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SALUTACIÓ · GENERALITAT DE CATALUNYA
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Arribem enguany a la dotzena edició del Festival, 
amb el convenciment que aquesta cita s'ha 
consolidat com el certamen de referència del 
cinema rodat en català. El passat mes d'octubre 
de 2018 el jurat dels premis Pompeu Fabra va 
decidir atorgar un reconeixement especial a les 
institucions que formen part del Cens d'entitats 
de foment de la llengua catalana, entre les quals 
s'hi troba el Festival Internacional de Cinema en 
Català Costa Daurada. Em sumo, doncs, a aquest 
merescut reconeixement.

Un reconeixement basat en el bon saber fer. 
Recentment, hem vist com vuit produccions 

candidates als darrers Premis Gaudí havien passat per FIC-CAT i em consta, alhora, que el 
Festival referma amb encert l'aposta educativa amb centres docents i universitats per 
l'aprenentatge de l'audiovisual i multimèdia arreu del país, a fi d'acostar la creació cultural 
al jovent del nostre país.

Celebro i valoro que, més enllà del balanç exitós d'edicions anteriors, contribuïu a generar 
un ambient que configura nous horitzons per a la creació artística. De fet, la tria de la 
direcció de fotografia com a eix temàtic d'enguany posa en valor una disciplina que pot 
passar a primer cop d'ull desapercebuda, però que juga un paper clau en la concreció 
subtil d'un estat d'ànim i de la tonalitat general de la imatge d'una obra. De la mateixa 
manera que FIC-CAT arrodoneix el conjunt del nostre sector de l'audiovisual.

Tot plegat dibuixa un escenari encoratjador i esperançat, en el qual el Govern de la 
Generalitat està compromès a continuar acompanyant i col·laborant. I és per això que em 
plau d'allò més saludar la bona feina que desenvolupa l'organització del Festival i tot el 
conjunt d'institucions que hi col·laboren per fer-lo possible.

I, finalment, desitjo també que el públic assistent gaudeixi del bon cinema que tindrà al seu 
abast, i dels atractius culturals i turístics de la mil·lenària i acollidora Roda de Berà!

Quim Torra, president
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SALUTACIÓ · AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

Un any més, i com aquell que no vol la cosa, ens 
disposem a encetar una nova edició del FIC-CAT, 
del nostre Festival Internacional de Cinema en 
Català, de la nostra aposta cultural més potent, 
aquella que fa que durant uns dies els objectius de 
les càmeres de cine s’enfoquin tots cap a Roda de 
Berà, cap al nostre poble.

Encarem aquesta dotzena edició essent, una 
vegada més, co-organitzadors del festival, perquè 
hi creiem, perquè sabem que amb el suport de 
l’Ajuntament ara som més ferms, més potents, 
més reconeguts, més premiats; millors.

El Comitè organitzador ha escollit aquest any la direcció de fotografia com a eix central del 
certamen. En els grans festivals cinematogràfics sempre es qualifica aquesta branca com 
a tècnica, i segurament ho és, però de la llum o del contrallum, de l’enfocament o 
desenfocament buscat, del punt de vista o del rerefons, en depèn -i molt- el missatge final 
que vol transmetre el director amb la seva pel·lícula, d’allò que vol que sentim a través de 
la vista abans d’escoltar-ho a través de l’oïda.

El FIC-CAT actua així amb tots els rodencs i rodenques i amb tots aquells que ens visiteu 
durant el festival, ens posa en alerta, en preavís, i ens explica de primera mà com està el 
cinema català, de la manca d’inversió, de la baixa producció en el primer pla. Però darrere 
del paisatge futur s’hi albira una llum naixent, un contrallum que, poc a poc, però no 
massa, anirà il·luminant tota l’escena, tot l’enquadrament, i ens portarà, de ben segur, un 
futur amb més llum sobre el cinema català.

Vull agrair una vegada més al Comitè organitzador la tasca que fan durant tot l’any per tal 
que tot surti rodat, que tot encaixi, sense deixar res a la improvisació, fent que tots aquells 
que gaudim de les projeccions ho fem segurs que tot funcionarà com un rellotge suís.

Veniu i gaudiu del FIC-CAT, veniu i gaudiu de la cultura, veniu i gaudiu de Roda de Berà.

Pere Virgili, alcalde
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Celebrem un any més una nova edició del 
FIC-CAT, el festival de pel·lícules rodades en 
versió original catalana. I un any més el FIC- CAT 
evidenciarà allò que ja sabem, denunciem i 
maldem per resoldre definitivament. 

Es roda molt poc en català i quan es fa, són projec-
tes petits de pressupost, que no vol dir que no 
siguin bones pel·lícules, però que estan lluny dels 
estàndards pressupostaris que permeten, en 
general, que les pel·lícules surtin al món. 

El 70% dels nostres adolescents consumeixen 

diàriament audiovisuals i no ho poden fer en la llengua pròpia. No som un país normal pel 
que fa a l’audiovisual. 

Això només es resol donant unes partides per la televisió catalana, que permetin arrencar 
projectes en català que complementin el seu finançament a fora amb la llengua garantida 
com a punt de partida. I dotant uns pressupostos de normalització lingüística perquè es 
rodi en català, com fan França, Itàlia, els Països Nòrdics i tots els països civilitzats del món 
occidental que ja han acceptat la diversitat lingüística, la traducció i el subtitulat, com a 
elements distintius amb orgull de la idiosincràsia cultural europea. 

Benvingut doncs el FIC-CAT que ens mostra descarnadament el bon talent, el potencial i la 
misèria amb la que malviu el cinema en català.

Isona Passola, presidenta
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SALUTACIÓ · FILMOTECA DE CATALUNYA

És un plaer que el FIC-CAT s’afegeixi a les 
finestres de difusió del patrimoni cinematogràfic 
que la Filmoteca de Catalunya preserva i restaura. 

Angoixa, que es projecta en el marc d’un 
homenatge a Josep Maria Civit, el seu director de 
fotografia, és una obra essencial en l’obra de 
Bigas Luna. Produïda pel visionari Pepón 
Coromina, va ser un intent de penetrar en el 
mercat internacional mitjançant una producció 
catalana majoritàriament rodada en una 
Barcelona molt similar a Los Angeles. 

Aquest títol, juntament amb altres de la primera etapa de Bigas, va ser objecte de la nostra 
restauració i inclòs en la retrospectiva complerta dedicada al cineasta que va inaugurar la 
nova seu de la Filmoteca de Catalunya, al barceloní barri del Raval. Des de llavors, forma 
part també dels Bàsics del Cinema Català, un programa de dotze sessions que hem fet 
circular per cinemateques d’arreu del món, de Luxemburg a Mèxic. 

Ens omple de satisfacció que ara arribi al FIC-CAT per retre homenatge al director de 
fotografia d’aquest homenatge al poder hipnòtic del cinema. 

Esteve Riambau, director
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A nivell social i cultural, els moments que vivim no són els millors: el 
país avança cap a un futur incert; els drets individuals i les llibertats 
col·lectives són vulnerades contínuament; la llengua i la cultura es 
qüestionen dia sí dia també; la indústria cinematogràfica  es troba sota 
mínims; el cinema produït en català i la demanda que en fa el públic 
cauen sense remissió...

Malgrat tot, la gent del FIC-CAT no vol ser pessimista. El nostre 
Festival  és fruit del treball i la il·lusió d'un col·lectiu de voluntaris i 
voluntàries que va trobant solucions a base de treball, coherència i 
molta constància; així és com hem aixecat, any rere any, 12 edicions 
d'un projecte a priori inversemblant. Som el certamen de referència 

del cinema rodat en la llengua  pròpia  dels Països Catalans, un cinema i una llengua que tenen 
projecció i visibilitat més enllà de les nostres fronteres. De nou, la pantalla del Casino Municipal 
mostrarà les millors produccions actuals que s'han produït  a casa nostra . I les veurem perquè hi ha 
equips de persones que també hi han cregut, que s'han il·lusionat i han aconseguit aixecar-les, amb 
pocs o inexistents recursos. Aquesta és la grandesa de la gent del nostre país: el talent i la capacitat 
de donar-li la volta a les adversitats. I així seguirà sent durant uns quants anys.

Aquesta edició esdevé, de nou, una plataforma de promoció i difusió de la producció audiovisual 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.

Dedi que m la 12a edició a la direcció de fotografia ,  figur a    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 inaugurar  amb 
l’estrena en exclusiva de  la llargament esperada Barcelona 1714 , de  la tarragonina   Anna M. Bofarull. 
Lliurem el Premi Honorífic a l director de fotografia Josep M. Civit, un dels referents del col·lectiu amb 
més projecció internacional que, a més, ens oferirà una classe magistral a partir de la seva 
experiència.   Inaugurem la nova pantalla Retrospectiva amb  la projecció del clàssic de Bigas Luna 
Angoixa que, alhora, omple de contingut i continuïtat la Pantalla Sitges. De la mà de   Dones Visuals i 
Directoras de Fotografía  i la complicitat de l'AEC compartirem un debat  que farà visible la situació de 
les directores de fotografia. I també posem en valor la tasca de Televisió de Catalunya pel suport a la 
llengua, a la cultura i al teixit industrial audiovisual.

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 millor la nostra cinematografia i 
endinsar- vos  en els films per explorar móns interns, noves aventures i  propostes crítiques i de canvi. 
La programació és molt complerta; feu un cop d’ull al catàleg que teniu a les mans i veniu a 
comprovar-ho cada dia. Totes les sessions i activitats, com sempre, són  d'accés lliure i  gratuït.

Antonio Barrero, director
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EIX
TEMÀTIC

Les pel·lícules, deia Robert Bresson, al principi neixen al meu cap, però 
moren al paper; ressusciten en la forma de les persones i objectes vius 
que filmo, que moren de nou en ser filmats i, finalment, posades en un 
ordre determinat i projectades sobre una pantalla, reneixen de nou com 
flors sobre l'aigua.
 

La dotzena edició pren com a eix temàtic la direcció de fotografia, disciplina cinematogràfica 
responsable de l'estètica i la qualitat visual de la imatge, per la qual cosa es fixen els següents 
OBJECTIUS específics: 

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

Donar a conèixer les fases del procés de creació estètica i del rodatge, així com les figures 
associades a la direcció de fotografia (operadors, foquistes, auxiliars, assistents, elèctrics, 
maquinistes...) sovint més invisibles.

Analitzar el recorregut a seguir per la direcció de fotografia: guió, disseny estètic, sets i 
localitzacions, control de qualitat, il·luminació, rodatge, postproducció, etalonatge...

Analitzar perfils, tasques i treball en comú de directors/-es, directors/-es artístics/-es i 
directors/-es de fotografia.

Contribuir a reduir la notable desigualtat de gènere existent en l’àmbit de la direcció de fotografia, 
donant visibilitat a destacades directores del cinema català i eines per millorar la situació actual.

Establir xarxes i vincles entre directors/-es principiants i d’altres amb àmplia experiència, així com 
entre directors/-es de fotografia de mitjans diferents.

Donar eines i recursos per treballar i aprofundir sobre la direcció de fotografia en els centres 
educatius participants en aquesta o en anteriors edicions.

Reconèixer i valorar els directors de fotografia 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 de la direcció de fotografia.
Retre un homenatge a un dels directors de fotografia més importants del país, destacant la seva 
filmografia. Aparaular la presència d’altres directors/-es, creadors/-es, tècnics, especialistes i 
crítics diversos.

Fer un reconeixement explícit a un mitjà de comunicació públic que incentivi la creació audiovisual 
en llengua catalana.

Premiar la millor direcció de fotografia de les produccions de la Selecció Oficial.

Potser la direcció de fotografia és precisament això: un instant de resurrecció, el moment en què la 
llum fa renéixer les idees sobre els rostres, entre les fulles dels arbres, esculpint amb llums i 
ombres contrasts irreconciliables. La fotografia és suor sobre la pell, jocs de miralls sobre l’aigua, 
una escletxa de sol al capvespre. És allò real elevat a experiència estètica a través de la singularitat 
de la mirada.
 
Potser, com deia Bresson, el cinema no és més que un joc de mort i resurrecció. I la fotografia, 
cobdiciosa, aspira a aturar el temps, tot transformant l’instant efímer en imatge immortal. Nosaltres 
l’envegem, la celebrem, i obrim les portes a la llum i la bellesa: avui, potser més que mai, ens fan 
molta falta.
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El director de fotografia té una doble tasca en el 
procés de la realització cinematogràfica. Per una 
banda és un artista amb una funció clarament 
creativa: la d’imaginar -d’una manera original-  
l’aspecte de les imatges de l’obra 
cinematogràfica. I per una altra banda és un 
professional que té l’ofici i el coneixement tècnic 
suficient com per a poder traslladar aquestes 
imatges ideades a la pantalla. 

Les imatges que un director de fotografia crea 
amb la llum i la composició de l’enquadrament 
formen part de la seva visió artística i, per tant, 
se’l pot considerar -al costat del director- el 
coautor de l’aspecte visual de l’obra 
cinematogràfica.

El director de fotografia controla la qualitat tècnica i estilística de les imatges d'una 
pel·lícula en concordança amb els criteris del director, ajudant-lo a concretar el guió en 
imatges, amb la creativitat adequada i d’acord amb els mitjans que té a l’abast. El seu 
treball s'inicia durant la preproducció (amb l’estudi de la fotografia, reunions, 
localitzacions i llistes de necessitats tècniques), passa per la producció (amb la 
il·luminació, la composició i la continuïtat visual com a principals responsabilitats), i 
conclou durant la postproducció amb l'etalonatge, és a dir, amb la correcció de color i 
finalització de la pel·lícula. 

Josep Maria Civit, director de fotografia

La tasca més
important d’un director
de fotografia és crear
una atmosfera. 

Sven Nikvist,
director de fotografia
d’Ingmar Bergman.

“

”
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LA PETITA CARPA DE COLOR GRANA

De molt petita, cada nit en anar a dormir, tenia la sensació d'entrar en una sala de cinema. 
Quan la meva mare apagava els llums, començava l'espectacle!!!

Els somnis eren per mi pel·lícules, plenes d'imatges, llums i històries increïbles sempre 
agradables i divertides. Molt sovint els somnis eren capítols d'una sèrie i la història anava 
avançant nit a nit.

En una d'aquestes històries un dia vaig marxar de casa per unir-me a un circ. Amb el fill de 
la trapezista vàrem fer una sala de cinema en una petita carpa de color grana. Vàrem 
construir una càmera, un projector i fèiem les nostres pel·lícules amb els artistes del circ. 
Tot funcionava perfectament i les nostres pel·lícules eren força aplaudides. El gran 
moment era quan s'apagaven els llums (jo era l'encarregada) i un raig de llum il·luminava 
el llençol blanc.

A la realitat de l'endemà, jo intentava fabricar la càmera i el projector amb cartons i capses 
de sabates però mai funcionava. No vaig desistir, i a poc a poc el somni es va anar fent 
realitat.

No va ser tot tan fàcil i bonic com en el meu somni, i els inicis als anys 90 varen ser 
complicats. A poc a poc vaig acabar dominant i entenent la tècnica i vaig fer-me un forat en 
el món de la direcció de fotografia, un món que en aquella època era d'homes.

Ara em considero una gran privilegiada, ja que el meu ofici és la meva passió.

M'estimo molt jugar amb la llum i les ombres per poder captar l'essència d'una història i 
que el públic la gaudeixi.

Que visqui per sempre més la petita carpa de color grana! 

Elisabet Prandi, directora de fotografia
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Nascut a Barcelona l’any 1954, va estudiar Teoria de l’Art Contemporani a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i, al mateix temps, Fotografia i Disseny 
Gràfic a l’Escola de Disseny EINA. Entre el 1972 i el 1979 va treballar com a 
fotògraf de premsa per a publicacions com ara Tele-Express, Mundo, 
Triunfo, Cambio16, Interviu, Primera Plana, etc. 

A partir de 1979 va orientar la seva activitat professional envers el món del 
cinema. Va començar com ajudant de càmera (17 llargmetratges, curts i 
documentals), i el 1984 va fotografiar la seva primera pel·lícula de ficció 
Museu d’ombres, de Manel Cussó, un curtmetratge en 35mm. que va rebre el 
premi a la millor Actuació Professional als Premis Nacionals de 

Cinematografia de 1985. Des de 1986 treballa com a director de fotografia per a produccions de tot 
tipus en cinema, televisió, publicitat, documentals i teatre.

Des de 1992 és assessor d’il·luminació del Museu de la Ciència de Barcelona; de 1995 a 1998 ho és 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i des del 1999 del Museu d’Art Egipci de 
Barcelona. Actualment també és professor del Máster de Fotografia de l’ESCAC de Terrassa.

Al llarg de la seva llarga carrera cinematogràfica, ha treballat amb directors coneguts com Monte 
Hellmann, Bigas Luna, Agustí Villaronga, Paul Leduc, Jaime Camino, Brian de Palma... entre 
d'altres, i s’ha mogut per Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Regne Unit, França, Emirats Àrabs, etc. 

Entre la seva extensa filmografia destacarem els següents títols: Mrs. Lowry & Son (2019), d’Adrian 
Noble; Born a King (2019), d’Agustí Villaronga; The more you ignore me (2018), de Ketih English; Incerta 
Glòria (2017), d’Agustí Villaronga; El testament de la Rosa (2016), d’Agustí Villaronga; El rey de la 
Habana (2015), d’Agustí Villaronga; Fassman (2015), de Joaquin Oristrell; L’endemà (2014), d’Isona 
Passola; L’últim ball de Carmen Amaya (2014), de Judith Colell; Carta a Eva (2013), d’Agustí Villaronga; 
Tornarem (2012), de Felip Solé; La cara oculta (2011), d’Andy Baiz; Road to Nowhere (2010), de Monte 
Hellman; Cosas insignificantes (2008), d’Andrea Martínez; Eskalofrio (2007), d’Isidro Ortíz; Cándida 
(2006), de Guillermo Fesser; Cobrador: in god we trust (2005), de Paul Leduc; Ausentes (2004), de 
Daniel Calparsoro; People (2004), de Fabien Onteniente; Excuses! (2003), de Joel Joan; Guerreros 
(2002), de Daniel Calparsoro; Tardes de Gaudí (2001), de Susan Seidelman; Nosotras (2000), de Judith 
Colell; Asfalto (1999), de Daniel Calparsoro; The Sea Change (1998), de Michael Bray;The House in the 
hills (1992), de Ken Wiederhorn; Les enfants du diable (1992), de Claude Gaignare, Sur la terre comme 
au ciel (1991), de Marion Hänsel; Latino Bar (1990), de Paul Leduc; Boom  Boom (1989), de Rosa 
Vergés, Luces y sombras (1988), de Jaime Camino; Iguana (1987), de Monte Hellman; Angoixa (1987), 
de Bigas Luna, i Lola (1985), de Bigas Luna.

Entre els múltiples premis i reconeixements que ha rebut, esmentarem el Premi a la millor direcció 
de fotografia als Premis Gaudí del 2016 pel seu treball a El Rey de la Habana, i el mateix premi del 2018 
per Incerta Glòria, ambdues pel·lícules dirigides per Agustí Villaronga.

Per aquesta llarga i extensa filmografia, pel seu compromís amb la cultura cinematogràfica del país 
i per la seva vàlua personal, el Premi Honorífic d’aquesta edició es lliura al que és, sens dubte, el 
director de fotografia català de més projecció i futur.
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RECONEIXEMENT · TVC TELEVISIÓ DE CATALUNYA

caracteritzat per una aposta per la producció pròpia i el desenvolupament de la cultura i llengua 
catalanes. Actualment, TV3 és la cadena més vista de Catalunya, liderant l'audiència sis anys 
consecutius, des del 1997 fins al 2003, i ininterrompudament des del 2009.

Actualment, TVC té un total de sis canals: el generalista TV3 i tota la resta que ofereixen continguts 
per a un públic especialitzat (33, 3/24, Super3 i Esport3) o que contenen la programació de TV3 
adaptada, com TV3CAT, que emet fora del territori català i, per tant, no pot emetre esdeveniments 
esportius o pel·lícules dels quals no tingui els drets internacionals.

La cobertura de TV3 no està delimitada exclusivament a Catalunya, sinó que s'estén a la majoria de 
la resta de territoris de parla catalana: el Principat d'Andorra, les illes Balears, el departament dels 
Pirineus Orientals a França i la Franja de Ponent a l'Aragó. Els únics territoris catalanoparlants que 
actualment no reben l'emissió de TV3 són el País Valencià i la ciutat de l'Alguer (Itàlia), ja sigui per 
motius polítics, per part de la Generalitat Valenciana, o per la distància, respectivament. 

Els departaments de Ficció i cinema i Documentals impulsen la producció de llargmetratges, 
documentals, pel·lícules per a televisió, sèries i mini sèries de ficció de tots el gèneres i formats. 
Cerquen la participació de la cadena en projectes cinematogràfics i per a televisió, bé a través de 
l'adquisició de drets d'antena, participant com a productora associada o bé en règim de coproducció.
 
Pel fet de ser un model de televisió pública de qualitat; pel seu compromís amb la llengua; per la 
promoció i la difusió que fa de la cultura, l'educació, la creació, la innovació i el foment del teixit 
industrial audiovisual;  pel suport explícit que dona a les produccions i al cinema català i en català, i 
per la col·laboració que manté amb el FIC-CAT des dels inicis, el Comitè organitzador vol fer un 
reconeixement públic a la televisió amb la millor programació general i la que els ciutadans i 
ciutadanes d’aquest país escullen com a primera opció d’entreteniment.  

TV3 és la cadena de televisió pública de Catalunya 
integrada en la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA). La corporació gestiona la cadena a 
través de l'empresa Televisió de Catalunya (TVC), que 
també s'encarrega de la resta de cadenes públiques 
catalanes.

La seva primera emissió va tenir lloc el 10 de setembre de 
1983, tot i que no va tenir programació regular fins al 16 de 
gener de 1984. Des d'aleshores ha comptat amb una 
programació generalista per a tots els públics, que s'ha 
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A partir d’aquesta edició, el Festival obre un nou espai, 
una nova pantalla, que anomenem RETROSPECTIVA amb 
la voluntat de fer un recorregut per la història del cinema 
català i per les produccions, realitzadors i realitzadores 
que han deixat petjada en la cultura cinematogràfica del 
nostre país. Sense cap ordre cronològic, vinculant-lo a 
l’eix temàtic i en funció de la disponibilitat de l’arxiu de la 
Filmoteca de Catalunya, cada edició programarem un títol 
emblemàtic d’interès general. 

I la pel·lícula amb la qual inaugurem aquesta secció és 
ANGOIXA, del desaparegut Bigas Luna (1946-2013), una producció Luna Films de  l’any 1987 que va 
ser la primera incursió del realitzador en el cinema de terror. La pel·lícula es va presentar al Festival 
de Sitges d’aquell mateix any, i va guanyar el premi Goya als millors efectes especials. 

Després de l’aventura nord-americana de Reborn (1981), i de Lola (1985) aquell descens a l’infern del 
desig protagonitzat per l’Ángela Molina, va arribar aquesta Angoixa que va marcar el final d’una etapa 
i l’inici de la que es coneix com la trilogia ibèrica (Jamón, jamón, 1992, Huevos de oro, 1993 , i La teta i 
la lluna ,1994), tres pel·lícules lligades temàticament entre sí.

Sense efectes digitals, però amb una excel·lent fotografia de Josep Maria Civit, Angoixa es va rodar 
íntegrament a Catalunya, talment com si fos un producte nord-americà. I, entre altres coses, la 
crítica de l’època va dir: “Inquietant i brillant història de terror”, “Cinema dins del cinema per a un film 
sorprenent i hipnòtic”, “Experiment sensorial altament satisfactori”, "Torbador exercici de meta cine”...

I això és el que el mateix Bigas Luna va dir en una presentació, l’any 2012, durant la projecció d’una 
còpia realitzada per la Filmoteca de Catalunya a partir de l’internegatiu d’imatge 35 mm del film 
original: "Aquesta és l'única de les meves pel·lícules que vaig començar a crear partint d'un plantejament 
teòric. Amb ‘Angoixa’ em vaig plantejar que els films es veuen al cinema; que, al cinema, hi van una sèrie 
de persones i que, a aquestes persones, els afecten els films. A més, m'interessava trencar el pla, com 
passa a ‘Les Menines’ de Velázquez, en què realment no saps on és el quadre i on la realitat. També tenia 
al cap a Hitchcock i ‘La finestra indiscreta’, on l'espectador se situa en la ment d'un actor que veu una altra 
història, alhora que aquesta història reverteix en l'espectador".
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JURAT SELECCIÓ OFICIAL

Actriu de cinema, teatre i televisió. Va debutar al teatre el 1960, i 
des de llavors ha interpretat un llarg llistat de personatges en 
tots els mitjans. Darrerament ha obtingut la popularitat inherent 
al treball de les sèries televisives, sobretot amb El cor de la ciutat 
i La Riera de TVC. En cinema ha intervingut en més de 20 
pel·lícules; les últimes són L’orfenat, Urteberri on, amona!, Orson 
West, Barcelona nit d'hivern i Oh, quina joia!. 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. 

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!

Va estudiar fotografia cinematogràfica a la FEMIS de París 
després d’haver cursat 5 anys de fotografia fixa a l'IEFC de 
Barcelona. Actualment treballa com a realitzadora de 
documentals per a diferents televisions i com a directora de 
fotografia en produccions cinematogràfiques. Ha estat nominada 
dues vegades a la millor fotografia als premis Ciutat de Barcelona 
pels llargmetratges Sévigné i Pactar con el Gato. A destacar, 
també, la direcció de fotografia del documental Foradar l’instant i 
de la producció de Pere Portabella Mudanza. Imparteix seminaris 
sobre il·luminació i tècniques cinematogràfiques i forma part 
activa dels col·lectius Dones Visuals i Directoras de Fotografía.

Joan Reig

Montserrat Carulla Presidenta d’honor

Elisabet Prandi



JURAT SELECCIÓ OFICIAL

Productor audiovisual des de fa 30 anys, va fundar Brutal Media 
l’any 2008 i és president de PROA Productors Audiovisuals de 
Catalunya des del 2014. Alguns dels seus projectes de televisió 
més destacats son Òpera en texans, El Foraster, This is Opera, This 
is Art i El Paisano. Pel que fa a ficció, ha produït les mini series 
Tornarem, Tita Cervera i Felipe y Letizia, pel·lícules com El Greco 
(guanyadora d’un Goya) i tv movies com Laia. Entre els seus 
projectes més immediats hi ha les pel·lícules, Te quiero, imbécil i 
La Vampira de Barcelona i la sèrie Les de l’hoquei, que es pot veure 
actualment a TV3.

Actor de cinema, teatre i televisió que ha participat en nombrosos 
projectes per a tots els mitjans. Dels de cinema, cal destacar La 
ciutat dels prodigis, L’illa de l’holandès, Forasters, Tres dies amb la 
família, Xtrems, Mil cretins, Hablar i Il papa della gente. Actualment 
ha rodat per a Alejandro Amenábar a Mientras dure la guerra. A 
TV3 l’hem pogut veure a Ventdelplà, Ermessenda, 14 d’abril. Macià 
contra Companys, Desclassificats, Kubala Moreno i Manchón, Jo, 
Ramon Llull i Nit i Dia. A Telecinco el podrem veure aviat a Señoras 
del (H)AMPA.

Guionista i directora de cinema, va estrenar el seu primer 
llargmetratge el 2009, Tres dies amb la família, amb el que va 
obtenir els premis Gaudí a millor direcció i millor pel·lícula i el 
premi Goya a la millor direcció novell. El 2013 va estrenar el seu 
segon treball, Tots volem el millor per a ella, amb el que va 
inaugurar la Seminci de Valladolid. I el 2015 signa la producció  
Matar al padre, una comèdia de quatre capítols per a Movistar+. 
Totes tres produccions conformen, d’alguna manera, una trilogia 
sobre la família. Actualment combina la seva activitat 
cinematogràfica amb la docència a l’ESCAC.

Mar Coll 

Raimon Masllorens

Dafnis Balduz
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JURAT SELECCIÓ OFICIAL

Actriu de cinema, teatre i televisió. A TV3 se la pot veure, 
actualment, cada dia a la sèrie Com si fos ahir, i anteriorment 
havia participat a La Riera, Kubala Moreno i Manchón, Ventdeplà, El 
cor de la ciutat, Laberint d’ombres, Poble Nou... i a les tv-movies 
Les nenes no haurien de jugar al futbol, Perquè ningú no oblidi el teu 
nom i Pirata. A la gran pantalla ha intervingut a En la Ciudad i El 
perquè de tot plegat. En l’àmbit teatral destacarem les seves 
intervencions a Revolta de bruixes, L’habitació blava, Dispara, agafa 
tresor, repeteix i Victoria Falls. 

Actriu de cinema, teatre i televisió. Del cinema destaquem El patio 
de mi cárcel, 53 dies d’hivern, Bullyng, Elisa K i Cruzando el límite, 
entre altres. A TV3 se l’ha vist recentment a la 2a temporada de 
Nit i Dia i durant 7 temporades a La Riera. També ha intervingut en 
altres sèries com Hospital Central, El Cor de la Ciutat, El comisario, 
Los misterios de Laura i La que se avecina. Al teatre destaquem 
Imatges gelades, Mata el teu alumne, Fes-me una perduda, The Visit 
i Només una vegada, espectacle que actualment es troba de gira. 
Des de fa uns anys és professora de l’ESCAC, i també imparteix 
docència al Col·legi del Teatre de Barcelona, a EÒLIA i a l’ERAM 
de la Universitat de Girona.

Maria Pau Pigem 

Àurea Márquez
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JURAT JOVE 48 HORES

Cineasta graduat a l’ESCAC on es va especialitzar en muntatge. 
És responsable de dos llargmetratges documentals que han 
voltat per múltiples festivals -amb èxit de crítica i públic-, que 
s’han estrenat comercialment i a la televisió, i que han obtingut 
premis i reconeixements diversos. Es tracta de Sasha i Shootball, 
tots dos premiats a les edicions del 2017 i 2018 del FIC-CAT. 

Actor que va debutar a televisió a la sèrie Zoo, tot i que 
posteriorment la sèrie Polseres vermelles seria la que li donaria la 
fama. Al cinema ha intervingut a L’estació de l’oblit, Negro Buenos 
Aires, Mil cretins i Seve, i va ser el protagonista de Fènix 11·23, 
pel·lícula per la que va ser nominat al Gaudí al millor actor. 
Recentment se l’ha vist al muntatge teatral Be my baby.

Fèlix Colomer

Nil Cardoner

Actriu coneguda pels seus papers a sèries de televisió com 
Polseres vermelles, Olor de colònia i Nit i Dia. També ha participat 
al cinema en produccions com L’artèria invisible, Palmeras en la 
nieve, My firts highway i Hombre de ninguna parte. Recentment 
l’hem pogut veure al teatre en el muntatge d’Oriol Vila i Raquel 
Salvador Oh, mami!.

Joana Vilapuig
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Dissabte 8 de juny
19:00 h   /  Casal Municipal Les Monges 

Inauguració de l’exposició EL CATALÀ AL CINEMA! 
El cinema en català viu una situació totalment insòlita i injusta. Amb aquesta exposició de  
PLATAFORMA PER LA LLENGUA es vol conscienciar i sensibilitzar la població sobre aquesta 
situació i proposar mesures per promoure el català al cinema.

21:00 h  /  Plaça dels Pins
RECREACIÓ HISTÒRICA a càrrec dels MIQUELETS DE CATALUNYA.
Escenificació d'un combat entre una patrulla borbònica i un escamot de soldats catalans 
austriacistes. Salves d’honor a l'arribada al photocall dels protagonistes de la pel·lícula 
Barcelona 1714.

22:00 h   /  Teatre del Casino Municipal
INAUGURACIÓ OFICIAL
Estrena exclusiva de BARCELONA 1714.  LLARGMETRATGE FORA DE COMPETICIÓ.
Acte de RECONEIXEMENT a TELEVISIÓ DE CATALUNYA, amb la presència de Vicent Sanchis, 
director de TV3.
Presentació de l’equip tècnic i artístic de la pel·lícula d’Anna M. Bofarull, BARCELONA 1714 
(2019), una producció de KaBoGa Films amb la participació de TVC. Amb la presència de la 
directora, dels productors Heiko Kraft i Marian Matachana, del músic Gerard Pastor, i dels 
actors Bernat Quintana, Alba Brunet, Juanjo Puigcorbé, Miquel Sitjar, Mercè Rovira, Cristina 
Pacareu, Èric Alès, Roger Dalmases, Oriol Grau, Jaume Montané i la resta de l’equip artístic.
Projecció de la pel·lícula.
Aperitiu d’especialitats de cuina per gentilesa del Restaurant Roda i degustació de vi negre 
Pórpores i vi blanc Muscat D.O. Tarragona per gentilesa dels Cellers De Muller de Reus.

15:00 h  /  Pàgina web del Festival
INICI DE LA MODALITAT JOVE 48 HORES
Publicació de la premissa que els i les joves menors de 35 
d’anys inscrits, d’arreu dels Països Catalans, hauran de 
tenir present per iniciar el rodatge del seu curtmetratge. 
El treball haurà d’estar editat en el termini màxim de 48 
hores, amb una durada de 3 minuts i en català. Cada 
realitzador o realitzadora podrà utilitzar els elements 
tècnics i artístics de suport que decideixi. Per a més 
informació, consultar el web www.fic-cat.cat.

Divendres 10 de maig
15:00 h  /  Pàgina web del Festival
FINAL DE LA MODALITAT JOVE 48 
HORES
Càrrega de les pel·lícules en 
format digital a través d'un 
Youtube personal, Vimeo o
similar i tramitació del link a:
info@fic-cat.cat.

Diumenge 12 de maig



10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
JOVE 48 HORES
Presentació i projecció dels curtmetratges de la modalitat Jove 48 Hores realitzats i 
presentats a concurs entre el 10 i el 12 de maig de 2019.

Tot seguit  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS
Presentació i projecció de les produccions de la modalitat Videoclips amb la participació de 
directors/es i equips de producció de les obres.

12:00 h  /  Casal Municipal Les Monges 
CLASSE MAGISTRAL sobre la direcció de fotografia a càrrec de Josep Maria Civit, qui ens 
mostrarà tot el procés de preparació i filmació d’Incerta glòria, la pel·lícula amb què va 
guanyar el Premi Gaudí a la millor direcció de fotografia l’any 2018. Activitat gratuïta 
adreçada a professionals del sector, estudiants i persones interessades que, prèviament, 
s’hauran d’haver inscrit des de www.fic-cat.cat.
En acabar, aperitiu d’especialitats per gentilesa del Forn Queralt, cervesa Estrella Damm i 
vermut Iris dels Cellers De Muller de Reus. 

12:30 h  /  Teatre del Casino Municipal 
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS 
Presentació i projecció de la producció de Bluverd Comunicació i Terra Enllà A LES 
FOSQUES. LA MEMÒRIA DE LA TORTOSA BOMBARDEJADA (2018), d’Andreu Caralt i Oriol 
Gracià, amb la presència dels dos realitzadors.

18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES.
Sessió conjunta 1: HOSTAL ORIÓN de Jaume Carrió, LA GÀBIA DE LES ORENETES de DaVid 
Conill, CENDRA de Tariq Porter, i TÀNDEM d’Alba Salmerón. Amb la presència de 
directors/es i equips de producció de les obres.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de La Xarxa de Comunicació Local i Massa d'Or 
Produccions LA VIDA SENSE LA SARA AMAT (2019), de Laura Jou, amb la presència de la 
directora i dels dos protagonistes Biel Rossell i Maria Morera. 

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
Lliurament del PREMI HONORÍFIC FIC-CAT 2019 a Josep Maria Civit, un dels directors de 
fotografia català de més projecció internacional.
RETROSPECTIVA i PANTALLA SITGES amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya i la 
presència d’Àngel Sala, director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya de Sitges. Presentació i projecció de la VOSC del llargmetratge de ficció de Luna 
Films ANGOIXA (1987), de Bigas Luna, amb direcció de fotografia de Josep Maria Civit.
Degustació de vi negre Pórpores i vi blanc Muscat D.O. Tarragona per gentilesa dels Cellers 
De Muller de Reus.

Diumenge 9 de juny
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Llargmetratges Curtmetratges

VideoclipsCentres educatius Jove 48 hores

DocumentalsSELECCIÓ OFICIAL



18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de DDM VISUAL ARA (2019), de Pere Solés, amb la 
presència del terapeuta Pau Chapur, del metge i director Pere Solés i de les protagonistes 
de la pel·lícula. 
Col·loqui final amb el públic assistent. 

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS 
Amb motiu dels 117 anys de la mort de Jacint Verdaguer (10 de juny de 1902), estrena 
exclusiva de la producció de Filmexplora Produccions MALEÏDA 1882 (2019), d’Albert Naudín, 
amb la presència del director, del guionista Bernat Gasull, de l'assessora històrica Carme 
Torrents, de l'actor Santi Pocino i de Jordina Boix, directora de la Fundació Jacint Verdaguer.
Col·loqui final amb el públic assistent. 

Dilluns 10 de juny

10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS. Sessió conjunta EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Presentació i projecció dels treballs audiovisuals de la modalitat Centres educatius per a 
l’alumnat  dels centres docents de primària de Roda de Berà. 

18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Presentació i projecció de SOLO IN PAPUA (2018), el documental que mostra l’expedició en 
solitari de l’aventurer Rai Puig. Amb la presència del realitzador i protagonista.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES. 
Sessió conjunta 2: GREYKEY d’Enric Ribes, EL COCODRIL NO EM FA POR de Marc Riba i 
Anna Solanas, CONFIA EN MI de Javier Navarro, i BOHÈMIA d’Anna Petrus. Amb la 
presència de directors/es i equips de producció de les obres.

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció d’ESCAC Films LA FILLA D’ALGÚ (2019), un thriller 
dirigit col·lectivament per la XX promoció de l’Escola de Cinema de Terrassa. Amb la 
presència dels directors i directores i de l’actriu protagonista Aina Clotet.
Col·loqui final amb el públic assistent. 

Dimarts 11 de juny
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10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS. Sessió conjunta EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Presentació i projecció dels treballs audiovisuals de la modalitat Centres educatius per a 
l’alumnat  dels centres docents de la comarca del Baix Penedès. 

18:00h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES.
Sessió conjunta 3: JAURIA de Gemma Blasco, FERIDES de Joan Paüls, i NEGRE DE MERDA 
de Manel Serrat. Amb la presència de directors/es i equips de producció de les obres.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Presentació i projecció de la producció de Polar Star Films i Metromuster IDRISSA, 
CRÒNICA D’UNA MORT QUALSEVOL (2018), de Xavier Artigas i Xapo Ortega. Amb la 
presència dels dos realitzadors.

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Lastor Media i Avalon PC ELS DIES QUE VINDRAN 
(2019), de Carlos-Marqués Marcet. Amb la presència del director, del productor Tono 
Folguera i del protagonista David Verdaguer.
Col·loqui final amb el públic assistent.

Dimecres 12 de juny

10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS. Sessió conjunta EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Presentació i projecció dels treballs audiovisuals de la modalitat Centres educatius per a 
l’alumnat de primària dels centres docents del territori participants o que ho hagin sol·licitat.

18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Presentació i projecció de la producció de Colibrí Studio GOODBYE, RINGO (2018), de Pere 
Marzo, un documental que ens transporta a l'època daurada del spaghetti western. Amb la 
presència del director i del productor Raúl M. Candela.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES. 
Sessió conjunta 4: PRIMER ESTRAT de Ventura Durall, KHROMA de Jordi Ferré, TRAÇ de Tito 
Baraldés, i TARO de Dani Rebner. Amb la presència de directors/es i equips de producció de 
les obres.

Dijous 13 de juny
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22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Producciones del interior AIE, No Hay Banda i 
Compacto 7 RAONS PER FUGIR (2019) d’Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras. Amb la 
presència dels directors, dels productors Martín Samper i Aritz Cirbián i de gran part de 
l’elenc artístic de la pel·lícula.

La sessió es complementarà amb la projecció del curtmetratge fora de competició de The 
Kill Screen Films ZOMBIOSI (2018), de Cris Gambín i Toni Pinel.

Col·loqui final amb el públic assistent. 

Llargmetratges Curtmetratges

VideoclipsCentres educatius Jove 48 hores

DocumentalsSELECCIÓ OFICIAL



10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS. Sessió conjunta EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Presentació i projecció dels treballs audiovisuals de la modalitat Centres educatius per a 
l’alumnat de primària dels centres docents del territori participants o que ho hagin sol·licitat.

18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Presentació i projecció de la producció de Colibrí Studio GOODBYE, RINGO (2018), de Pere 
Marzo, un documental que ens transporta a l'època daurada del spaghetti western. Amb la 
presència del director i del productor Raúl M. Candela.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES. 
Sessió conjunta 4: PRIMER ESTRAT de Ventura Durall, KHROMA de Jordi Ferré, TRAÇ de Tito 
Baraldés, i TARO de Dani Rebner. Amb la presència de directors/es i equips de producció de 
les obres.

10:30 h  /  Teatre del Casino Municipal 
SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS. Sessió conjunta EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Presentació i projecció dels treballs audiovisuals de la modalitat Centres educatius per a 
l’alumnat de secundària dels centres docents del territori participants o que ho hagin 
sol·licitat.

18:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES.
Sessió conjunta 5: VACA de Marta Bayarri, TENS TALENT d’Enric Vilageliu, MAR de Fèlix 
Colomer, i SUC DE SÍNDRIA d’Irene Moray. Amb la presència de directors/es i equips de 
producció de les obres.

19:30 h  /  Teatre del Casino Municipal 
SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
Presentació i projecció de la producció d’Estudi BG PAVLOVSKY (2019), un documental 
d’Albert de la Torre on l’actor, director i coreògraf argentí retorna per uns dies als escenaris 
per repassar la seva vida. Amb la presència del director.

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció d’Ikiru Films, El Kinògraf, La Terraza Films, Turanga 
Films i Les Films Hatari STAFF ONLY (2019), de Neus Ballús. Amb la presència de la 
directora, del productor Edmon Roch, del actors Sergi López i Ian Samsó i de l’actriu Elena 
Andrada.
Col·loqui final amb el públic assistent. 

22:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
Presentació i projecció de la producció de Producciones del interior AIE, No Hay Banda i 
Compacto 7 RAONS PER FUGIR (2019) d’Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras. Amb la 
presència dels directors, dels productors Martín Samper i Aritz Cirbián i de gran part de 
l’elenc artístic de la pel·lícula.

La sessió es complementarà amb la projecció del curtmetratge fora de competició de The 
Kill Screen Films ZOMBIOSI (2018), de Cris Gambín i Toni Pinel.

Col·loqui final amb el públic assistent. 

Divendres 14 de juny

PROGRAMACIÓ
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PROGRAMACIÓ
Llargmetratges Curtmetratges

VideoclipsCentres educatius Jove 48 hores

DocumentalsSELECCIÓ OFICIAL

11:00 h  /  Casal Municipal Les Monges 
TROBADA PROFESSIONAL DE PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS
Un espai per intercanviar i compartir experiències i materials audiovisuals, explicar 
metodologies, encetar projectes, aclarir dubtes, crear xarxa  i pactar línies de col·laboració. 
Amb la coordinació de Jaume Martín, professor de l’Escola Sant Josep Oriol de Barcelona, 
docent amb una llarga experiència en la realització de projectes audiovisuals amb l’alumnat.
Activitat oberta a qualsevol persona o col·lectiu interessat en el tema.

12:30 h  /  Casal Municipal Les Monges
TAULA RODONA
UNA MIRADA FEMENINA A L’ENTORN DE LA DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La direcció de fotografia és una professió que compta amb només un 2% de dones, i per això 
volem donar visibilitat a les directores de fotografia. 
Activitat organitzada en col·laboració amb DONES VISUALS, DIRECTORAS DE FOTOGRAFIA 
i l'AEC, amb la participació d’Elisabet Prandi, Gris Jordana, Yolanda Olmos, Núria Roldós i 
Thais Català, entre altres. Sessió gratuïta adreçada a professionals del sector, estudiants i 
persones interessades que, prèviament, s’hauran d’haver inscrit des de www.fic-cat.cat.
En acabar, aperitiu d’especialitats per gentilesa del Forn Queralt, cervesa Estrella Damm i 
vermut Iris dels Cellers De Muller de Reus. 

19:00 h  /  Teatre del Casino Municipal
CLOENDA OFICIAL DEL FESTIVAL
Gala de cloenda del Festival a càrrec dels actors
Joan Negrié (El fotògraf de Mauthausen) i
Anna Moliner (La catedral del mar).

Presentació del Jurat del concurs Jove 48 hores:
Fèlix Colomer, Joana Vilapuig i Nil Cardoner.

Presentació del Jurat de la Selecció Oficial:
Montserrat Carulla, Joan Reig, Elisabet Prandi, Raimon Masllorens, Mar Coll, Dafnis 
Balduz, Àurea Márquez i Maria Pau Pigem.

Lectura de l’acta i lliurament de premis i trofeus als guanyadors i a les guanyadores de les 
diferents modalitats. 

Copa de cava Brut Nature Mas de Valls per gentilesa dels Cellers De Muller de Reus.

Dissabte 15 de juny
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SELECCIÓ
OFICIAL
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KaBoGa Films amb la 
participació de TVC

Tarragona / 2019

120’ / digital

Ficció històrica

Guió i direcció: Anna M. Bofarull
Producció: Heiko Kraft, Anna M. Bofarull i Marian Matachana
Música: Gerard Pastor, enregistrada per Furius Music Orchestra
Efectes especials: Rafael Galdó
Muntatge: Anna M. Bofarull i Manel Frasquiel
Disseny de so i mescles: Dani Zacarías
Direcció de producció: Heiko Kraft
Ajudant de direcció: Xavi Zaragoza
Supervisor tècnic en rodatge: Miki Payá
So directe: Lars Helmert
Vestuari: Laura Folch
Caracterització: Institut Cal·lipolis, Ainhoa Solé, Víctor Aragón, Edda Maria Rubio i Xavier Fernández
Repartiment: Alba Brunet, Bernat Quintana, Juanjo Puigcorbé, Àlex Casanovas, Francesc Garrido, 
Miquel Sitjar, Mercè Rovira, Cristina Pacareu, Ferran Carvajal, Èric Alés, Roger Dalmases, Oriol Grau, 
Mikel Iglesias, Fermí Fernàndez, Txe Arana, Joan Negrié, Josep Maria Blanco, Toni Albà, Jaume 
Montané i la veu de Joan Crosas. 
Sinopsi: Barcelona 1714 explica la història de l’Agnès, una jove que intenta sobreviure en una ciutat en 
guerra. Amb la vitalitat de la seva joventut, l’Agnès aspira a viure, a fugir de la ciutat, fet que no pot 
entendre en Jan –l’home a qui estima–, un jove oficial dedicat en cos i ànima a la defensa de la seva 
terra. Mentrestant, 40.000 soldats borbònics es preparen per assaltar Barcelona. 6.000 homes i 
dones la defensaran fins a la mort.

       Anna M. Bofarull: Notes al peu (2009), Hammada (2011), Sonata per a violoncel (2015).

Barcelona 1714 d’Anna M. Bofarull

Dissabte 8 de juny
22:00 h

INAUGURACIÓ OFICIAL
ESTRENA

LLARGMETRATGE FORA DE COMPETICIÓ
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INAUGURACIÓ OFICIAL
LLARGMETRATGE FORA DE COMPETICIÓ

Guió i direcció: Bigas Luna
Producció executiva: George Ayoub i Andreu Coromina 
Direcció de producció: Pepón Coromina
Direcció de fotografia: Josep Maria Civit
Diàlegs: Michael Berlin
Música: José Manuel Pagán
So: Barbara Becker, Ernest Blasi, Ricard Casals i Toni Moline
Muntatge: Tom Sabin
Direcció artística: Felipe de Paco
Efectes especials: Francisco Terés
Maquillatge: Matilde Frabegat
Càsting i vestuari: Consol Tura
Repartiment: Zelda Rubinstein, Michael Lerner, Talia Paul, Clara Pastor, Ángel Jové, Isabel García 
Lorca, Nat Baker, Janet Porter, José M. Chucarro, Edward Ledden, Antonio Regueiro i Gustavo Gili
Sinopsi: En John és oftalmòleg i té una afició curiosa: col·lecciona ulls. La seva mare hi exerceix un 
fort domini psicològic. Un dia ella li ordena que vagi a un cinema, on coincideix amb la Linda i la 
Patricia, dues amigues que han anat a la sessió matinal. L'efecte hipnòtic de la pel·lícula els fa 
passar per una situació estranya. 

Bigas Luna: Tatuaje (1976), Bilbao (1978), Caniche (1979), Reborn (1981), Lola  (1986), Angustia 
(1987), Las edades de Lulú (1990), Jamón, jamón (1992), Huevos de oro (1993), La teta i la lluna 
(1994), Bámbola (1996), La camarera del Titanic (1997), Volavérunt (1999), Son de mar (2001), Yo soy 
la Juani (2006) i Di Di Hollywood (2010)

Angoixa de Bigas Luna

Luna Films i Samba PC 

Barcelona / 1987

86’ / digital / VOSC

Ficció / terror

Diumenge 9 de juny
22:00 h

PANTALLA SITGES
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La Xarxa de 
Comunicació Local i 
Massa d'Or

Barcelona / 2019

75’ / digital

ficció / drama

Direcció: Laura Jou
Guió: Coral Cruz, basat en la novel·la homònima de Pep Puig
Producció executiva: Isona Passola i La Xarxa de Comunicació Local
Direcció de producció: Aleix Castellón
Direcció de fotografia: Griselda Jordana
Direcció artística: Maite Sánchez Balcells
Muntatge: Raúl Román
Banda sonora: Pau Vallvé
So: Albert Gay, Fernando Novillo i Ricard Galceran
Figurinista: Mercè Paloma
Disseny de maquillatge i perruqueria: Eva Fernández Suller
Repartiment: Biel Rossell, Maria Morera, Francesca Piñón, Anna Sabaté, Jordi Figueras i Isaac 
Alcayde
Sinopsi: Som en un poblet de l’interior de Catalunya, a principis dels anys 80. El Pep, de 13 anys, està 
completament enamorat d'una noia de la colla del poble dels seus avis, la Sara Amat. Una nit d'estiu 
la Sara desapareix sense deixar cap rastre. Al cap d'unes hores, el Pep se la troba amagada a la seva 
habitació. 

      Laura Jou: No me quites (2017)

La vida sense la Sara Amat de Laura Jou

Diumenge 9 de juny
19:30 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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DDM VISUAL amb la 
participació de TVC

Girona / 2018

90’ / digital

Ficció basada en fets 
reals

Guió i direcció: Pere Solés
Producció executiva: David Gimbernat, Pere Solés i Pau Marquès
Cap de producció: Maurici Jiménez
Direcció de fotografia: Diego Dussuel
Cap de so: Eva Valiño
Muntatge: Cristóbal Fernández
Pacients: Núria Brunsó, Ariadna de Bolòs, Anna Petit, Irene Quintana, Mariona Esteve, Mònica Argila, 
Martina Busquet, Nerea Ortega, Núria Caritg, Yaiza Bujalance i Helena Verdaguer
Terapeutes: Pau Chapur, Montse Serra, Natàlia Gallart i Carme Mariscot
Família Núria: Gemma Costal i Gerard Brunsó
Sinopsi: Ficció rodada amb pacients reals que mostra com un equip de psicòlegs clínics especialistes 
en patologia alimentaria, lluiten amb la única arma que tenen, el sentit comú, contra el sense sentit 
al que es veuen abocades moltes noies com la Núria, una nova pacient anorèxica que arriba al centre 
i que posa a prova la professionalitat dels terapeutes.

Ara de Pere Solés

Dilluns 10 de juny
18:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Pere Solés: Max (2013), La darrera partida (2015), Darrere la porta (2015), Feliç mil aniversari! 
(2016), A la caça (2017) 
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ESCAC Films

Barcelona / 2019

70’ / digital

Ficció / drama, suspens

Direcció: Marcel Alcántara, Júlia De Paz Solvas, Sara Fantova, Guillem Gallego, Celia Giraldo, 
Alejandro Marín, Valentin Moulias, Gerard Vidal, Pol Vidal, Enric Vilageliu i Carlos Villafaina
Guió: Marcel Alcántara, Andrea Aliaga, Laura Borrego, Jordi Carol, Júlia De Paz Solvas, Sara Fantova, 
Guillem Gallego, Celia Giraldo, Alejandro Marín, Júlia Mercader, Valentin Moulias, Marta Romero, 
Guillem Serradell, Gerard Vidal, Pol Vidal, Enric Vilageliu i Carlos Villafaina
Producció executiva: David Tejedor
Direcció de producció: Júlia Estruga i Irene Hernández
Direcció de fotografia: Marco Bertolini, Guille Bullón, José Cachón, Lola Errando, Angels Gázquez, 
Marc Guardiola, Andrea Mezquida, Andreu Ortoll, Sandra Roca i Paula Soler
Direcció artística: Anna Barnadas, Júlia Camarassa, Jasmina De Mata, Imma Espinach, Aida Giner, 
Elisabet Gomá, Martí Melción, Mayté Pardo, Mar Tubau i Alba Urgell
Música: Aleix Fernández
Muntatge: Arnau Alberch, Fran Bafaluy, Adriana Cuenca, Bernat De Ferrer, Lola J. Espejo, Javier Gil, 
Sergi Maixenchs, Oriol Milan i Victor Xavier Monzó.
So: David De La Piscina, Oriol Donat, Claudi Dosta, Roger Navarro, Irene Rausell, Sarah Romero i 
Jose Alejandro Salgado
Vestuari:  Irene González
Maquillatge i perruqueria: Jordi Cofac, Irene Odena i Carmen Ruiz
Càsting: Olga Garriga
Repartiment: Aina Clotet, Pep Ambròs, Marta Aguilar, Enric Auquer, Mercè Pons, Rosa Cadafalch i 
Quimet Pla
Sinopsi: Eli, 30 anys, advocada, embarassada, classe alta. El mateix dia en què es disposa a celebrar 
la vista oral d’un judici mediàtic que porta temps preparant al costat del seu pare, reconegut advocat 
de Barcelona, aquest desapareix. La seva recerca portarà l’Eli a descobrir una realitat que posarà de 
cap per avall la seva estabilitat familiar i emocional.

La filla d’algú direcció col·lectiva de la XX promoció de l’ESCAC

Dimarts 11 de juny
22:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES
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Lastor Media i Avalon 
P.C amb la participació 
de TVC

Barcelona / 2019

100’ / digital

Ficció / drama

Direcció: Carlos Marqués-Marcet
Guió: Carlos Marqués-Marcet, Clara Roquet i Coral Cruz
Producció: Tono Folguera, Sergi Moreno i María Zamora
Direcció de producció: Mayca Sanz i Sergi Moreno
Direcció de fotografia: Àlex García
Muntatge: Òscar de Gispert, Ana Pfaff i Carlos Marqués-Marcet
Direcció artística: Ana Pons-Formosa i José Anton Machado
So directe: Diego Casares
Disseny de so: Jonathan Darch
Vestuari: Vinyet Escobar
Maquillatge i perruqueria: Patrícia Reyes, Ana María Cortés i Natalia Montoya
Ajudant de direcció: Alba Cros
Repartiment: Maria Rodriguez i David Verdaguer
Sinopsi: La Vir i el Lluís fa tan sols un any que surten junts, quan descobreixen que estan 
"embarassats". Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella barcelonina, el gir 
enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les seves expectatives i les realitats que, 
durant l’embaràs, creixen davant d'ells.

Els dies que vindran de Carlos Marqués-Marcet

Dimecres 12 de juny
22:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Carlos Marqués-Marcet: 10.000 Km (2014), 13 dies d’octubre (2015), Terra ferma (2017)
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Producciones del 
interior AIE, No Hay 
Banda i Compacto amb 
la participació de TVC

Barcelona / 2019

77’ / digital 

Ficció / comèdia negra

7 raons per fugir d’Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras

Dijous 13 de juny
22:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Direcció: Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras
Guió: Esteve Soler
Producció: Martín Samper i Aritz Cirbián
Direcció de producció: Albert Molins, Aritz Cirbián i Xavi Toll
Direcció de fotografia: Gabriel Campoy
Música original: Julie Reier
Muntatge: Anaïs Urraca
Disseny de so: Laia Casanovas
Direcció artística: Cristina Borobia
Vestuari: Suevia Sampelayo
Perruqueria i maquillatge: Laura Bruy
Efectes especials: Luis Tinoco
Repartiment: Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López, Francesc Orella, David Verdaguer, Jordi 
Sánchez, Pepe Viyuela, Alain Hernández, Aina Clotet, Vicky Peña, Ramon Fonteserè, Àgata Roca, 
Núria Gago, Borja Espinosa, Pol López, Rosa Cadafalch, Albert Ribalta, Alex Brendemühl i Manuel 
Solo.
Sinopsi: Set històries que barregen horror i comèdia. Set moments d’humor negre tan estranys com 
pròxims. Set visions surrealistes d’una societat que no progressa, una societat disfuncional: la 
família, el nen pobre, els veïns, la llogatera, l’empresari, un home atropellat i un casament. Set 
històries d’humor negre d’una societat disfuncional. 

    Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras: Interior. Família (2014)
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Ikiru Films, El Kinògraf, 
La Terraza Films, 
Turanga Films i Les 
Films Hatari amb la 
participació de TVC

Barcelona / 2019

83’ / digital 

Ficció / drama

Direcció: Neus Ballús
Guió: Neus Ballús i Pau Subirós
Producció: Lina Badenes, Victòria Borràs, Cristóbal García i Javier Ugarte
Producció executiva: Edmon Roch, Pau Subirós i Ousame Fall
Direcció de fotografia: Diego Dussuel
Música: Isabel Latorre
Direcció artística: Uxua Castelló
Vestuari: Giovanna Ribes
Perruqueria i maquillatge: Maréme Ngom i Michel Vautier
Efectes especials: Jon Satorre
Repartiment: Sergi López, Elena Andrada, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong i Diomaye Augustin Ngom
Sinopsi: Marta, de 17 anys, passa les vacances de Nadal al Senegal al costat del seu pare i el seu 
germà Bruno. Potser gaudiria del viatge si no fos perquè el seu pare no li deixa ni un polsim de 
llibertat i li imposa un frenètic pla de safaris i folklore senegalès al costat del grup de jubilats que 
omplen el ressort.

Staff only de Neus Ballús

Divendres 14 de juny
22:00 h

SELECCIÓ OFICIAL LLARGMETRATGES

Neus Ballús: La plaga (2013), Amb títol (2015), Sis dies corrents (2018)
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Bluverd Comunicació i 
Terra Enllà

Tortosa –Terres de 
l’Ebre / 2018

63’ / digital

documental

A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada
d’Andreu Caralt i Oriol Gracià

Diumenge 9 de juny
12:30 h

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS

Direcció: Andreu Caralt i Oriol Gracià
Guió: Maite Hernández, Esther Benet, Andreu Caralt i Oriol Gracià
Producció: Maite Hernández, Esther Benet, Andreu Caralt i Oriol Gracià
Direcció de fotografia: Josep Gutiérrez
Muntatge: Manel Ferrando / One Produccions
Presentació: Andreu Caralt
Veu en off: Javi Príncep i Andreu Caralt
So: Jesús Jiménez i Josep Lanau 
Persones entrevistades: Pepita Grego, Tomàs Carot, Teresa Subirats, Maria Teresa Serrano, Teresa 
Gerona, José Rodríguez, Francisca Mascarell, Jordi Mayor, Cinta Duran, Joan Duran, Joan Castells, 
Maria Cinta Llasat, Maria Genescà i Albert Curto 
Sinopsi: Entre 1937 i 1938, en plena guerra civil, Tortosa va patir vuitanta atacs aeris de l’aviació 
feixista italiana que van deixar anar 2.936 bombes amb 206 tones de metralla. El pitjor dia, el 15 
d'abril de 1938, la ciutat va patir 13 atacs. Vuitanta anys després, el documental recull el testimoni 
d’aquelles persones que van viure l’atac.

Oriol Gracià: Cecile i el Delta (2008), Los últims passadors (2011), La revolta silenciosa dels kurds a
Síria (2013)
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Filmexplora 
Produccions

Collbató –Barcelona / 
2019

63’ / digital

Documental històric

Maleïda 1882 d’Albert Naudín

Dilluns 10 de juny
22:00 h

Direcció: Albert Naudín
Guió adaptat: Bernat Gasull i Albert Naudín
Producció: Albert Naudín
Assistent de producció: Jordina Boix 
Direcció de fotografia: Samuel Colomer
Muntatge: David Ayllón i Albert Naudín
Assessoria històrica: Bernat Gasull i Carme Torrents
Intèrprets: Lluís Soler, Bernat Gasull i Santi Pocino
Sinopsi: L’estiu de 1882, Jacint Verdaguer va resseguir el Pirineu a peu i de cap a cap. Estava 
començant a escriure el que seria un dels seus millors poemes: Canigó. Més de 130 anys després, 
recorrem l’itinerari original per rescatar de l’oblit una gran gesta de la nostra història pirinenca. La 
primera gran travessa d’alta muntanya fins la Maleïda, el cim de l’Aneto, protagonitzada per un català 
il·lustre.

Albert Naudín: Piruw 2008 (2009), Lo Mariola Film (2010), KR2. La conquesta d’un somni (2011), 
Directa Lafaille (2012), L’exploració del Borkoldoy (2013), Les muntanyes d’en Jamal (2014), Bezengi 
Panorama (2017) 

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
ESTRENA
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Diputació de Tarragona, 
Brúixola, Corium, 
Wildthentic i Palm

Tarragona / 2018

73’ / digital

Documental

Solo in Papua de Rai Puig

Dimarts 11 de juny
18:00 h

Direcció: Rai Puig
Edició: Xavi Trilla
Grafisme: Roger Amat
Retoc de so i veus en off: Pablo Martín
Sinopsi: Expedició en solitari de l’aventurer català Rai Puig per l’illa de Papua durant 60 dies, en una 
de les zones més inhòspites del planeta. L'aventura es va realitzar en caiac de mar i a peu vivint 
moltes experiències inversemblants. Segons afirma el mateix realitzador, aquest documental serà 
una bona dosis de motivació per a tothom i us encoratjarà a seguir els vostres somnis. 

      Rai Puig: Paddling to Alaska (2015)

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
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Polar Star Films i 
Metromuster amb la 
participació de TVC

Barcelona / 2018

94’ / digital 

Documental

Idrissa, crònica d’una mort qualsevol
de Xavier Artigas i Xapo Ortega

Dimecres 12 de juny
19:30 h

Direcció: Xavier Artigas i Xapo Ortega
Guió: Laia Manresa
Producció: Xavier Artigas, Carles Brugueras, Marieke van den Bersselaar i Belén Sánchez
Direcció de fotografia: Lucía Venero
Direcció i disseny de so: Juan Segura
Música original: Filastine
Muntatge: Pablo Gil
Caps de producció: Júlia Aragay i Salvador Rodríguez
Sinopsi: Un cop arxivat el cas d'Idrissa Diallo, la justícia espanyola nega qualsevol possibilitat 
d'investigar els motius pels quals aquest jove de 21 anys de Guinea va morir en un centre de detenció 
d’estrangers de Barcelona. Amb la identitat esborrada, Idrissa es l’enèsima víctima de la impunitat 
policial a Espanya. Ningú es va molestar a informar la família sobre la seva defunció; va ser enterrat 
en un nínxol anònim a Barcelona. 

Xavier Artigas i Xapo Ortega: Ciutat morta (2013), Tèrmits, l'observatori DESC i el litigi estratègic del 
cas Bárcenas (2014), Tarajal: Desmuntant la impunitat a la frontera sud (2015), 12 d'octubre: Cultura 
de l'odi i legítima autodefensa (2017)

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
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Colibrí Studio i Exit 
Media amb la 
participació de TVC i 
Aragón TV

Barcelona / 2018

60’ / digital

Documental

Goodbye, Ringo de Pere Marzo

Dijous 13 de juny
18:00 h

Direcció: Pere Marzo
Guió: Pere Marzo i Raúl M. Candela en col·laboració amb Federico Sartori
Producció: Raúl M. Candela, Iris Martín i Pere Marzo
Producció executiva: Raúl M. Candela, Iris Martín, Pere Marzo, Federico Sartori i Víctor Forniés
Producció associada: Luce Cinecittà
Director de fotografia: Óscar Guillén
So directe: Hamid E. Martín i Jonathan Herraiz
Muntatge: Pablo Gil i Pere Marzo
Intèrprets: Paco Marín, Alberto Gadea, Giorgio Capitani, Romolo Guerrieri i Maurizio Amati
Sinopsi: Han passat 50 anys de l'època daurada del spaghetti western, un gènere únic que va 
reimaginar el Far West americà. Avui dia pocs recorden els Estudis Balcázar d’Esplugues de 
Llobregat, als afores de Barcelona, uns dels més prolífics del gènere. Excepte alguns supervivents, 
professionals d'un cinema que ja no existeix, que s'entesten a fer-nos arribar la seva fascinant 
història.

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
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Estudi Bárbara 
Granados i la 
participació de TVC

Barcelona / 2019

90’ / digital

Documental

Pavlovsky d’Albert de la Torre

Divendres 14 de juny
19:30 h

Guió i direcció: Albert de la Torre
Producció executiva: Bárbara Granados i Júlia Simó
Direcció de fotografia: Ona Isart
Muntatge: David Sardà
Banda sonora: Bárbara Granados
Operadors de càmera: David Sardà, Ona Isart i Júlia Simó
Producció espectacle: La Gleva Teatre
Explotació de plató: Quim Otero
Il·luminació espectacle: Quico Gutiérrez, Ventura López i Quim Otero
Ajudant de producció: Blanca Garcia-Lladó i Mylene Sarandi
Postproducció àudio: Tomi Pérez
Atrezzo: La Gleva Teatre i Ángel Pavlovsky
Serveis tècnics: Amici Miei Produccions
Grafisme: Pi Piquer
Intèrprets: Ángel Pavlovsky i Bárbara Granados
Sinopsi: Ángel Pavlovsky, actor, coreògraf i director d’escena argentí, afincat a Barcelona des de la 
Transició, s'ha convertit en una icona social i cultural de la ciutat, i va obtenir un enorme èxit en 
teatres de tot l'Estat. Amb 77 anys, i després de cinc anys d’haver-se retirat, l’actor repassa la seva 
carrera i les seves peripècies personals. Per a l’ocasió, prepara un espectacle que és el comiat del 
seu personatge “La Pavlovsky”.

SELECCIÓ OFICIAL DOCUMENTALS
ESTRENA
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INAUGURACIÓ OFICIAL
CURTMETRATGE FORA DE COMPETICIÓ

Direcció i producció: Cris Gambín i Toni Pinel
Guió: Cris Gambín a partir d’una idea original de Mia Puig
Direcció de fotografia: Toni Pinel
Banda sonora original: Toni Pinel
Maquillatge i efectes especials: Karen Cunill
Ajudants de direcció: Benjamí Lluch i Marta Latorre
Intèrprets: Lara Vacas, Sergi Delgado i Toni Pinel
Sinopsi: Quan convius amb la mort, és més fàcil perdre el cap que mantenir l’esperança.

Zombiosi de Cris Gambín i Toni Pinel

The Kill Screen Films

Roda de Berà / 2018

9’ / digital

Ficció

Dijous 13 de juny
22:00 h

UNA ALTRA RAÓ PER FUGIR

Cris Gambín i Toni Pinel: Entrecuento de Navidad (2013), Directors del desert (2014), Anna (2015) 
Sulfitos (2016), Humans (2016), Vincles (2017), Cinema amb Ç (2018)
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Hostal Orión de Jaume Carrió

Diumenge 9 de juny / 18:00 h

CEF produccions i Tomavistes / Palma –Illes Balears / 2018 / 20’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Edu Biurrun
Intèrprets: Marc Joy i Patricia Monzón
Sinopsi: Palma, 1984. En Marçal és un jove cec que ajuda el seu pare a l’Hostal 
Orión, i sent una peculiar atracció per na Luz, la dona de la neteja. Quan cau la 
nit, en Marçal té una estranya fília que el du a recórrer els passadissos a la 
recerca d'estímuls sonors. És amb l’orella contra la paret que pot lliurar-se a 
la seva particular forma de plaer.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

La gàbia de les orenetes de DaVid Conill
Non-Hematofobia Films / Vic –Barcelona / 2018 / 10’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Ivan Raga
Intèrprets: Biel Reifs, Ramon Enrich i Marta Parramón
Sinopsi: Un vell i solitari taxidermista viu reclòs entre les quatre parets de 
casa seva. Envoltat d’ocells dissecats com a única companyia, viu atemorit per 
uns monstres que viuen fora de l’edifici.

Cendra de Tariq Porter 
Mallerich Films Paco Poch / El Pont de Bar –Lleida / 2018 / 11’ / digital / ficció 
Direcció de fotografia: Guillem Tramullas i Júlia Riu
Intèrpret: Jordi Porter
Sinopsi: Dues presències conviuen en una casa enmig de la muntanya sense 
veure's mútuament. Després de molt de temps, sembla haver arribat el 
moment de retrobar-se. 

Tàndem d’Alba Salmerón 
ESCAC Films / Terrassa –Barcelona / 2019 / 23’ / digital / documental
Direcció de fotografia: Lucía Ajúria
Intèrprets: Antonia Graboleda i Pere Ribes
Sinopsi: Una mare redescobreix la vida quan el seu segon fill neix invident.

ESTRENA
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Greykey d’Enric Ribes

Dimarts 11 de juny / 19:30 h

Inicia Films / Barcelona / 2019 / 28’ / digital / documental
Direcció de fotografia: Alberto Bañares
Intèrpret: Muriel Grey-Molay
Sinopsi: La por i la fascinació sempre han estat presents en Muriel Grey-Molay 
a l'hora de recordar la figura del seu pare, mort quan ella encara era molt jove. 
Trenta anys després de la seva mort, Muriel ens explicarà la història de Carlos 
Grey-Molay, supervivent del camp de concentració de Mauthausen.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

El cocodril no em fa por de Marc Riba i Anna Solanas
I+G Stop Motion / Barcelona / 2018 / 4’ / digital / animació
Direcció de fotografia: Marc Riba
Sinopsi: Hi havia una vegada un cocodril a qui no li agradava caçar.

Confia en mi de Javier Navarro
Vibrisa / València / 2018 / 17’ / digital / ficció 
Direcció de fotografia: Carlos Cebrián
Intèrprets: Juan Gea, María Maroto, José Sospedra,  Claudia Silva,  Sergio 
Molina i  Raúl Navarro
Sinopsi: Una prostituta sense papers tracta d'aconseguir diners per reunir-se 
amb la seva filla. Diferents històries es creuaran en un relat on la desconfiança 
i l'atzar cobraran especial importància.

Bohèmia d’Anna Petrus
La Denominació d’Origen Catalunya / Barcelona / 2018 / 17’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Sandra Formatger
Intèrprets: Bruna Cusí, Roger Dalmases i Ferran Herrera
Sinopsi: A la Catalunya rural dels anys 20, la vida del Fermí canvia amb 
l’arribada d’Anna Mir, una pintora qui desperta en l’adolescent la passió per 
l’art i la pintura, al temps que ell li descobreix a ella l’únic món que coneix: el 
de les vinyes i el vi.
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Jauria de Gemma Blasco

Dimecres 12 de juny / 18:00 h

El Dedo en el Ojo / L’Hospitalet de Llobregat –Barcelona / 2018 / 20’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Alcides Forbitti
Intèrprets: Roser Vilajosana, Eric Balbàs, Iván Morales, Pol Fernández i David 
López.
Sinopsi: Els gossos borden al barri mentre el David porta l’Àngela a 
l’entrenament. Tot i que són germans, no tenen gaires coses en comú. Però 
quan cau la nit, els cadells es protegeixen per damunt de tot.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

Ferides de Joan Paüls
Kill The Film / Barcelona / 2018 / 9’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Adrià Pastor
Intèrprets: Mireia Vilapuig i Pau Escobar
Sinopsi: Una parella de cecs es veu alterada quan el noi porta noticies 
inesperades.

Negre de merda de Manel Serrat
Un Capricho de Producciones / Barcelona / 2018 / 20’ / digital / documental
Direcció de fotografia: Abril Martí
Intèrpret: Daura Mangara
Sinopsi: Daura és immigrant de segona generació, un jove fruit de dues 
cultures, de dues maneres d’entendre el món i de sentir la religió. De ben 
petit, va viure la violència a casa i els prejudicis racials al carrer. Un seguit de 
males decisions van dur-lo a passar tres anys a la presó. A la seva cel·la, va 
descobrir el poder de la música i del rap, alhora com a mitjà d’expressió, com 
a refugi i com a taula de salvació.



SESSIÓ CONJUNTA 4

Primer estrat de Ventura Durall

Dijous 13 de juny / 19:30 h

Nanouk Films / Barcelona / 2018 / 23’ / digital / documental
Direcció de fotografia: Francesc Roig
Sinopsi: Milos està a punt d'entrar a la llar d'infants, on passarà els dos 
pròxims anys. El seu pare, el director Ventura Durall, es pregunta com s'anirà 
expressant la seva personalitat, fins a quin punt el que visqui en aquesta 
escola el determinarà. Per intentar trobar respostes, decideix gravar els dos 
darrers dies de guarderia de la classe de la seva filla gran.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

Khroma de Jordi Ferré
Uncle Jun Films / Valls –Tarragona / 2018 / 14’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Guillermo G. Zorraquino
Intèrprets: Marc Balaguer, Ricard Farré, Laura Aubert i Candela Massó
Sinopsi: Khroma explica el retrobament entre dos germans el dia posterior de 
la mort de l’última progenitora. El Ramon, el germà gran, arriba a la casa on 
va viure la seva infància i haurà de trobar el vincle comunicatiu amb el seu 
germà Genís, autista. El seu futur està a les seves mans.

Traç de Tito Baraldés
Srta Templeton Films / Barcelona / 2018 / 15’ / digital / ficció 
Direcció de fotografia: Adrià Escanilla i Tito Baraldés
Intèrprets: Quimet Pla, Carme Franquesa i Albert Baraldés
Sinopsi: Un home gran, un pintor, acaba de patir la mort de la seva dona. Tot 
és molt recent. Immers en la seva soledat, comença a pintar diferents 
paisatges i descobreix que tot allò que pinta es converteix en realitat. Així 
doncs, per retrobar-se amb la seva dona, decideix pintar-la.

Taro de Dani Rebner 
Pacífic Media / Alacant / 2019 / 17’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Rafa Roche
Intèrprets: Sophie Maréchal, Marc de Panda i Raúl Julve
Sinopsi: Gerda Taro, Robert Capa i el Taino son tres personatges caracteritzats 
pel seu magnetisme i passió. Les seves vides i emocions es creuen durant uns 
breus instants a la Guerra Civil Espanyola, una trobada que es convertirà en un 
dels moments més icònics de la història.
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Vaca de Marta Bayarri

Divendres 14 de juny / 18:00 h

Momotrup Films / Barcelona / 2018 / 15’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Andreu Adam Rubiralta
Intèrprets: Marta Bayarri i Pepo Blasco
Sinopsi: La Marga viu atrapada en una vida rutinària que no la satisfà. Un dia 
té l'oportunitat de ser algú diferent, però per aconseguir-ho necessitarà trobar 
ajuda i això no serà tan fàcil.

SELECCIÓ OFICIAL CURTMETRATGES

Tens talent d’Enric Vilageliu
ESCAC Films / Terrassa –Barcelona / 2019 / 9’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Marc Guardiola
Intèrprets: Miranda Gas i Bernat Quintana
Sinopsi: La Jana rep una visita molt especial, en Jordi. Els dos intenten 
acostar-se l'un a l'altre i connectar de nou però alguna cosa falla. Durant un 
vespre els dos s'enfrontaran al forat negre de negativitat en què es troba la 
Jana, i que s'ha empassat la relació sense que cap dels dos ho hagi pogut evitar.

Mar de Fèlix Colomer   
Forest Film Studio / Barcelona / 2019 / 4’ / digital / ficció 
Direcció de fotografia: Lluís Domingo
Intèrprets: Diana Gómez i Paula Jornet
Sinopsi: La Paula participa a un concurs radiofònic des del metro per guanyar 
1.000 €. Intentarà aconseguir-ho amb l'ajuda d'una desconeguda, que s'hi veu 
involucrada des del principi. Tres minuts són suficients per canviar-te la vida i 
poder canviar la dels altres.

Suc de síndria d’Irene Moray 
Distinto Films / Barcelona / 2019 / 22’ / digital / ficció
Direcció de fotografia: Irene Moray
Intèrprets: Elena Martín i Max Grosse Majench
Sinopsi: La Bàrbara i el Pol marxen uns dies de vacances. Envoltats de natura 
i amics, busquen passar-s’ho bé i alhora trobar un espai tranquil per gaudir de 
la seva intimitat. Amb el suport d’en Pol, enmig de la natura, entre llàgrimes i 
rialles, la Bàrbara aprèn a deixar-se anar, sanar les velles ferides i redefinir la 
seva sexualitat.

ESTRENA



Diumenge 9 de juny / 10:30 h

Aigua (Cesk Freixas), d’Albert Masferrer i Carles Gómez
Slipcast Production / Barcelona / 2018 / 3’ 20” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Toni Llobet
Sinopsi: El videoclip narra la vida d'una parella des de que es coneixen fins que tenen 
una filla. Tota la interacció entre aquesta parella passa sota l'aigua.

SELECCIÓ OFICIAL VIDEOCLIPS

46

Cal celebrar les desgràcies (Pol Fuentes), de Pol Fuentes 
PICAP i Estudi Lluerna / Barcelona / 2018 / 3’ / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Pol Fuentes
Sinopsi: Retrat metafòric rodat a Japó del triangle amorós fantasmagòric que 
s'estableix durant el dol de la viudetat, entre l'amant difunt, la persona que té el dol i 
el nou amant que li aporta esperança.

La collita (Mazoni), de Joanic Geniüt
FERéSTEQ / Girona / 2017 / 4’ 20” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Joanic Geniüt
Sinopsi: Rondalla postapocalíptica en què un home es disposa a sobreviure després 
del col·lapse de la societat.

La força de l’Ebre (Pepet i Marieta), de Mario Pons 
Segula Films / Amposta –Tarragona / 2019 / 4’ / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Francisco Camacho
Sinopsi: En el 18è aniversari del naixement del moviment antitransvasament, el 
videoclip abraça les noves generacions que han crescut amb la defensa del riu i el 
territori. Som fills de la Terra de l'Ebre, portem molts anys de puny alçat pa defensar que 
l'aigua del riu arribe a la mar pel seu curs natural.

M’ha passat a mi (Ju), de DaVid Conill 
RGB Suports / Torelló –Barcelona / 2018 / 3’ 50” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Ivan Raga
Sinopsi: Història d'un amor finalitzat.
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Roba estesa (Guillem Roma), de Guillem Roma
Black Bambi / Cantonigròs –Barcelona / 2017 / 3’ 45” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Èric Motjer
Sinopsi: Una cançó dedicada a les coses senzilles i humils. Aquelles que no valen 
gaires diners però que precisament son les que donen sentit a la vida. Els amics, la 
natura, la família, el ballar i cantar... i amb la roba estesa com a símbol de tot això.

Sense likes (Desert), de Castells & Garay
Castells & Garay / Barcelona / 2018 / 3’ 10” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: César Villalba
Sinopsi: Definit pels seus propis autors com un memento mori de plàstic corromput, el 
clip gira a l’entorn del concepte memento mori, un recordatori artístic de la seguretat 
de la mort.

Superpoders (Andrea Mir), de Marc Anisi i Carlos Guil
Childhood / Rubí –Barcelona / 2019 / 4’ 20” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Oriol Colomar i Enya Rodriguez
Sinopsi: Una artista neix i s'exposa al món passant a ser un producte.

Torno a ser jo (Oques grasses), de David Victori i Elias M. Félix
Good Monday & Full Emotions / Barcelona / 2018 /  4’ / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Elias M. Félix i Pepe Gay
Sinopsi: Ja no et ploro, ja no et ploro; ja no espero, ja no espero; ja no et ploro, ja no 
et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. (Capítol 1 de Fans del Sol).

In the night (Oques grasses), de David Victori i Elias M. Félix
Good Monday & Full Emotions / Barcelona / 2018 /  3’ 30” / digital / clip musical
Direcció de fotografia: Elias M. Félix i Pepe Gay
Sinopsi: Aquesta nit vull ser jo el meu propi perill, que em peti la vida al pit; no cal 
pensar en el que serà demà de mi, que si m’hi he de fer mal pensar-ho no em serveix. 
(Capítol 2 de Fans del Sol).

Vida (Smoking Souls), de Pau Berga
Tresdeu Media / València / 2017 / 4’ 20”/ digital / clip musical
Direcció de fotografia: Yousef Daoud
Sinopsi: Dues persones desperten en un saló de marbre. Duen espills al damunt, els 
sedueix el seu reflex. Però, en tancar els ulls, una sensació interior desperta, més 
poderosa que la imatge.

ESTRENA
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Serà precís?

11, 12 i 13 de juny / 10:30 h

Alumnat de 3r de primària de l’Escola Ciutat Artista Faller de València
2018 / 11’ / digital / ficció
Direcció: Joana Martínez
Direcció de fotografia: Javier Baviera i Plácido Gallego
Sinopsi: Un grup d'entusiastes exploradors i exploradores gaudeixen de la 
Natura i ens conviden a estimar-la.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Els nutrients
Alumnat de 4t de primària de l’Escola Sant Ignasi de Manresa –Barcelona 
2017 / 2’ 30” / digital / documental
Direcció: Col·lectiva
Direcció de fotografia: Col·lectiva
Sinopsi: Sabeu què són els nutrients? Doncs en dos minuts, podreu aprendre 
moltes coses sobre ells i com tenir una alimentació saludable.

Cant del garrofejar
Alumnat de 4t, 5è i 6è de primària del Col·legi Puértolas Pardo de L’Alcora 
–Castelló / 2017 / 7’ / digital / videoclip
Direcció: Teresa Artero
Direció de fotografia: Raül Tena
Sinopsi: El Cant del garrofejar és una cançó típica de l'Alcora que explica com 
treballava la gent del poble fa molts anys. Mitjançant la tècnica de l’stop 
motion i la ceràmica, el videoclip fa un homenatge a les tradicions culturals de 
la població.

I was here
Alumnat de 6è de primària del Col·legi Hernández de Vilanova de Castelló 
–València / 2018 / 10’ / digital / ficció
Direcció: Míriam Sebastian i Raimon Solves
Direcció de fotografia: Rafael Solves
Sinopsi: Un grup d'alumnes troba un diari antic escrit en anglès mentre fa un 
treball a la muntanya. La troballa fa que es posin a investigar la seva 
procedència.
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Una setmana sense estels
Alumnat de 3r i 4t de primària de l’Escola de Maspujols –Tarragona
2019 / 9’ 45” / digital / ficció
Direcció: Irene Jardim
Direcció de fotografia: Irene Jardim
Sinopsi: Un científic fabrica una màquina per caçar estels i poder fer feliç a la 
seva germana; això el portarà a descobrir la importància de compartir.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Posa’t les ulleres liles
Alumnat de 6è de primària de l’Escola Mansuet de Collbató –Barcelona
2019 / 15’ / digital / ficció
Direcció: Col·lectiva
Direcció de fotografia: Col·lectiva
Sinopsi: Amb el lema Posa’t les ulleres liles hem reflexionat i analitzat els 
diferents estereotips i rols de gènere que trobem en el nostre dia a dia, hem 
parlat de la igualtat d’oportunitats, hem debatut sobre situacions quotidianes, 
dels micromasclismes i del paper fonamental que tenim com a ciutadans per 
combatre aquestes situacions de desigualtat.

Méliès emmascarat
Alumnat de 5è de primària de l’Escola Juan Esteve d’Albal –València
2018 / 3’ 50” / digital / ficció
Direcció: Benja Garzón
Direcció de fotografia: Eva Ortega
Sinopsi: Luisa és mestra a una escola de màgia i demana la col·laboració del 
mag i amic George Méliès per a impartir una classe al seu alumnat. Quan 
Méliès arriba a l’escola, una maga “canviant” es transforma en Méliès i entra 
a l’escola amb la finalitat de fer desaparèixer la mestra Luisa i el seu alumnat.

Atrapats
Alumnat de 6è de primària de l’Escola Piaget de Barcelona
2018 / 12’ 30”/ digital / ficció
Direcció: Gonçal Perales
Direcció de fotografia: Gonçal Perales
Sinopsi: Els alumnes d'una classe queden atrapats a l'escola.

49

11, 12 i 13 de juny / 10:30 h



Per nassos

Divendres 14 de juny / 10:30 h

Alumnat de cicles formatius de l’Institut Pere Martell de Tarragona
2018 / 10’ 15” / digital / documental
Direcció: Abel Balaguer
Direcció de fotografia: Ramon Tella
Sinopsi: Contaminando Sonrisas és una associació sense ànim de lucre que es 
dedica a viatjar arreu del món, sobretot en llocs conflictius en els quals la gent ho 
passa malament, transmetent felicitat mitjançant els seus espectacles de circ.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Filtres
Alumnat d’ESO de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal –Barcelona 
2019 / 14’ 40” / digital / ficció
Direcció: Col·lectiva
Direcció de fotografia: Col·lectiva
Sinopsi: La Carla està farta de ser influencer. La Lídia haurà de decidir si 
enviar o no una fotografia a la seva parella. L'Erika es troba en una situació de 
violència de gènere. La Daniela rep el missatge d'un desconegut. Quatre 
històries paral·leles unides per les xarxes socials.

Discovery Teens
Alumnat de batxillerat i cicles formatius de  l’Escola Pia Santa Anna de Mataró 
–Barcelona / 2017 / 3’ / digital / documental
Direcció: Valèria Cuní
Direcció de fotografia: Víctor López
Sinopsi: A través de la imitació dels documentals americans de caire salvatge 
i naturalista que ens arriben aquí de forma doblada, Discovery teens ho fa amb 
forma de fals documental per investigar l’entorn de l’Escola i analitzar els 
adolescents tal i com si fossin una espècie animal salvatge.

This is me
Alumnat de 4t d’ESO de l’Institut La Garrotxa d’Olot –Girona
2018 / 15’ / digital / ficció
Direcció: Col·lectiva
Direcció de fotografia: Col·lectiva
Sinopsi: Què és ser normal? Al voltant d’aquesta pregunta gira la trama de la 
producció This is me. L’obra explica la història del David i la Laura, dos joves 
que intenten lluitar contra les seves pors i els prejudicis de la societat que els 
envolta.50
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Najac
Divendres 14 de juny / 10:30 h

Alumnat d’ESO de l’Institut Euclides de Pineda de Mar –Barcelona
2019 / 3’ 15” / digital / animació
Direcció: Arantxa Duque
Direcció de fotografia: Arantxa Duque
Sinopsi: Najac és un país utòpic i lliure de fronteres que viu uns moments de 
canvis.

SELECCIÓ OFICIAL CENTRES EDUCATIUS

Memòries de l’Ebre
Alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut Antoni de Martí i Franquès de 
Tarragona / 2018 / 5’ 30” / digital / documental
Direcció: Laia Moreno
Direcció de fotografia: Laia Moreno
Sinopsi: Una noia troba el diari del seu besavi, soldat republicà durant la 
guerra civil espanyola. L'avi relata l'experiència al front amb la lleva del 
biberó, sense saber fer servir el fusell, passant fred, gana i set... veient morir 
els seus companys. Durant el combat perd un braç i tem per la seva vida. 
Documental basat en una història real.

Sense filtres
Alumnat d’ESO de l’Institut Santa Eugènia de Girona
2019 / 13’ 40” / digital / documental
Direcció: Jordi Cruset
Direcció de fotografia: Jordi Cruset
Sinopsi: Hem intentat copsar la violència de gènere de baixa intensitat, aquell 
maltractament, sovint verbal, que pateix el sexe femení. Hem procurat ser 
fidels al títol del documental, i els adolescents que hi surten expliquen el que 
senten, viuen i experimenten en el seu dia a dia a l'institut i al barri.

Un regal espacial
Alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma –Illes Balears
2019 / 13’ 20” / digital / ficció 
Direcció: José Juan Guijarro
Direcció de fotografia: Maria Gràcia Cloquell
Sinopsi: Tots els mitjans de comunicació es fan ressò de la notícia mundial: a 
la lluna li falta un tros. Què ha passat? Un regal espAcial amaga el secret.

SESSIÓ CONJUNTA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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NOTES
Les projeccions de les diferents Seleccions Oficials tindran lloc a la sala del teatre del Casino 
Municipal (pl. dels Pins, 6); les activitats paral·leles es desenvoluparan a l’espai del Casal 
Municipal “Les Monges” (c/ Major, 9). L’aforament del Casino és de 400 localitats i el del Casal de 
100 localitats.

L’accés a tots els actes i projeccions del Festival és gratuït fins a completar l’aforament. Per a la 
gala de cloenda caldrà dur la corresponent invitació, que s’haurà hagut de gestionar prèviament 
des de l’enllaç de Ticketea que es troba al web www.fic-cat.cat.

Les projeccions començaran puntualment; un cop iniciades, i per respecte a les persones 
assistents, no es permetrà l’accés a la sala.  

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

Al públic assistent a les sessions li serà lliurada una butlleta informativa amb els títols de les 
produccions que es projectaran, amb la finalitat que tothom les pugui valorar i puntuar com cregui 
oportú. El comitè organitzador les recollirà en acabar cada sessió per tal de fer el recompte dels 
vots i procedir al lliurament del premi del públic, que es donarà a conèixer durant la cerimònia de 
cloenda del Festival. 

L’exposició EL CATALÀ AL CINEMA! de Plataforma per la Llengua ubicada a l’espai del Casal 
Municipal “Les Monges” es podrà visitar la tarda del dia 8 de juny a partir de les 19 h, i els matins 
dels dies 9, 15 i 16 a partir de les 11 h.

Durant la setmana del Festival hi haurà instal·lada una carpa informativa a tots els efectes davant 
del local de la Penya Blaugrana (pl. dels Pins, 3).

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

Programació
Pilar Franquet

675 178 072
programacio@fic-cat.cat

Comunicació
Sònia Camí
639 790 925

comunicacio@fic-cat.cat

Organització
Eva M. Giménez

656 609 788
organitzacio@fic-cat.cat



Organització
Associació FIC-CAT i Ajuntament de Roda de Berà

Patrocini
Ajuntament de Roda de Berà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció 
General de Política Lingüística, Diputació Provincial de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, 
Ajuntament de Creixell, ARTiCAT i Xº Décimo Arte, Estrella Damm, Obra Social “La Caixa”, Autocars 
del Penedès, Jaume Pahissa Comunicació Audiovisual i OCINE

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

Col·laboracions
Acadèmia del Cinema Català, Filmoteca de Catalunya, FILMIN, VOC Premis i Mostra d’Audiovisual en 
Català, Plataforma per la Llengua, Universitat Rovira i Virgili, Facultat Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, Escola de Cinema de Reus, XES Produccions Audiovisuals, Institut Pere Martell, 
Movi-Cine Projeccions, Cellers De Muller, Supermercats Bon Preu i Esclat, Farmàcia Orrit Mackenzie, 
Formes Gràfiques Valls, Roda de Berà Ràdio, Associació Juvenil Roda Jove, Centre de Dia Marinada, 
L’Enginy, Penya Blaugrana, Arc Mobiliari, Càmping Stel, Càmping La Plana, Forn Queralt, Benfumat, 
Palma Pinel, 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

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
SOM CINEMA, Festival de l’Audiovisual Català de Lleida
ULL-NU, Festival Audiovisual de Joves Creadors d’Andorra
GIRONA FILM FESTIVAL Festival de Cinema de Girona

Agraïments         
AEC, Dones Visuals, Universitat Pompeu Fabra, ECIB, Ràdio 4, Cadena SER Tarragona, El Punt Avui, 
Diari de Tarragona, Tarragona 21, Ràdio Rambla Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona La Torre, Domenys 
Ràdio, Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga, Hotel d’Entitats, Policia Local, Brigada Municipal, 
Papereria Ana, Perruqueria Art’s, Restaurant Baluma, Restaurant Larimar, PastisArt, Comercial 
Piqué, El Rincón del Belloto, Ramon Magriñà, Josep Eduard Príncep, Jean-Marc Segarra, Josep M. 
Grau, Rafael Siles, Sònia Ferrer, Josep Coca, Josep M. Virgili, Antonieta Garriga, Íngrid Virgili, Beatriu 
Vives, Lluïsa Soler, Víctor Alonso, Lourdes Auquer, Ester Bairaguet, Ferran Calvet, Blanca Domínguez, 
Octavi Formatjer, Rafel García, Marina Giner, Rubèn Gracia, Montserrat Güixens, Guillem Jurado, 
Montse Martínez, Maria Mestre, Laura Miró, Clàudia Rosa, Oriol Simón, Miquel Urbano, Iolanda Virgili 
i Maria Fe Vives

Comitè organitzador                                                                                                     
Antonio Barrero, Sònia Camí, Anna Cortadella, Carol Cubota, Pilar Franquet, Cris Gambín, Eva M. 
Giménez, Sònia López, Roser Nogués, Toni Pinel, Laura Relea, Raül Riera i la col·laboració de Teresa 
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DISSABTE 8 DIUMENGE 9 DILLUNS 10 DIMARTS 11

19:00h
Inauguració de

l’exposició
“El català al cinema!”

10:30h
Projecció

JOVE 48 HORES

10:30h
Projecció

Centres Educatius
Educació Primària

Tot seguit
Projecció

VIDEOCLIPS

12:00h
Classe

magistral
de Josep

Maria Civit

12:30h
Projecció

documental
A LES FOSQUES.

LA MEMÒRIA
DE LA TORTOSA

BOMBARDEJADA

18:00h
Projecció

Curtmetratges
Sessió Conjunta 1

18:00h
Projecció

Documental
SOLO IN PAPUA

19:30h
Projecció

Curtmetratges
Sessió Conjunta 2

18:00h
Projecció

Llargmetratge
ARA

22:00h
Projecció

Documental
MALEÏDA 1882

22:00h
Projecció

Llargmetratge
LA FILLA D’ALGÚ

19:30h
Projecció

Llargmetratge
LA VIDA SENSE
LA SARA AMAT

22:00h
Pantalla Sitges i

Retrospectiva
Projecció Llargmetratge

ANGOIXA

21:00h
Recreació històrica

22:00h
Inauguració oficial

Llargmetratge
BARCELONA 1714

Teatre del Casino MunicipalESPAIS DEL FESTIVAL Plaça dels Pins Casal Municipal “Les Monges”
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DIMECRES 12 DIJOUS 13 DIVENDRES 14 DISSABTE 15

19:30h
Projecció

Documental
PAVLOVSKY

11:00h
Trobada professional

de professorat de
Centres Educatius

12:30h
Taula rodona

“Una mirada femenina a 
l’entorn de la direcció

de fotografia”

10:30h
Projecció

Centres Educatius
Educació Primària

10:30h
Projecció

Centres Educatius
Educació Primària

10:30h
Projecció

Centres Educatius
Educació Secundària

18:00h
Projecció

Documental
GOODBYE, RINGO

18:00h
Projecció

Curtmetratges
Sessió Conjunta 5

22:00h
Projecció

Llargmetratge
STAFF ONLY

19:30h
Projecció

Curtmetratges
Sessió Conjunta 4

18:00h
Projecció

Curtmetratges
Sessió Conjunta 3

19:30h
Projecció

Documental
IDRISSA, CRÒNICA

D’UNA MORT QUALSEVOL

22:00h
Projecció

Llargmetratge
7 RAONS PER FUGIR

+
Projecció Curtmetratge

ZOMBIOSI

22:00h
Projecció

Llargmetratge
ELS DIES QUE

VINDRAN

19:00h
Cloenda oficial

del Festival

Llargmetratges Curtmetratges

VideoclipsCentres educatius Jove 48 hores

DocumentalsSELECCIÓ OFICIAL
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