació
Muntatge: Rubén Seca i Marc Algora
Sinopsi: Una Rosa de Jericó que mai no ha estat florida es troba parlant amb 
el seu amic Cactus sobre la injustícia de no tenir poder de decisió.

Preludi d’Adrià Guxens
ESCAC Films / Tarragona / 2019 / 17’ / ficció
Muntatge: Raul Kingtai
Intèrprets: Pablo Capuz, Pep Planas, Anna Diogène, Mauro Vélez i Mercè Pons
Sinopsi: Un bloqueig emocional incapacita el Víctor per tocar bé el violí. A 
poques hores del concert que pot impulsar la seva carrera professional, haurà 
d’ordenar les seves prioritats.

Psychophonic d’Aline Romero
Dosmentes Films / Barcelona / 2019 / 6’ / animació
Muntatge: Aline Romero
Sinopsi: Una nit de lluna plena, un gat es seduït i atrapat en una casa 
esgarrifosa. Mentre tracta d'escapolir i salvar la seva vida, descobrirà el secret 
que amaga la gramola.

Schubertiades de Roger Comella
Qué rico mambo / Esparreguera i El Bruc –Barcelona / 2019 / 6’ / videocreació
Muntatge: Roger Comella
Intèrprets: Jordi Comella, Adriana Fornés i Jaume Capdevila
Sinopsi: Al segle XVIII, durant un concert per a nobles, succeeixen coses 
estranyes, amor, mort i anacronismes.
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Vera de Laura Rubiola
Malmo Pictures / Barcelona / 2020 / 17’ / ficció
Muntatge: Roberto Bra
Intèrpret: Paulina García
Sinopsi: Vera, una gran aficionada a la música clàssica que treballa com a 
netejadora nocturna, descobreix al Miquel; un home a qui mai ha vist, però a 
qui s'imagina gràcies als objectes que aquest té damunt del seu escriptori.

*Projecció online: Disponible del 7 al 13 de juny.



Amor a contrarellotge (Pol Fuentes), de Pol Fuentes
Associació Estudi Lluerna / Barcelona / 2019 / 3’ 15” / clip musical
Muntatge: Pol Fuentes
Sinopsi: Dos personatges peculiars descobreixen que hi ha una cosa que els uneix: 
l'obsessió pel pas del temps. L'únic problema es que un l'afronta aferrant-se als 
records i l'altre fugint-ne, de manera que la seva atracció visceral es manifestarà 
com a impossible.

SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS

Apressem el pas (Toni Xuclà), de Clara Xuclà
Zink in Films / Sabadell –Barcelona / 2019 / 4’ 30” / clip musical
Muntatge: Clara Xuclà 
Sinopsi: El clip explica el viatge d'un autobús amb uns passatgers molt especials. 
Cada persona que puja al vehicle representa una lluita personal a través del seu 
objecte. Què t'emportaries si poguessis construir un món millor? Apressem el pas 
tots i totes junts.

Boy band (Manel), de David Domingo
Ceràmiques Guzmán / Barcelona / 2019 / 3’ 40” / clip musical
Muntatge: David Domingo
Sinopsi: Irònica i ballable, la cançó ofereix el perfil més pop de la banda, també des 
del seu videoclip.

Connectats (Buhos), de Dani Feixas
Astronaut i Oxigeno Produccions / L’Espluga de Francolí –Tarragona / 2019 / 5’ 10” / 
clip musical
Muntatge: Dani Feixas
Sinopsi: Clip coral on s'hi representen distintes situacions de parella, en diferents 
moments del dia; totes al voltant del llit.

Formigues (Manel), de Marc Urtasun
Ceràmiques Guzmán / Barcelona / 2019 / 5’ 15” / digital / clip musical
Muntatge: Marc Urtasun 
Sinopsi: Peça d'animació 3D que, tot integrant el color com a element narratiu, 
desenvolupa totes les possibilitats expressives de la cançó.

Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS
Gegants (Joan Dausà), de Marc Pujolar
Marc Pujolar / Barcelona / 2019 / 4’ 25” / clip musical
Muntatge: Gerard Vila
Sinopsi: En Joan té vertigen. Des de sempre. Però avui ha decidit superar-se. I no 
pensa fer-ho sol...

Mala sang (Marialluïsa), d’Aleix Barba i Marc Sirisi
RV Films / Igualada –Barcelona / 2019 / 4’ 25” / clip musical
Muntatge: Aleix Barba i Marc Sirisi
Sinopsi: Els dos protagonistes viuen paral·lelament dues situacions de frustració que acaben 
esclatant al mateix temps; l’un per no ser capaç d'expressar l’amor que sent pel cambrer; i 
l'altra envers el cap de la feina fins que aconsegueix fer-li pagar els mals tràngols passats.

Nit dastiu (22 Nais), de Clara Mata, Adrià Botella, Marc 
Guanyabens i Oriol Guanyabens
Fractal 7 / Barcelona / 2020 / 2’ 45” / clip musical
Muntatge: Mònica Rodríguez
Sinopsi: En Good Jan i en Lil Guiu són dos germans trapers que han viscut l’èxit a la seva pròpia 
pell. Moments d’èxtasi que creien que viurien per sempre. No obstant, aquests dies de sentir-se 
especials i únics han quedat enrere. Ara s'han de despullar de tot per tornar a ser qui eren.

Riu (Súper Gegant), de Pau Escribano
Acid Factory, Pau Escribano, Indian Runners i Súper Gegant / Reus –Tarragona / 2019 
/ 9’ 10” / clip musical
Muntatge: Edu Ovejero
Sinopsi: Inquietant videoclip amb aires cinematogràfics en què Miquel Bernis i Claudi 
Herreros viuen amb la idea de ser els únics supervivents al món. Humor, calma 
tensa, desassossec i paisatge.

Una de cada tres (Angela), de Lluís Domingo
Forest Film Studio / Sabadell –Barcelona / 2020 / 4’ 35” / clip musical
Muntatge: Fèlix Colomer
Sinopsi: Una noia ha estat violada. Ho ha d’explicar o no? En cas de fer-ho, quines 
seran les conseqüències? Aquestes seran positives o negatives? A més, la peça parla 
del paper de la societat quan rep una notícia així.

Univers (Ferran Palau), de Marc Sellerès
Blur Films / Barcelona / 2019 / 3’ 30” / clip musical
Muntatge: Lucas Nolla
Sinopsi: El clip presenta Ferran Palau amb la cara embolicada en un núvol i altres 
girs inusuals cap a situacions quotidianes.

Projecció online
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Cap acì cap allà els turistes venen i van
Alumnat de 4t de primària de l’Escola Ciutat Artista Faller de València
2019 / 10’ / ficció
Direcció: Joana Martínez
Muntatge: Col·lectiu
Sinopsi: Uns alegres turistes visiten el barri de l’Artista Faller de València, 
quedant bocabadats de l’entorn i de la seva gent.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Del planeta tindrem cura
Alumnat de 6è de primària de l’Escola Mansuet de Collbató –Barcelona
2020 / 10’ / ficció
Direcció: Hilari Navarro
Muntatge: Javi Cañal i Joan Nieto
Sinopsi: Ambientada l’any 2150 i amb el planeta destruït a causa del canvi 
climàtic, els habitants aniran a la recerca d’un nou planeta on poder viure. Des 
de la ficció, s’analitzen les conseqüències de l’acció humana i s’ofereixen 
mesures per solucionar-ho.

Directed by
Alumnat de 6è de primària l’Escola Piaget de Barcelona
2019 / 10’ / ficció
Direcció: Gonçal Perales
Muntatge: Gonçal Perales
Sinopsi: Els alumnes de sisè estan preparant una petita escena en el taller de 
cinema. Tots es pregunten quin seria el resultat si l'hagués dirigit algun dels 
grans directors del cinema.

Iep, aixeca el cap!
Alumnat de 4t, 5è i 6è de primària de l’Escola Salvador Espriu de Roda de Berà 
–Tarragona / 2020 / 4’ 45” / ficció
Direcció: Raimon Ferrerons, Laura Baldrich i Azahara López
Muntatge: Azahara López
Sinopsi: Un dia qualsevol els nens i les nenes surten d’escola i la primera cosa 
que fan és demanar el telèfon mòbil als pares. A partir d'aquí la realitat virtual 
passa a un primer pla i els nostres protagonistes són incapaços d'aixecar el 
cap de la pantalla per veure i viure el que passa al seu voltant.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Projecció online
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SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

La noia de plàstic
Alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant Josep Oriol de Barcelona
2020 / 7’ / ficció
Direcció: Jaume Martín
Muntatge: Jaume Martín
Sinopsi: La nostra vida envoltada de plàstic no és sostenible. L'ús i l'abús del 
plàstic porta a viure un veritable malson a una noia i a tots els seus companys 
i companyes.

Mundo monster
Alumnat de 2n de primària de l’Escola Cal Maiol de Barcelona
2020 / 1’ 30” / ficció
Direcció: Joel Sarabia, Noah Jimenez, Manel Jimenez, Josué Molina i 
Samantha Davila
Muntatge: Joel Sarabia, Noah Jimenez, Manel Jimenez, Josué Molina i 
Samantha Davila
Sinopsi: Un grup d'amics viuran una aventura sorprenent una tarda de 
Halloween.

Tan iguals com diferents
de l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Lluçanès de Prats de Lluçanès 
–Barcelona / 2020 / 9’ / animació
Direcció: Iolanda Roset
Muntatge: Col·lectiu
Sinopsi: Al planeta Desigualis tothom era diferent, però es posaven etiquetes entre ells. 
Al planeta Igualsad tothom era exactament igual, i s'asseguraven que el pensament fos 
uniforme. La vida al planeta Igualsad canvia quan neix el nen 2008, que farà que els 
habitants de tots dos planetes descobreixin que ser únic i diferent és molt millor.

La caputxeta 3.0: versió àvia
Alumnat de l’Escola d’Educació Especial Fàsia Sarrià de Barcelona
2019 / 10’ / ficció
Direcció: Fran Gracia
Muntatge: Fran Gracia
Sinopsi: L'Àvia rep un avís de desnonament; el Llop està fent de les seves: vol 
crear uns edificis comercials on viu ella. L’Àvia haurà de presentar un munt de 
paperassa per poder evitar-ho. Mentrestant, la Caputxeta intenta arribar a 
casa de l'Àvia.

Projecció online
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Caminant descalça
Alumnat de cicles formatius de l’Institut Pere Martell de Tarragona 
2019 / 10’ / documental
Direcció: Pablo García
Muntatge: Pablo Garcia i Adrià Boltà
Sinopsi: Un viatge a través del recorregut vital de la Roser, des que comença la 
universitat fins avui dia, mostrant les adversitats que comporta no seguir el sistema 
establert, vivint de manera autosuficient i d’esquena a la societat del segle XXl.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Equilibri
Alumnat de batxillerat de l’Institut Sant Quirze del Vallès de Sant Quirze del 
Vallès –Barcelona / 2019 / 7’ / ficció
Direcció: Mei Luna
Muntatge: Mei Luna
Sinopsi: La crisi mundial ha fet caure la supremacia dels governs; per tal de reprendre 
el domini sobre el poble decideixen activar un protocol per tornar a l'equilibri. Noah, a 
partir d'una sèrie de circumstàncies que li fan canviar la percepció del món, decideix 
prendre les regnes de la seva pròpia vida, tot i que el govern ho prohibeixi.

Històries petites
Alumnat d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma –Illes Balears
2020 / 8’ 30” / ficció
Direcció: José Juan Guijarro
Muntatge: Marta Pujol i José Juan Guijarro
Sinopsi: Per què ens escoltem tan poc? Per què ja no compartim records i 
contes deixant que els minuts es facin llargs i que la vida passi sense pressa? 
Potser ha arribat el moment d’aturar-nos, només una estona… i parlar, escoltar, 
explicar moltes històries petites a poc a poc… i aprofitar les veus envellides.

L’essencial és invisible als ulls
Alumnat de batxillerat de de l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona 
2019 / 4’ / videocreació
Direcció: Xènia Oliver
Muntatge: Xènia Oliver
Sinopsi: Campionat de Catalunya de Sardanes 2019; la Nova Tarragona Dansa 
es juga el primer lloc. Algunes frases i l'essència del Petit Príncep ens 
transporten al llarg del campionat ensenyant-nos la importància de les petites 
coses de la vida fins a descobrir el resultat final del campionat.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Projecció online
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Natividad Yarza, la primera alcaldessa
Alumnat de 2n de batxillerat de la Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard 
d‘Olesa de Montserrat –Barcelona / 2020 / 5’ 30” / documental
Direcció: Marina Lara i Zoè Clària
Muntatge: Zoè Clària 
Sinopsi: Projecte de recerca que pretén reconstruir el passat recent del nostre 
país a través de la memòria col·lectiva. En aquest cas s’analitza la figura de 
Natividad Yarza, la primera alcaldessa de l'Estat Espanyol.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Postís
Alumnat de batxillerat de l’Institut Llucmajor de Llucmajor –Illes Balears
2020 / 3’ / ficció
Direcció: Víctor Castells
Muntatge: Víctor Castells
Sinopsi: Dos adolescents es tiren la canya. En el seu afany de mostrar la millor 
imatge d'ells mateixos, potser no acaben de ser fidels del tot a la realitat...

Sabates
Alumnat d’ESO de l’Escola Hamlet de Sant Boi de Llobregat –Barcelona
2019 / 6’ / ficció
Direcció: Raül Ferré
Muntatge: David Murga
Sinopsi: Les decisions que prenem durant el nostre dia a dia ens condicionen, 
però... fins a quin punt?

Sessió contínua: un homenatge al cinema
de l’alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut Euclides de Pineda de Mar 
–Barcelona / 2019 / 7’ / videocreació
Direcció: Jana Rivera, Judit Malonda i Martina Lázaro
Muntatge: Gemma Paricio
Sinopsi: Anàlisi i recreació de diferents seqüències de pel·lícules d’autors i de 
gèneres de referència.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Projecció online
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Un somni premonitori
Alumnat de batxillerat de l’Institut Pierre de Coubertin de Font-romeu 
–Catalunya Nord / 2019 / 6’ / ficció
Direcció: Samantha Vera
Muntatge: Climent Lluís
Sinopsi: L'Assiscle rep amb gran sorpresa i satisfacció la carta del seu amor 
platònic de joventut. Ara comprèn aquell somni premonitori que va tenir no fa 
gaire: l'amor tornava per fi a la seva vida.

The facts
Alumnat d’ESO de l’Institut Escola Montsant de Cornudella de Montsant 
–Tarragona / 2020 / 2’ 30” / ficció
Direcció: Míriam Sabau i Laura Llauradó
Muntatge: Míriam Sabau, Laura Llauradó, Ivan González i Halima Bouakka
Sinopsi: Davant de l'assetjament, no et quedis callat. Actua!

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Projecció online
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NOTES

Les projeccions presencials tenen lloc a l’espai del Pavelló poliesportiu (entrada per la 
Plaça de l’Ajuntament). L’aforament màxim permès és de 400 localitats, segons la 
normativa vigent.

L’accés a totes les activitats i projeccions del Festival (presencials i virtuals) és gratuït 
fins a completar l’aforament permès segons l’espai i la normativa vigent. Per a les gales 
d’inauguració i de cloenda s’aconsella vestir d’etiqueta.

Els visionats virtuals tenen lloc entre el 5 i el 13 de juny a través de la plataforma de TV3 
a la carta. L’accés és lliure, gratuït i il·limitat.

Les projeccions presencials comencen puntualment; un cop iniciades, i per respecte a 
les persones assistents, no es permet l’accés al recinte. És convenient arribar al Pavelló 
poliesportiu mitja hora abans de l’inici de les sessions. Per a les gales d’inauguració i 
de cloenda s’aconsella fer-ho una hora abans com a mínim.

El comitè organitzador no es responsabilitza del contingut de les pel·lícules projectades 
durant el Festival, que, en alguns casos, poden no ser apropiats per a menors. En 
qualsevol cas no es permet l’accés al recinte als menors de 12 anys que no vagin 
acompanyats d’una persona adulta.

El públic assistent a les sessions presencials pot votar la producció que més li hagi 
agradat, i ho podrà fer a través del telèfon mòbil personal de cadascú escanejant el codi 
QR del FIC-CAT. El comitè organitzador farà un recompte dels vots per procedir al 
lliurament del premi del públic, que es donarà a conèixer durant la gala de cloenda del 
Festival.

Durant la setmana del Festival hi ha instal·lada una carpa informativa a tots els efectes 
a la Plaça de l’Ajuntament (horaris, mesures de seguretat, entrades i sortides, 
mascaretes, catàlegs...)
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S'ha elaborat un protocol de seguretat i prevenció de risc de contagi de la Covid-19, que 
entre altres mesures recull les següents:

La mascareta és obligatòria dins i fora de l’espai del Festival.

Cal respectar la distància mínima de seguretat d'1'5 metres.

Es obligatori l’ús de les solucions hidroalcohòliques ubicades a l’entrada del 
recinte i dels lavabos.

Cal identificar-se abans de l’entrada proporcionant nom i telèfon.

L’accés es realitza de manera esglaonada. El personal del FIC-CAT acompanya i 
assigna el seient o seients a ocupar. En cap cas els seients es poden moure del seu 
lloc.

Les sessions de projecció no tenen pausa, i en tot moment cal estar assegut/da al 
seient assignat.

No es pot consumir begudes ni menjar.

L’accés i les sortides al Poliesportiu estan separades. La sortida del recinte també 
es fa esglaonadament, i no podem abandonar el seient fins que ens ho indiqui el 
personal del FIC-CAT.

En cas de tenir símptomes de la Covid-19 o d’haver estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, es prega romandre a casa.

En tot moment, cal seguir les indicacions del personal del FIC-CAT.

La celebració del Festival, totalment o parcial, queda subjecta a l’evolució favorable de la 
pandèmia.

Per a més informació info@fic-cat.cat, web www.fic-cat.cat, l’app i xarxes socials. I 
específicament:

Programació
Pilar Franquet

675 178 072
prfranquet@fic-cat.cat

Comunicació
Sònia Camí
639 790 925

scami@fic-cat.cat

Organització
Anna Cortadella

672 300 932
acortadella@fic-cat.cat

NOTES
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Organització
Associació FIC-CAT i Ajuntament de Roda de Berà.

Patrocini
Ajuntament de Roda de Berà, Institut Català de les Empreses Culturals, Direcció General de Política 
Lingüística, Diputació Provincial de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, Ajuntament de 
Creixell, Ajuntament d’Altafulla, ARTiCAT i Xo Décimo Arte, Estrella Damm, Obra Social “La Caixa”, 
Seat Garatge Europa Vendrell, Jaume Pahissa Comunicació Audiovisual i OCINE.

Mitjans oficials
TV3 Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i El Cinèfil.

Col·laboracions
Acadèmia del Cinema Català, FILMIN, VOC Premis i Mostra d’Audiovisual en Català, AMMAC, 
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Ramon Llull, Escola de Cinema de Reus, XES Produccions 
Audiovisuals, Surtdecasa SCCL, Institut Pere Martell, Cellers De Muller, Supermercats Bon Preu i 
Esclat, Formes Gràfiques Valls, Roda de Berà Ràdio, Associació Juvenil Roda Jove, Centre de Dia 
Marinada, L’Enginy, Penya Blaugrana, Arc Mobiliari, WooW Noves Tecnologies, Hotel VM 
Torredembarra, Càmping Stel, Forn Queralt, Art Floral Íngrid Virgili, Restaurant Recongre, 
Restaurant Roda, Bar Cafeteria RH, Trenta-Vuit hamburgueseria, Restaurant Casino, Pizzeria Màxim, 
Restaurant Les Guatlles, Restaurant El Refugi, Taverna Dickens i Restaurant Mediterraneum.

Equipament tècnic
Josep Maria Marín, so i projeccions; Josep Pijuan, escenografia; Leo Loza, il·luminació.

Festivals col·laboradors
SITGES, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya; MICE, Mostra Internacional de 
Cinema Educatiu del País Valencià; FILMETS, Badalona Film Festival; D’A, Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona; MOST, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava de Vilafranca 
del Penedès

Agraïments
Dones Visuals, Universitat Pompeu Fabra, ECIB, Ràdio 4, Cadena SER Tarragona, El Punt Avui, Diari 
de Tarragona, Tarragona 21, InfoCamp de Tarragona, Torredembarra Actualitat, Ràdio Rambla 
Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona La Torre, Hotel d’Entitats, Policia Local, Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil, Brigada Municipal, Papereria Ana, Perruqueria Art’s, Perruqueria Mònica, PastisArt, 
Comercial Piqué, Ramon Magriñà, Josep Eduard Príncep, Jean-Marc Segarra, Josep M. Grau, Rafael 
Siles, Cilia Willem, Pere Vall, Josep M. Virgili, Beatriu Vives, Lourdes Auquer, Ester Bairaguet, Blanca 
Domínguez, Salvador Figueredo, Octavi Formatjer, Rafel García, Antònia Garriga, Marina Giner, 
Guillem Jurado, Maria Mestre, Jordi Peiró, Heidi Ramírez, Clàudia Rosa, Lluïsa Soler, Miquel Urbano, 
Íngrid Virgili, Iolanda Virgili, Maria Fe Vives i Cori Virgili.

Comitè organitzador
Antonio Barrero, Sònia Camí, Anna Cortadella, Pilar Franquet, Cris Gambín, Oriol Jané, Sònia López, 
Montse Martínez, Toni Pinel, Laura Relea, Raül Riera i la col·laboració de Teresa Ferré.

CRÈDITS



13è Festival Internacional de Cinema
en Català Costa Daurada

�pecial Muntatge
Roda de Berà, del 5 al 13 de juny del 2021www.fic-cat.cat


	cataleg01_ficcat21_lr
	cataleg02_ficcat21_lr

