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L’ALTERNATIVA 2010

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, és una gran festa per als amants
del cinema independent. Cinema que no s’inclina enfront les directrius més convencionals i
còmodes; el cinema que s’atreveix i s’arrisca, el cinema dels marges, de les profunditats;
cinema d’emocions o reflexions, cinema compromès, honest. Cinema que té la facultat de
proposar alguna cosa nova, que ens estimula i ens sorprèn. Pel·lícules que ens transmeten que
el llenguatge cinematogràfic encara està viu, que palpita i que ens arriba a emocionar o
convèncer.
Perquè l’evidència que hi ha encara tot un món de cinema diferent, personal, innovador i
compromès per descobrir, i que hi ha un nombrós i curiós públic desitjós de conèixer-lo, ens
motiva any rere any a posar-nos de no mans a l’obra. Són ja 17 anys de recerca, de lluita, de
entusiasme, de contactes, de creixement…, que ens ha portat a ubicar el festival de forma
sòlida en el mapa dels festivals de cinema independent, a consolidar un públic fidel.
Un any més tot un gran equip de professionals entusiastes ha estat treballant dur per localitzar i
rescatar petites grans joies del cinema independent de tot el món. I patint el dur moment de la
selecció, que obliga a decisions delicades, a vegades doloroses (com seleccionar 52 films d’entre
més de 2000 rebuts en les Seccions Oficials), però que comporta meravelloses sorpreses i
alegries. Perquè són aquests moments, una vegada aconseguit el puzzle d’una programació que
presenta més de 200 films, quan observem el resultat amb un somriure de satisfacció i esperem
amb il·lusió poder compartir tot aquest treball.
En un moment en què les pantalles gegants envaeixen l’espai familiar, ens sembla especialment
important fomentar l’espai de trobada, debat, celebració, formació. Així, des del festival ens
dediquem amb carinyo a crear un espai de trobada únic i acollidor, causant de que finalment
espectadors i creadors recorden l’Alternativa essencialment como un lloc de trobada càlid on
descobrir i compartir el millor del cinema independent.
Un lloc on descobrir films inèdits i autors imprescindibles (com Raymond Depardon o Kluge),
cinematografies de països habitualment descuidats pels grans circuïts comercials (Mèxic),
reivindicar el paper d’agents claus (Miñarro), obres d’estudiants d’Escoles de Cinema del Món,
o tota una amplíssima oferta de programació gratuïta en la rica i diversa Pantalla Hall, nodrida
d’intercanvis internacionals amb festivals afins i una primera oportunitat per als creadors en
Pantalla Lliure. Però també on tenir l’oportunitat de fer debats amb creadors i assistir a
propostes formatives diverses (como l’àmplia oferta d’activitats formatives gratuïtes en Escoles
de Cinema del Món; seminaris de cinema, masterclasses). Els professionals tenen tota una sèrie
de serveis i propostes a la seva disposició: vídeo a la carta, trobades per a professionals, etc. I
per suposat, també un lloc imprescindible per a la festa, per a la celebració, amb festes i
concerts d’artistes que també aposten per la independència i la innovació en l’àmbit musical.
I, al finalitzar els 9 dies del festival, seguirem lluitant dur per obrir fronteres i nous camins per a
presentar aquest cinema en tot el món i trobar canals d’exhibició per al cinema que tant
estimem, a través del programa l’Alternativa de viatge.
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SECCIÓ OFICIAL

3 SECCIONS OFICIALS
L’Alternativa contarà amb tres seccions oficials; Llargmetratges de Ficció, Llargmetratge
Documental i Curtmetratge (en què s’inclou treballs de ficció, documental i animació).
Del total dels films a competició, n’hi ha 6 que són estrenes a Espanya.
Aquest any s’han seleccionat un total de 51 films de 28 països; 7 llargmetratges de ficció, 7
llargmetratges documentals i 37 curtmetratges (de ficció, documental i animació).
7 llargmetratges internacionals de ficció a competició: Bi, Dung so! de Phan Dang Di
(Vietnam/França/Alemanya, 2010), Estrada para Ythaca de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro
Diógenes i Ricardo Pretti (Brasil, 2010), Francesca de Bobby Păunescu (Romania, 2009), Huacho de
Alejandro Fernández Almendras (Xile/França/Alemanya, 2009), Verano de Goliat de Nicolás
Pereda (Mèxic/Canadà/Països Baixos, 2010), Viajo porque preciso, volto porque te amo de
Marcelo Gomes i Karim Aïnouz (Brasil 2009) i Woman on Fire Looks for Water de Woo Ming Jin
(Malàsia/Corea del Sud, 2009).
7 documentals internacionals a competició: La bocca del lupo de Pietro Marcello (Itàlia, 2009),
Glubinka 35x45 d’Evgeny Solomin, Los materiales de Colectivo Los Hijos (Espanya, 2009),
Mauerhase de Bartek Konopka (Polònia/Alemanya), Piombo fuso de Stefano Savona (Itàlia,
2009), Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche (Bèlgica, 2009) i Zum Vergleich de
Harun Farocki (Alemanya /Àustria, 2009).
37 curtmetratges a competició: A Family Portrait, Amanar Tamasheq, Bu Sahilde, Cotonov
Vanished, East Man, El evangelio, Enterprisse, Five Lessons and Nine Questions about
Chinatown, Flag Mountain, For Cultural Purposes Only, Holding Still, I Know Where I'm Going,
L'art délicat de la matraque, La Fête, La historia de mi vida, Les Journaux de Lipsett, Mr Panz at
Lake Leman, notes on m, (notes on mammals and habitats), Nunta lui Oli, Nuvole, Mani, On ne
mourra pas, Paradise Later, Pickpocket, Prediger, Rendez-vous à Stella-Plage, Rita, Strange
Lights, Sutrapeze, Tad's Nest, The Darkness of Day, The Shutdown, This is Alaska (Esto es
Alaska), Time's Up, Triumph of the Wild, Twelve Sketches on the Impossibility of Being Still, Un
monde pour soi, We – 1st Person Plural i Yanqui Walker and the Optical Revolution.

PREMIS
El import total de la dotació dels premis en metàl·lic d’aquesta edició ascendeix a 12.500€,
repartits entre les diferents categories a competició:
6.000€ al millor Llargmetratge de Ficció
4.000€ al millor Llargmetratge Documental
2.500€ al millor Curtmetratge
A més a més, els espectadors concediran el Premi del Públic al millor Curtmetratge.
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Llargmetratges internacionals de ficció
Bi, Dung so! · Phan Dang Di
(Vietnam/França/Alemanya, 2010)
VOSC/VOSE · 92’ · 35 mm
Estrena a Espanya
Festivals: Prix SACD - Semaine de la Critique Cannes 2010

En el vell Hanoi, Bi, de sis anys, els seus pares, la seva tieta i la seva serventa viuen plegats sota
el mateix sostre. Després d'anys d'absència, el seu avi, greument malalt, torna de l'estranger i
s'instal·la a la casa familiar. A poc a poc, es va desenvolupant una relació entre Bi i el seu avi,
mentre el seu pare es va distanciant de la família.
Phan Dang Di (Nghe An, Vietnam, 1976) es va graduar a la Universitat de Hanoi de Cinema i Teatre, on actualment
ensenya escriptura de guió. Forma part de la nova generació de realitzadors de Vietnam. Bi, Dung so! és el seu primer
llargmetratge.

Estrada para Ythaca · Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro
Diógenes y Ricardo Pretti
(Brasil, 2010)
VOSC/VOSI · 70’ · Vídeo
Estrena a Espanya
Festivals: Grand Prix - Mostra de Cinema de Tiradentes 2010 /
BAFICI 2010 / Viennale 2010

Quatre amics -interpretats pels quatre directors- acaben de perdre el seu cinquè amic i
decideixen viatjar a la mítica Ythaca. A mesura que el viatge avança, sembla que, en realitat, no
estan buscant un lloc real, sinó més aviat alguna cosa que els ha acompanyat des del principi del
film, alguna cosa relacionada amb l'amistat, el silenci, el descobriment i el cinema.
Guto Parente (Fortaleza, 1983) ha dirigit els curtmetratges Cruzamento (2007), Espuma e Osso (2007), Passos no
Silêncio(2008) i Flash Happy Society (2009). Luiz Pretti i Ricardo Pretti (Rio de Janeiro, 1982) han dirigit els curts
Sabiaguaba (2006), Cartaz (2007), Longa Vida ao Cinema Cearense (2008) i el llargmetratge Rumo (2009). Pedro
Diógenes (Fortaleza, 1984) ha dirigit els curtmetratges Cruzamento (2007), Ficamos felizes com sua marcante
presença nesse momento tão especial de nossas vidas (2008), Miúdos (2008) i Vistamar (2009).

Francesca · Bobby Păunescu
(Romania, 2009)
VOSC/VOSI · 94’ · 35 mm
Festivals: 66 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2009 ·
Pusan International Film Festival 2009 · Reykjavik International
Film Festival 2009 · BAFICI 2010

Francesca és una jove mestra de Bucarest que, tan bon punt hagi estalviat els diners suficients,
vol emigrar a Itàlia i obrir una llar d'infants per a nens romanesos. De factura realista, el film
reflexiona sobre com les decisions importants que prenem afecten el destí d'aquells que ens
envolten.
Bobby Păunescu (Bucarest, 1974) va cofundar Mandragora Movies amb el director Cristi Puiu i la productora Anca
Puiu al 2004, i aquell mateix any van produir The Death of Mr. Lăzărescu. Al 2007 va estudiar realització a la USC de
Los Ángeles i recentment ha produït el tercer llargmetratge de Cristi Puiu, Aurora (2010). Francesca és el seu debut
com a director.
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Huacho · Alejandro Fernández Almendras
(Xile/França/Alemanya, 2009)
VOSI · 89’ · 35 mm
Festivals i premis: Festival de Cine Internacional de Valdivia 2009
· Festival de San Sebastián 2009 · Millor Film - Festival de Cine de
Viña de Mar 2009 · Festival de Cine de Mar de Plata 2009

Huacho està partida en quatre, una part per a cada integrant d'una família rural de Chillán (àvia,
avi, filla i nét) durant el desenvolupament de les seves tasques al llarg de les mateixes vint-iquatre hores. Una pel·lícula d'observació que es preocupa pels seus personatges, un film
neorealista que pren suficient distància
Alejandro Fernández Almendras (Chillán, 1971) és llicenciat en Comunicació Social per la Universitat de Xile i en
graduar-se va treballar com a crític de cinema, fotògraf i periodista. Des de 2002 ha dirigit varis curtmetratges, entre
ells; La ofrenda (2003) i Lo que trae la lluvia (2007), en competició a l'Alternativa 2007. Huacho es el seu primer
llargmetratge.

Verano de Goliat · Nicolás Pereda
(Mèxic/Canadà/Països Baixos, 2010)
VOSI 76’ · 35mm - Estrena a Espanya
Premis i festivals: Orrizonti Award - 67 Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica 2010 · Toronto International Film
Festival 2010 · Festival Internacional de Cine de Valdivia 2010 ·
Viennale 2010

Sobtada per la sobtada partença del seu marit, Teresa s'embarca en una missió per esbrinar què
ha passat. Barrejant ficció i documental la seva cerca es converteix en un viatge a través dels
carrers i les llars de les persones que coneix a Huilotepec, Mèxic, i es construeix el retrat d'una
ciutat i els seus habitants.
Nicolas Pereda (México DF, 1982) va realitzar un màster en Belles Arts a la York University de Toronto. El seu primer
llargmetratge, ¿Dónde están sus historias? (2007), va ser projectat a l'Alternativa 2007. El seu curtmetratge Entrevista
con la tierra (2008) i el seu llarg Perpetuum Mobile (2009) van estar a competició al festivall l’any passat. Li agrada
treballar amb en Gabino, la Luisa, en Paco i la Teresa, els actors i personatges de la majoria dels seus films. Verano de
Goliat és el seu cinquè llargmetratge.

Viajo porque preciso, volto porque te amo · Marcelo
Gomes y Karim Aïnouz (Brasil 2009)
VOSE · 75’ · Super 8 · Estrena a Espanya
Premis i festivals: Melhor Diretor/Melhor Fotografia Festival de
Rio 2009 · 66 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
2009 · Premis Coral i Premis FIPRESCI Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano 2009 · BAFICI 2010 · Grand Prix 22e
Rencontres de Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse 2010

Una road movie íntima, rodada en Super8, i un collage d'impressions, de records i de nostàlgia
explorats a través de la visió d'un geòleg que ha estat enviat a realitzar un treball de camp a
l'àrea arbustiva del Sertão, al nord-oest del Brasil.
Marcelo Gomes (Pernambuco, Brasil, 1962) es va graduar en Estudis Cinematogràfics a la Universitat de Bristol,
Regne Unit, i ha dirigit un gran nombre de curtmetratges. La seva primera pel·lícula, Cinema, aspirinas e
Urubus (2005) es va estrenar al Festival de Cannes i ha sigut guanyadora de més de cinquanta premis internacionals.
Karim Aïnouz (Ceará, Brasil, 1966) va estudiar arquitectura a la Universitat de Brasília i Teoria del Cinema a la
Universitat de Nova York. El seu primer llargmetratge, Madame Satã (2002), es va presentar a Cannes. El cielo de
Suley (2006), el seu segon llargmetratge, es va presentar a la Biennal de Venècia. Recentment ha acabat la sèrie de
televisió Alice.
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Woman on Fire Looks for Water · Woo Ming Jin
(Malàisia/Corea del Sud, 2009)
VOSC/VOSI · 96’ · 35 mm
Estrena a Espanya
Festivals: Pusan International Film Festival 2009 · 66 Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica 2009 · International Film
Festival Rotterdam 2010 · San Francisco International Film
Festival 2010 · BAFICI 2010

La història d'un pare i el seu fill en un poble de la costa de Malàisia i la relació que mantenen
amb les dones que hi ha en les seves vides. El film segueix aquests dos personatges enfrontantse a l'enyor, alhora que observa també el cicle que existeix entre pare i fill, com si es tractés
d'un inevitable destí.
Woo Ming Jin (Ipoh, Malàisia, 1976) va estudiar producció de cinema i televisió a la Universitat Estatal de San Diego.
Ha dirigit curts, videoclips i els llargmetratges Monday Morning Glory (2005), The Elephant and the Sea (2007) i The
Tiger Factory (2010).

Llargmetratge Documental
La bocca del lupo · de Pietro Marcello
(Itàlia, 2009)
VOSC/VOSI · 76’ · Vídeo (Projecció en 35 mm)
Premis: Best Film - Turin Film Festival 2009 · Teddy
Award/Caligari Award - Berlinale 2010 · Premio Signis - BAFICI
2010

La història d'amor entre Enzo i Mary va començar a la presó i reprèn ara el seu curs al barri
portuari de Gènova, que es manté intacte als temps moderns, un indret en el qual el segle XX
s'ha encallat com un vaixell sense àncora.
Pietro Marcello (Caserta, Itàlia, 1976) ha realitzat varis films, entre els que es troben Carta and Scampia(2003), Il
cantiere (2004) i Il passagio della linea (2007).

Glubinka 35x45 · Evgeny Solomin
(Rússia, 2009)
VOSC/VOSI · 43’· 35 mm
Festivals: Moscow International Film Festival 2009 · The
International Documentary Film Festival “Flahertiana” 2009 ·
IDFA 2009

Rússia. No fa gaire. Un fotògraf viatja d'un poble a l'altre de Sibèria fent fotos 35x45, format
passaport, dels veïns. El film revela una poètica història sobre persones que viuen en la cruïlla
de dues cultures juxtaposades: l'antiga Unió Soviètica i la Rússia moderna.
Evgeny Solomin (Kaluga, Rússia, 1972) va estudiar Literatura russa a la Universitat Estatal de Novosibirsk. Entre els
seus films es troben 2½ Weeks in Paradise (1997) i Katorga (2001).
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Los materiales · Colectivo los Hijos
(España, 2009)
VOSI · 72’ · vídeo 2009
Premis: Premi Jean Vigo Millor Director - Festival Punto de Vista
2010 · Menció Especial FIDMarseille 2010

1. m. Element que entra com a ingredient en alguns composats. 2. adj. Pertanyent o relatiu a la
matèria. 3. adj. Oposat a allò que és espiritual. 4. adj. Oposat a la forma. Es projecta junt amb el
curtmetratge Ya viene, aguanta, rigueme, mátame (8’).
El col·lectiu artístic Los Hijos, dedicat a investigar la forma fílmica i els mecanismes de la representació audiovisual,
està composat per Javier Fernández (1980), Luis López Carrasco (1981) i Natalia Marín (1982). Els seus films
inclouen El sol en el sol del membrillo (2009) i Ya viene, aguanta, riégueme, mátame, ensayo (2010), que es projecten
a l'Alternativa d’aquest any.

Mauerhase · Rabbit à la Berlin de Bartek Konopka
(Polònia/Alemanya, 2009)
VOSC/VOSI · 41’· vídeo
Festivals: Visions du Réel Nyon 2009 · Best Mid-Length Doc - Hot
Docs Toronto 2009 · Prix Europa, Berlin 2009 · DOK Leipzig 2009

La història mai explicada sobre els conills salvatges que vivien entre els Murs de Berlín.
Bartek Konopka (1972) va estudiar Cinema a la Jagiellonian University de Cracovia i en la Andrzej Wajda Master
School of Film Directing de Varsovia. Va treballar com a reporter per a ràdio i televisió durant quatre anys per després
dirigir nombrosos documentals per a televisió. Actualment roda el seu primer llargometratge.

Piombo fuso · Stefano Savona
(Itàlia, 2009)
VOSC/VOSI · 82’ · vídeo
Estrena a Espanya
Premis i festivals: Special Jury Prize Festival de Locarno 2009 ·
Honorable Mention Montréal RIDM 2009 · Torino Film Festival
2009

És 6 de gener de 2008, l'onzè dia de l'atac israelià a la franja de Gaza. De sobte una petita
escletxa s'obre a l'impermeable sistema de defensa i un director amb una càmera aconsegueix
entrar. Aquest film tracta sobre el que la càmera va poder captar, el relat simple de la vida
quotidiana a Gaza durant els últims dies tràgics de l'Operació Plom Fos.
Stefano Savona (Palermo, Itàlia, 1969) va estudiar Arqueologia i Antropologia a Roma i va participar a diverses
excavacions a Sudán, Egipte, Turquia i Israel. Va començar a treballar com a fotògraf freelance al 1995. Des de 1999
ha realitzat videoinstalacions, entre les que destaquen la que va produir per a l’exposició co·llectiva La città
infinita (2003) a la Trienal de Milán, D-Day (2005) al Centre Pompidou de París i varis documentals, com Roshbash
Badolato (1999) i Notes from a Kurdish Rebel (2006).
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Les racines du brouillard · Dounia Bovet-Wolteche
(Bèlgica, 2009)
VOSC/VOSI · 53’ · Super 8mm
Premis i festivals: Prix premier film - FIDMarseille 2009 · Les ÉtatS
Généraux du Documentaire Lussas 2009 · BAFICI 2010

Una costa, una arribada en vaixell, una cantarella, un lament distant i insistent. Aquests plans
d'obertura constitueixen un esbós del film: la travessa del Mediterrani d'Axelle just després de
la independència d'Algèria, d'un temps a un altre, en un gest de lleialtat cap a un amic d'aquella
època.
Dounia Bovet-Wolteche (Saoula, Argèlia, 1980) va estudiar al INSAS de Brussel·les. Entre els seus films, es
troben Tant qu’on est là, Nostalghia i Murs (2001).

Zum Vergleich · de Harun Farocki
(Alemanya/Àustria, 2009)
VOSC/VOSI · 61’ · 16 mm
Festivals: Berlinale Forum 2009 · Documenta Madrid 2010

Des d’ Àfrica i Índia, a Europa o Japó, Farocki ens mostra diferents punts de fabricació de maons,
amb tots els seus colors, moviments i sons, i se centra en com els maons són els fonaments de
la societat.
Harun Farocki (Nový Jičín, República Txeca, 1944) va estudiar a la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Des de
1966 ha desenvolupat més de 100 produccions per a cinema i televisió, combinant aquesta tasca amb la d’escriptor
per a la publicació Filmkritik. Actualment és professor a l’Acadèmia de Belles Arts de Viena.
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Curtmetratges
A Family Portrait de Joseph Pierce (Regne Unit)
Amanar Tamasheq de Lluís Escartín (Espanya / Mali)
Bu Sahilde de Merve Kayan, Zeynep Dadak (Turquia)
Cotonov Vanished de Andreas Fontana (Suïssa)
East Man de Christian Neubacher (Àustria)
El evangelio de Daniel V. Villamediana (Espanya)
Enterprisse de Mauricio Quiroga R. (Bolívia / Argentina)
Five Lessons and Nine Questions about Chinatown de Shelly Silver (Estats Units)
Flag Mountain de John Smith (Regne Unit)
For Cultural Purposes Only de Sarah Wood (Regne Unit)
Holding Still de Florian Riegel (Alemanya)
I Know Where I'm Going de Ben Rivers (Regne Unit)
L'art délicat de la matraque de Jean Gabriel Périot (França)
La Fête de Malcolm Sutherland (Canadà)
La historia de mi vida de Daniel Cuberta Touzón (Espanya)
Les Journaux de Lipsett de Theodore Ushev (Canadà)
Mr Panz at Lake Leman, notes on m, (notes on mammals and habitats) de Edwina Ashton
(Regne Unit)
Nunta lui Oli de Tudor Cristian Jurgiu (Romania)
Nuvole, Mani de Simone Massi (França)
On ne mourra pas de Amal Kateb (França)
Paradise Later de Ascan Breuer (Àustria / Alemanya / Indonèsia)
Pickpocket de João Figueiras (Portugal)
Prediger de Jochen Kuhn (Alemanya)
Rendez-vous à Stella-Plage de Shalimar Preuss (França)
Rita de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (Itàlia)
Strange Lights de Joe King, Rosie Pedlow (Regne Unit)
Sutrapeze de Pim Zwier (Països Baixos)
Tad's Nest de Petra Freeman (Regne Unit)
The Darkness of Day de Jay Rosenblatt (Estats Units)
The Shutdown de Adam Stafford (Regne Unit)
This is Alaska (Esto es Alaska) de Mårten Nilsson, Gunilla Heilborn (Suècia)
Time's Up de Marie-Catherine Theiler, Jan Peters (Alemanya)
Triumph of the Wild de Martha Colburn (Països Baixos)
Twelve Sketches on the Impossibility of Being Still de Magali Charrier (Regne Unit)
Un monde pour soi de Yann Sinic (França)
We – 1st Person Plural de Vika Kirchenbauer (Alemanya)
Yanqui Walker and the Optical Revolution de Kathryn Ramey (Estats Units)
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A Family Portrait

Flag Mountain

Nouvole Mani

On ne mourra pas

La Fête

L'art délicat de la matraque

Rita

Strange Lights
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JURAT

Secció Oficial Llargmetratge de ficció
Lorenzo Vilches Manterola
Lorenzo Vilches Manterola (Valparaíso, Xile) és catedràtic de periodisme i director del Màster
internacional d’escriptura per a cinema i televisió a la UAB. Consultor internacional en cinema i
televisió i director de la revista Guionactualidad. Coordinador de l’Observatorio Iberoamericano
de la Ficción Televisiva i director de la col·lecció editorial Estudios de Televisión.
Julio Lamaña i Orozco
Julio Lamaña i Orozco (Barcelona) és professor d’Història del Cinema. President de la Federació
Catalana de Cineclubs de 2003 a 2006 i actual gestor de coordinació i vocal de relacions
internacionals. Membre del comitè executiu de la Federació Internacional de Cineclubs i actual
president del cineclub BEC. Promotor de CINESUD. Difusión de films i coordinador de la mostra
MIRADOCS.
Albert Plans
Albert Plans (Sabadell, 1970) és guionista, president del Sindicat de Guionistes de Catalunya i
vicepresident de FAGA (associacions de guionistes de Catalunya, País Basc, País Valencià i
Galícia). Fou membre de l’equip de l’Alternativa els primers set anys. Destaquen els seus guions
Fénix 1123, El delta negat i El missatge i per a sèries com Ventdelplà, Porca misèria i Plats bruts.

Secció Oficial Llargmetratge documental
Javier Miranda
Javier Miranda (Cadis, 1965) és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Sevilla.
Postgraduat en Gestió i Política Culturals per la UOC, on va cursar el Màster en Gestió Cultural.
Vinculat al Festival Alcances de Cadis com a comissari de secció (2003), assessor cinematogràfic
(2004 i 2005) i programador des de 2006, quan el festival es va especialitzar en documental.
Elena Oroz
Elena Oroz (Sòria, 1978) és llicenciada en Comunicació Audiovisual (UNAV), va cursar el Màster
en Documental Creatiu de la UAB i és doctoranda en Comunicació (URV). Forma part del comitè
de selecció del Festival Punto de Vista, directora de la revista on-line Blogs&Docs, docent,
col·laboradora en múltiples publicacions, productora i guionista de reportatges i documentals
per a televisió.
Anna Petrus
Anna Petrus (Menorca, 1978) és crítica i cineasta. Premi a la Investigació en Comunicació
Audiovisual del CAC 2008. Comissària de Cinergies al CCCB i coordinadora d’In between days,
correspondència filmada entre Isaki Lacuesta i Naomi Kawase. És docent i programadora del
Festival de Cinema Documental DocsBarcelona. Escriu a Dirigido por, De Cine i Cultura/s de La
Vanguardia.
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Secció Oficial Curtmetratge
Montse Majench
Montse Majench (Barcelona) va ser reportera a TVE-Sant Cugat i cap de premsa del Festival de
Tardor de Barcelona a l’Olimpíada Cultural. Ha estat directora artística del Círcol Maldà i de les
Atraccions Montalegre al CCCB. Actualment coordina els Premis Nacionals de Cultura de
Catalunya i és responsable d’activitats públiques al CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts).
Antoni Pinent
Antoni Pinent (Lleida, 1975) és comissari d’art i de cinema i cineasta. Entre els seus projectes es
troben: Cinema Invisible Xcèntric, Xperimenta - Mirades contemporànies al cinema
experimental, That’s not entertainment! El cine respon al cinema, Del éxtasis al arrebato - 50
años del otro cine español i Cine a Contracorriente: Latinoamérica y España. Diálogos,
confluencias, divergencias… en los últimos 80 años.
Lupe Pérez García
Lupe Pérez García (Buenos Aires, 1970) es muntadora, guionista i directora de cinema
documental. La seva òpera prima Diario argentino va ser Prix du Jeune Public a Visions du Réel.
El 2010 inaugura la videoinstal·lació Cuentos crueles: las dos misiones del explorador, saga del
curt experimental Cuentos crueles, projectat en FIDMarseille 2009 i Documenta Madrid i
finalista del Premi de Cinema-Assaig de la UAB.
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SECCIONS PARALEL·LES

RAYMOND DEPARDON, EMPREMTA I TESTIMONI DEL SEU TEMPS
Ens aproximem a una de les figures més interessants del panorama cinematogràfic francès de
l‘actualitat. En paraules del crític Alain Bergala, l’obra de Depardon "fa pensar que des del
principi va ser conscient del paper i la responsabilitat social, en el sentit més ampli, que li oferia
el fet de poder realitzar les seves pel·lícules, crear imatges i permetre’s gravar moments, sovint
difícils, de la vida de les persones a les que filmava”, sempre des de "la convicció íntima de que
el cinema no és un art fútil i que havia de deixar petjades que algun dia serien documents
essencials sobre la França dels últims trenta anys".
Els seus primers curtmetratges, realitzats al mateix temps que els seus reportatges fotogràfics,
mostren la tensió entre la imatge fixa i la imatge en moviment, la necessitat d’"alliberar-se" de
la tirania estètica de la fotografia. Malgrat tot, al llarg de la seva carrera, la seva relació amb la
càmera ha anat canviant, i una vegada superada l’etapa d’exploració dels moviments de
càmera, el seu cinema ha anat tornant als orígens: la imatge fixa. Pel·lícules com Profils
paysans: l'approche exploren la capacitat d’un pla fix per extreure de la realitat tota la seva
essència, i captar allò que la fotografia no aconsegueix: el pas del temps.
Amb la selecció que presentem volem mostrar l’evolució d’aquest interessant cineasta,
començant per la sèrie Profils paysans, els seus dos films sobre la justícia (Délits flagrants, 10e
Chambre, instants d’audiences), o un dels films que tractaven del seu ofici com a reporter
(Reporters).

Profils Payans: l’approche (1998/99)

Urgences (1987)

Reporters (1980)

Délits flagrants (1993/4)

14

A banda de reporter gràfic, Raymond Depardon és un autèntic cineasta, un dels darrers
documentalistes que defensen els 35 mm, fet que dóna a la seva obra una qualitat i una
dimensió inigualables.

Projeccions
Reporters · (França, 1980) · VOSE · 90´ · 35 mm
Urgences · (França, 1987) · VOSE · 104´ · 35 mm
Délits flagrants · (França, 1993/4) VOSE 105´ 35 mm
Profils paysans: l´approche · (França, 1998/9) · VOSE · 90´· 35 mm
10éme chambre, instants d´audiences · (França, 2003) · VOSE · 105´ · 35 mm
Profils paysans: le quotidien · (França, 2004) · VOSE · 81´ · 35 mm

Biografia Raymond Depardon
Raymond Depardon neix el 6 de juliol de 1942 a Villefranche-sur-Saône. El 1954 el seu germà li
regala un aparell 6x6 de la marca Lumière. Realitza les seves primeres fotografies a la granja on
va néixer.
El 1957 s'inscriu a un curs de fotografia per correspondència i rep els primers encàrrecs:
fotografiar futbolistes amateurs. El 1958 s’instal·la a París, on treballa com a assistent de Gilles
Foucherand. El 1960 viatja a Algèria i descobreix el desert, que es convertirà en obsessió i motiu
cardinal de la seva obra fotogràfica i cinematogràfica.
En els seus reportatges, cobreix les sortides nocturnes de gent famosa, les cròniques
d’esdeveniments, els Jocs Olímpics (Tokio, 1964) i realitza nombrosos reportatges a l’estranger
(la construcció del mur de Berlín, les guerres d’Argèlia i Vietnam, etc). A Argèlia, fa la seva
primera publicació rellevant, fotografiant una missió militar francesa al desert, i cinc anys
després d’entrar a Dalmas, es converteix en el principal reporter de l’agència. Al 1966, crea la
agència Gamma, junt a Hubert Henrotte, Hugues Vassal i Léonard de Raemy, als que aviat
s’uneix Gilles Caron. A Gamma es proposa un funcionament precursor d’una agència fotogràfica
que permet al fotògraf firmar les seves fotos, mantenir els drets d’autor i disposar de major
autonomia i responsabilitat. Depardon realitzarà reportatges a Biafra, Praga, Xile, Indo xina o el
Txad. Actualment, és un dels més prestigiosos directors de cinema documental.
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CINEMA MEXICÀ. COMPARTINT MIRADES
Aquest any es compleix el Bicentenari de la Independència de Mèxic i el Centenari de la seva
Revolució i des de l’Alternativa volem col·laborar en aquestes celebracions organitzant de nou
una Secció Paral·lela dedicada a aquest ric i complex cinema.
En aquestes últimes edicions, hem presentat dues seccions per mostrar al públic de Barcelona
una important selecció d’obres d’aquesta nova generació de directors que des de
començaments d’aquest mil·lenni venen recollint premis i aplaudiments de crítica i cinema.
El que proposem, és indagar i buscar els referents que van nodrir aquesta nova generació dins
de la pròpia història del cinema mexicà: és a dir, aquells autors que investiguen en el
llenguatge per construir altres imatges en el mirall i que s’allunyen de narratives i
representacions convencionals i estereotips, compartint mirades que mostren la diversitat de
formes de vida, de possibilitats i realitats, convençuts que la cultura, més enllà d’un producte
comercial o un negoci és, sobretot, expressió d’una identitat col·lectiva i individual.
Començarem amb un film dels anys 60; una dècada on els cineastes realment interessats en el
cinema com a forma d’expressió personal, treballen al marge de la indústria en el anomenat
cinema independent: La Fórmula Secreta de Rubén Gámez de 1964. Un assaig cinematogràfic
en blanc i negre d’una llibertat absoluta que retracta un Mèxic molt diferent al del cinema de
l’època.
Els 70 són una dècada on es revitalitza el cinema d’autor i sorgeixen una sèrie d’interessants
obres com El lugar sin Límites d’Arturo Ripstein de 1978, l’excel·lent llargmetratge Los
albañiles de Jorge Fons de 1976 i Reed, México Insurgente de Paul Leduc de 1973. La primera
és una obra mestra, molt atrevida per la seva època. Amb un guió ben aconseguit explica una
història cruel i devastadora, on Ripstein exposa alguns problemes socials del Mèxic
contemporani. La segona, Los albañiles de Fons és una al·legoria sobre la societat mexicana,
presentada en una complexa i fluida estructura narrativa. Va aconseguir l’Os de Plata al Festival
de Cinema de Berlín i Reed, México Insurgente és una reconstrucció de les experiències del
periodista John Reed a la Revolució Mexicana. Realitzada amb rigor documental per convertir-la
en una reflexió política.

La fórmula secreta (1977)

Reed, México Insurgente, 1973
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Al 1989, Rojo amanecer de Jorge Fons sacseja la consciència del públic mexicà i s’atreveix a
trencar el silenci que va mantenir el cinema respecte als esdeveniments del 2 d’octubre de
1968. Amb ingeni, aprofitant els pocs recursos econòmics disponibles, el film utilitza un sol espai
tancat que conté en el seu interior un microcosmos representatiu de la societat mexicana de
l’època. Aquest film es va convertir en pedra angular que va obrir el pas a molts i nous
projectes i joves cineastes.

Lugar sin límites (1978)

Los Albañiles (1976)

Als anys 90, Ripstein realitza una altra obra mestra, Principio y Fin (1993), adaptació de la
novel·la del egipci Naguib Mahfuz, amb la que aconsegueix un nou èxit internacional.
De tots aquests joves que han sorgit en les dues últimes dècades projectarem; Lola de María
Novaro de 1989 i Bajo California: El límite del tiempo de Carlos Bolado de 1998.
Projeccions:
La fórmula secreta · Rubén Gámez (1965, Mèxic) · VOSF · 43´ · 35 mm
Reed, México insurgente · Paul Leduc (1973, Mèxic) · VOSF · 124´ · 16 mm
El lugar sin Límites · Arturo Ripstein (1978, Mèxic) · VOSF ·110´· 35 mm
Los albañiles · Jorge Fons (1976, Mèxic) · VOSI · 122´ · 35 mm
Frida, naturaleza viva · Paul Leduc (1986, Mèxic) · VOSF 108´ · 35 mm
Rojo amanecer · Jorge Fons (1989, Mèxic) · VOSI · 96´ 35 mm
Principio y fin · Arturo Ripstein (1993, Mèxic) · VOSI · 170´ · 35 mm
Lola · María Novaro (1989, Mèxic/España) · VOSI · 93´ · 35 mm
Bajo California: El límite del tiempo · Carlos Bolado (1998, Mèxic) · V.O. Castellà /Anglès S
castellà · 90´ · 35 mm
Amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya, el Consulado General de México a Barcelona,
La Filmoteca de la UNAM, IMCINE i Aeroméxico.
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NOTÍCIES DE L’ANTIGUITAT IDEOLÒGICA, ALEXANDER KLUGE
Un dels més respectats i lúcids cineastes alemanys, Alexander Kluge ha fet realitat el projecte
del realitzador soviètic Serguei Eisenstein; la filmació d’El Capital de Karl Marx. “El pla
d’Eisenstein em va commoure tant que vaig voler rendir-li un petit tribut” diu l’autor en una
entrevista.

Alexander Kluge. Foto: Markus Kirchgessner

Alekander Kluge. Foto: Regina Schmeken

Aquest homenatge s’ha convertit en una monumental i agosarada composició de seqüències
fílmiques, documentals i de ficció; un film-assaig de quasi hores. Un assaig cinematogràfic que
parla de Marx en el llenguatge de Hölderlin, una banda sonora amb incursions a la música
contemporània i òperes de Wagner i on va entrevistant a importants pensadors de Alemanya
como a Hans Magnus Enzensberger sobre el Divendres Negre de 1929 o a Peter Sloterdijk sobre
les metamorfosis de la plusvàlua. Kluge ha rellegit El Capital i ha cercat les imatges que avui
podrien traduir-lo.
Al novembre de 1929, Sergei Eisenstein va visitar James Joyce per confessar-li la seva idea
descomunal de filmar El Capital segons l’estructura narrativa de l’Ulisses. 81 anys després, Kluge
va complir amb el propòsit d’Eisenstein.

Nachrichten aus der ideologischen Antike-Marx/Eisenstein/Das Kapital (2008)
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Projeccions:
Nachrichten aus der ideologischen Antike-Marx/Eisenstein/Das Kapital (Notícies de l’antiguitat
ideològica Marx/Eisenstein/El Capital) · Alexander Kluge (2008, Alemanya) · VOSE · 570´ (9,30
hores) · DigiBeta (es projecta en DVD i es divideix en tres parts i en capítols)
1a part: Eisenstein i Marx a la mateixa casa. 189´
2a part: Totes les coses són persones encantades. 200´
3a part: Paradoxes de la societat de canvi. 183´
Amb la col·laboració del Goethe Institut de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya.

Horaris:
Dissabte 13 de novembre, 21 h
Auditori CCCB. 1a part
Diumenge 14 de novembre, de 16 a 22:45 h
Auditori MACBA. 2a i 3a part
Projecció contínua per capítols, amb disponibilitat de programa de mà detallant els horaris,
perquè el públic seleccioni el que vulgui visionar, entrant i sortint a la seva conveniència, i
pagant una entrada única de 4,50€ per a les dues sessions.
Per a consultar horaris: http://alternativa.cccb.org
Dimarts 16 de novembre - 19:30 h
Filmoteca de Catalunya - 1a part
Dimecres 17 de novembre - 19:30 h
Filmoteca de Catalunya - 2a part
Dijous 18 de novembre - 19:30 h
Filmoteca de Catalunya – 3a part
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PANORAMA
L’Alternativa vol ser una plataforma de l’interessant i ric cinema independent i d’autor que es
produeix en aquesta terra i per això programem aquesta secció dedicada als creadors nacionals.
Hi mostrarem una selecció de llargmetratges, sempre projectats en sala de cinema i amb l’autor
com a convidat perquè ens presenti la seva obra.
Desitgem mostrar al públic de Barcelona una sèrie d’obres realitzades en aquests dos darrers
anys. Treballs personals que indaguen en el llenguatge cinematogràfic i que aporten una mirada
innovadora i original que trenca estructures convencionals i que ens exigeix una participació
més activa i reflexiva.
Quatre són els llargs que presentarem en aquesta edició, dos documentals i dos de ficció, com a
mostra d’un cinema plural i divers que investiga i s’arrisca a construir altres veus, altres mirades
en el mirall.
Blow Horn és el segon film com a director de Lluís Miñarro, una de les veus més crítiques contra
el cinema unidireccional i productor de reputats autors independents. Aquest bonic documental
se’ns presenta com un viatge en el qual la càmera, el muntatge i la banda sonora van
configurant el mapa d’un espai i d’un temps interiors. Un acostament amb respecte a una altra
visió del món i a una cerca del sentit de la vida.
També projectarem dues òperes primes: Ori de Miguel Ángel Jiménez i Finisterrae de Sergio
Caballero.

Blow Horn (2009)

Ori (2009)

Finisterrae (2010)

To shoot an elephant (2009)
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La primera és una atípica coproducció entre Espanya i Geòrgia d’un autor que va iniciar la seva
carrera amb Aki Kaurismäki. En aquest film, Miguel Ángel Jiménez trenca fronteres entre el
documental i la ficció. Hi vol reflectir una determinada postura davant de la vida en tractar
temes universals com ara la solitud, el desarrelament, el deixar-se endur pels esdeveniments, la
manca d’audàcia, tenint com a escenari la ciutat de Tbilissi i com a context històric la guerra
entre Rússia i Ossètia del Sud.
Per la seva banda, Sergio Caballero, codirector i responsable de la imatge del festival Sónar, és
el realitzador de Finisterrae, un film amb una concepció que trenca les estructures tradicionals i
que parteix en primer lloc del rodatge i l’obtenció de les imatges per elaborar després el guió i,
finalment, afegir-hi els diàlegs. Un estil personal en el qual trobem els seus gustos, les seves
obsessions i el seu particular sentit de l’humor.
A més a més, presentem un punyent documental codirigit per Alberto Arce i Mohammad
Rujailah: To Shooot an Elephant. Un relat sobre un testimoni presencial a la Franja de Gaza que
viu en estat d’assetjament des de juny de 2007. Arce és periodista i, per a ell, ser-ho és una
responsabilitat ètica que et porta a compartir amb un públic més ampli el que està passant al
teu voltant. “Oblideu-vos de la neutralitat, oblideu-vos de l’objectivitat…. Tan sols provem de
ser de ser honestos i explicar el que hem vist i el que sabem.”
És indubtable que el llenguatge cinematogràfic continua viu i així ho demostra la quantitat i la
qualitat de les obres que es produeixen.
Margarita Maguregui
Equip Directiu

Projeccions:
Blow Horn · Lluís Miñarro (Espanya, 2009) · VOSI/C (VO en català, anglès, castellà i tibetà) 79´ ·
Mini DV & Super (Projecció 35 mm)
Finisterrae · Sergio Caballero (Espanya, 2010) · VOSE · 80´ · Digital
Ori · Miguel Ángel Jiménez (Espanya/Geòrgia, 2009) · VOSE · 80´ · 35 mm.
To shoot an elephant · Alberto Arce i Mohammad Rujailah (Espanya/Palestina, 2009) · VO
(anglès i àrab) SI/C · 113´ · DVcam
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HOMENATGE A JOSÉ MARÍA NUNES
L’Alternativa vol retre homenatge a aquest personal autor que sempre va ser al nostre costat.
Gran amic i company de viatge, va ser durant anys President Honorífic de La Fàbrica de Cinema
Alternatiu i va compartir amb nosaltres importants moments de la nostra història.
Projectarem Nit de vi negre, un dels seus films més coneguts i el documental La Edat del Sol
dirigit per Sílvia Subirós Mercader. A Nit de vi negre es troba aquesta escriptura pròpia que
caracteritzarà tota la seva obra. És un dels films més emblemàtics de la rebatejada Escola de
Barcelona, marcada per un llenguatge molt personal, al marge dels corrents més comercials i
que es deu, en part, de la Nouvelle Vague francesa. A ella varen pertànyer, entre d’altres, els
directors Joaquim Jordà, Jacinto Esteva i Pere Portabella.

Noche de Vino tinto (1966)

La Edad del Sol (2009)

Projeccions:
Nit de vi negre · José Mª Nunes (España, 1966) · VO · 105´ · 35 mm
Ella i el noi es troben en començar la nit. Tots dos estan decebuts per les seves respectives
parelles. No es coneixen, però se senten identificats per una situació similar de solitud i
abandonament. Acorden recórrer les millors tavernes en un intent d’abastar el darrer cel del vi
negre.
La Edat del Sol · Silvia Subirós Mercader (España, 2009) · VO (castellà i català) S (castellà i
anglès) · 25´ · HDV
José María Nunes, director de cinema vinculat a l’Escola de Barcelona, decideix, als 79 anys,
posar en marxa un projecte per realitzar una pel·lícula: Res pública. Al film, el protagonista i
alter ego del cineasta s’acomiada dels seus amics quan decideix posar fi a la seva vida.
José María Nunes va néixer a Faro, Portugal. Al 1942 va emigrar amb la seva família a Espanya,
instal·lant-se al poc temps a Barcelona, localitat de residència fins la seva mort. Interessat en el
món del cinema, en la dècada dels 50 va començar un periple molt ampli en els diferents oficis
de la indústria cinematogràfica catalana, treballant per a Enrique Gómez, Ignacio Farrés Iquino o
Joan Lladó. El llarg aprenentatge li va permetre aconseguir el seu desig com a director al 1957,
amb el seu film Mañana, amb què inicia no només una carrera professional destacada, sinó que
també col·loca la primera pedra del que després seria la Escuela de Barcelona. La seva activitat
artística no es va limitar a la direcció cinematogràfica i va abarcar també la escriptura d’ assaigs,
guions per altres realitzadors, la pintura i fins i tot incursions com actor en els Films dels seus
amics Jordi Cadena, Alfonso Ungría i Carlos Atanes.
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ACTIVITATS PARAL·LELES

TAULA RODONA: CINEMA MEXICÀ, ÈXITS I CONTRADICCIONS
Debat i reflexió sobre la història i l’evolució d’aquesta cinematografia, que ha vist sorgir en
aquesta dècada un important grup de creadors entossudits a investigar en el llenguatge
cinematogràfic i provar de construir la seva realitat en imatges i amb rigor.
Per parlar sobre el desenvolupament d’aquesta rica cinematografia, comptarem amb la
participació de dos grans i reconeguts directors mexicans: Arturo Ripstein, referent d’aquests
joves cineastes, i Ricardo Benet, pertanyent a aquesta nova fornada que “té la convicció que el
cinema continua sent tant un art com l’imaginari col·lectiu d’un poble”, ens parlaran de les
vicissituds i el desenvolupament del cinema mexicà.

TAULA RODONA: CINEMA MEXICÀ, ÈXITS I CONTRADICCIONS
Ponents: Arturo Ripstein i Ricardo Benet, directors de cinema
Data: Dijous 18 novembre
Horari: 19.30 h
Lloc: Sala Mirador del CCCB
Entrada: Gratuïta

“L’emmirallament d’una època daurada del cinema mexicà –generat per la sequera de
Hollywood durant la Segona Guerra Mundial– va derivar en una ressaca de 20 anys atònits. Cap
a la segona meitat de la dècada dels seixanta, directors com Ripstein, Fons, Cazals, Hermosillo,
Jorge Isaac i Juan Ibáñez, entre d’altres, van provar una nova manera d’expressar-se, de
recuperar públic, mercat i idiosincràsia. Però reinventar-se i trencar el clixé universal d’“allò
mexicà” era (i és) una tasca àrdua. Com recuperar la importància i la influència cultural del
nostre cinema al món sense recórrer al paradís perdut, a la còpia d’esquemes dels Estats Units o
al folklorisme fàcil?
El nostre cinema ha estat de llavors ençà una cadena d’esforços individuals que no ha quallat en
un estil, un corrent o una indústria. El que semblava preludiar aquell Nou Cinema Mexicà es va
esfondrar a la dècada dels vuitanta en el forat negre de la ineptitud cultural oficial. Als noranta,
el paisatge després de la batalla mostrava alguns supervivents que, al costat d’altres tot just
arribats, provaven de recompondre les peces del desastre, tot llançant-se al rescat selectiu del
passat i a la recerca de referències en les noves tendències del cinema mundial que no s’havia
detingut a observar el caos aliè.
La internacionalització encapçalada fa 10 anys per Iñárritu, Del Toro i Cuarón va suposar a
l’exterior un renaixement del cinema mexicà. Però tres flors no fan estiu, perquè les seves obres
han acabat per ser un producte globalitzat efectiu més que no pas una recerca d’un imaginari
mexicà just.
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Efectivament, en els darrers anys els festivals del món han premiat moltes pel·lícules mexicanes,
la qual cosa ha generat la percepció d’una indústria ufana. I, malgrat que el 2009 –un any
excepcional– es van realitzar al voltant de 70 pel·lícules, de les quals se’n van estrenar unes 40,
no ens fem il·lusions: el cinema mexicà es continua fent sense indústria, amb el desinterès dels
exhibidors i sense espectadors locals. La instància oficial IMCINE és efectivament la sortida i el
suport de diversos projectes, però el gruix de produccions i esforços es realitzen àrduament i de
forma individual. L’article 226 suposava la deducció de part dels impostos de les empreses cap
al cinema, però encara avui dia és confós i va crear als seus inicis un arma de doble tall; d’una
banda, era l’al·licient per al creador honest i, de l’altra, va generar una fornada de fills
d’industrials que un bon dia es llevaven i eren cineastes.
En un món àvid d’immediatesa, un cineasta amb un parell d’obres d’èxit esdevé una icona sense
haver recorregut encara la congruència i la solidesa de tota una obra. El repte afegit del cineasta
mexicà actual és no caure en les mels de l’aplaudiment internacional que ens porti a la
complaença i a fixar com a veritat l’ocurrència irresponsable maquillada de poesia. El bon
cinema mexicà, des del meu punt de vista, comparteix una mirada despullada i rigorosa de la
nostra realitat amb l’eterna recerca filosòfica i estètica.
Per sort, el nostre cinema es continua obrint pas des de la trinxera: Ripstein, Fons i Cazals
continuen abonant en el seu univers personal, altres generacions intermèdies han sobreviscut al
canvi de segle amb sòlides propostes i un grapat de nouvinguts balbucegem emocionats i
sorpresos per, almenys, aportar una peça a aquest trencaclosques que prova de ser el nostre
imaginari col·lectiu.”
Ricardo Benet
Director de cinema

Amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya, el Consolat General de Mèxic a Barcelona i
Aeroméxico.
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MASTERCLASS: POLIFÀGIES, FESTIVALS – CRÍTICA. LLUÍS MIÑARRO
Dirigida a professionals i estudiants i impartida per un dels més prestigiosos productors del
moment: Lluís Miñarro.
Miñarro és una de les figures més importants de la renovació del cinema contemporani a
Espanya. El productor impartirà a l’Alternativa una classe magistral en què parlarà de la
importància dels festivals i de la crítica cinematogràfica per fer visible un cinema d’autor
arriscat.

MASTERCLASS: POLIFÀGIES, FESTIVALS – CRÍTICA
Professor: Lluís Miñarro, productor cinematogràfic
Data: Dimecres 17 de novembre
Horari: De 19.00 h a 21.00 h
Lloc: Sala Mirador del CCCB
Entrada: 10 euros · Grups 8 euros

POLIFÀGIES: FESTIVALS – CRÍTICA
“Qui hi és primer, la crítica o els festivals de cinema? Qui devora a qui? Quin paper juguen uns i
altres en la visibilitat i promoció del cinema independent?
Aquestes són qüestions exploratòries sobre les quals cal debatre i contrastar punts de vista. Per
començar, hem d’acceptar la idea que tots ens necessitem. Tot suma quan es tracta
d’aconseguir la major eficàcia a l’hora de donar a conèixer el que –encara que no m’agradi–
hem acabat anomenant “producte cultural”.
La saturació d’informació, la caiguda dels circuits tradicionals d’exhibició, l’accessibilitat de les
noves tecnologies i els nous hàbits de consum de cinema de manera fragmentada –i sense
ritual– han accelerat l’eclosió de festivals i mostres cinematogràfiques. S’ha creat una nova
dinàmica d’accés a pel·lícules que difícilment arribaran a altres canals de forma regular.
Aquest panorama incideix també en les noves lleis de protecció del cinema (vàlides per a Europa
i els països occidentalitzats), que tindran en compte els circuits alternatius en el moment de
computar els ajuts en funció dels espectadors.
Dins de l’atomització que suposa tot plegat, quina serà la funció de la crítica? Quedarà centrada
en l’anàlisi dels productes més comercials o, per contra, tendirà a l’especialització? I els
festivals? Prevaldrà l’esdeveniment o el rigor en la selecció?
També caldrà preguntar-se fins a quin punt la crítica afavoreix o perjudica una pel·lícula. I aquí
em temo una certa divergència: possiblement no condicioni els “productes” molt mediàtics. I
possiblement pugui ser vital per al cinema independent, mancat sempre dels recursos de
promoció suficients.
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Però parlem de “polifàgies”, de fam canina. I és aquí on haurem de tornar a revisar qui devora a
qui. I qui és abans en l’“organigrama”: si els programadors dels festivals o la crítica que els ha
pogut condicionar prèviament.
Per exemple: Hagués estat seleccionat Apichatpong Weerasethakul a competició oficial a
Cannes si no hagués gaudit abans la seva obra del beneplàcit de la crítica? O és gràcies a Cannes
que A. Weerasethakul ha pogut transcendir i ser potenciat com a autor de culte entre els
comentaristes cinematogràfics?
Qui devora a qui. Tema a debatre. Fixem-nos en el titular del Cahiers du cinéma francès (juny
2010, pàg. 6) en referència a Cannes: “Un petit festival sauvé par un grand Palmarés”.
Lluís Miñarro
Productor i director de cinema

Biografia Lluís Miñarro
Nascut a Barcelona (1949), va desenvolupar la seva carrera
professional en el sector de la publicitat i a partir de 1995 com
productor cinematogràfic a través de la seva pròpia empresa, Eddie
Saeta, S.A. Va ser crític cinematogràfic a Destino i Dirigido por, i és
cofundador dels cineclubs Arts i Mirador. Actualment és membre de
l’European Film Academy, de l’Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España i de l’Associació Catalana de Productors
Cinematogràfics, entre altres associacions.
El Festival de Sitges 2008 li va lliurar el Premi Maria Honorífica.
Filmografia: Cosas que nunca te dije, d’Isabel Coixet (1996); Fuente
Álamo, la caricia del tiempo, de Pablo García (2001); Las manos
vacías, de Marc Recha (2003); Ar meno un quejío, de Fernando de France (2005); Honor de
cavalleria, d’Albert Serra (2006); La silla, de Julio D. Wallovits (2006); Bolboreta, Mariposa,
Papallona, de Pablo García (2007); La cáscara, de Carlos Ameglio (2007); En la ciudad de Sylvia,
de José Luis Guerín (2007); Escuchando a Gabriel, de José Enrique March (2007); El cant dels
ocells, d’Albert Serra (2008); Liverpool, de Lisandro Alonso (2008); El somni, de Christophe
Farnarier (2008); El brau blau, de Daniel Villamediana (2008); Singularidades de una chica rubia,
de Manuel de Oliveira (en producció).
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SEMINARI DE MÚSICA: ESCOLTAR EL CINEMA. PASCAL GAIGNE
Durant els darrers vuit anys, aquest seminari ha esdevingut una activitat formativa important,
tal i com ho demostren el nombre de professionals i estudiants inscrits, i les personalitats del
món del cinema que hi han compartit la seva experiència.
Entre d’altres, hem pogut comptar de la participació de figures rellevants com Conrado
Xalabarder, reconegut especialista en música de cinema i amb els compositors Manuel Balboa
(El abuelo), Roque Baños (Goya 2009 per ELs Crims d’Oxford), Ángel Illarramendi (Los Borgia),
Carles Cases (Negro Buenos Aires), Edesio Alejandro (Suite Habana), Fernando Velázquez (El
Orfanato) i els internacionals Bruno Coulais (Océanos) i Patrick Doyle (Frankenstein).
Es tracta de compositors que han treballat diversos gèneres musicals, han estat reconeguts amb
diversos guardons i han aconseguit el reconeixement de la crítica i el públic. Tots ells han
celebrat aquesta iniciativa i han compartit els seus coneixements amb el públic assistent.
La nostra proposta per aquesta edició és Pascal Gaigne, reconegut compositor francès resident
a San Sebastià. Gaigne (Caen, 1958) és un dels compositors més prestigiosos del cinema
espanyol actual. A les seves músiques imprimeix encant i sol aplicar melodies suaus, d'aparença
senzilla però amb sofisticades instrumentacions, amb les quals matisa els films amb aires
d’eterna calma, amb to intimista i auster.
La seva brillant carrera s’ha anat forjant amb títols com Silencio roto (Montxo Armendáriz,
2001), Piedras (Ramón Salazar, 2002), Siete mesas de billar francés (Gracia Querejeta, 2007);
amb els seus treballs amb Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, 2006, o la recent
Gordos); en diverses col·laboracions amb Salvador García Ruíz (El otro barrio, 2001, Las voces
de la noche, 2003, Castillos de cartón, 2009), a banda d’incursions al cinema francès (Le cou de
la girafe, 2004), per citar només algunes de les seves creacions més destacades.

SEMINARI DE MÚSICA: ESCOLTAR EL CINEMA
Data: dijous 18 i divendres 19 de novembre
Horari: de 16 h a 19 h
Lloc: Aula 2 (CCCB)
Entrada: 50€ (per a les 2 sessions)
Programa del seminari: Gaigne parlarà sobre els conceptes estructurals i funcionals de la
música de cinema i de les claus per construir i desenvolupar una banda sonora, centrant-se en
les seves creacions per a: Gordos (2009), Castillos de cartón (2009), AzulOscuroCasiNegro 2006),
Las voces de la noche (2003), Piedras (2002) i El sol del membrillo (1992)
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PETITS EXPERIMENTS
Per primer cop, l’Alternativa col·labora amb El Meu Primer Festival i així dóna un pas endavant
en el seu objectiu pedagògic de construir un nou subjecte espectador més actiu, conscient i
reflexiu.
Aquesta activitat és una mostra de treballs d’animació en els quals s’experimenta de manera
singular amb les tècniques utilitzades, la línia narrativa o el sentit de l’humor.
Animals fets amb papiroflèxia, animació amb pintura, stop motion i 3D. Històries surrealistes,
divertides o tendres de la mà de creadors de culte i joves autors emergents. Una sessió per fer
volar la imaginació i deixar-se emportar, tant grans com petits.

PETITS EXPERIMENTS
Data: Dissabte 20 de novembre
Hora: 12.00 h
Lloc: Auditori del CCCB
Durada: 45’
Edat recomanada: A partir de 5 anys
Entrada: 3€ (2€ amb Carnet Club TR3SC)

Projeccions:
Davy Crockett in outer space · Max Porter, Ru Kuwahata i David Cowles (Estats Units, 2008) ·
VOI · 2’17’’
Mise en plis - L’ós i el vaixell · Frederic Clemençon i Christophe Barrier (França, 2007)
Sense diàlegs · 1’20’’
Animatou · R.Andreani, C.Barras, D.Delachaux-Lambert, G.Schwitzgebel, C.Luyet (Suïssa, 2007)
Sense diàlegs · 6’
A child’s metaphysics · Koji Yamamura (Japón, 2007) · Sense diàlegs · 5’30’’
Mise en Plis - El cavall i la granota · Frederic Clemençon i Christophe Barrier (França, 2007)
Sense diàlegs · 1’
78 tours · Georges Schwizgebel (Suïssa, 1985) · Sense diàlegs · 4’
Murphy´s shorts · Todd Hemker (Estats Units, 2009) · Sense diàlegs · 2’20’’
Cocoon Child · Sonja Rohleder (Alemanya, 2009) · Sense diàlegs · 5’
Panique au village. Le grand sommeil · Stéphane Aubier i Vincent Patar (Bélgica, 2003) · Sense
diàlegs · 5'13''
Nicolas & Guillemette · Virginie Taravel (França, 2008) · Sense diàlegs · 9´34´´
Mise en Plis – Els cargols · Frederic Clemençon i Christophe Barrier (França, 2007) · Sense
diàlegs · 1’20’’
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Animatou

Cocoon Child

Panique au village

Nicolas et guillemette

A Childs Metaphisics

Mise en plis

Murphys shorts

78tours
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ESCOLES DE CINEMA DEL MÓN

La secció Escoles de cinema del món aposta per la formació contínua a través de l’organització
de seminaris adreçats a estudiants i estudiosos de l’audiovisual, indispensables en una era en
canvi constant. Aquests seminaris tractaran temes fonamentals, com el màrqueting i la
distribució en xarxes socials, la definició d’una crítica cinematogràfica vàlida a Internet, els
avantatges i els inconvenients del realitzador que fa un documental de la seva pròpia història o
la necessitat de crear una empresa per realitzar projectes independents. Tot, en un ambient de
debat en el qual ponents, estudiants i professionals compartiran experiències i coneixement
d’una manera amena i pràctica.
També oferirem projeccions que mostren que el cinema no té ni edat ni despeses fixes ni una
forma concreta d’explicar històries. La imaginació i les ganes de mostrar són el pilar fonamental
per als treballs de les escoles. La qualitat en la imatge i el so, l’originalitat en el llenguatge
narratiu i la passió que emana de cada film és el que a nosaltres ens impulsa a ensenyar-ho al
nostre públic.
Dues escoles geogràficament distants, el CUEC de Ciutat de Mèxic i el CECC de Barcelona, són
les encarregades de mostrar aquestes mirades dels cineastes més joves a través dels seus
treballs més destacats.
No podia faltar el component lúdic de la secció: una sessió musical que donarà ritme a la mostra
d’art digital i experimental duta a terme per alumnes que es preparen per ser VJ professionals.
CCCB i Casa Amèrica Catalunya acullen aquesta secció en sessions gratuïtes.

SEMINARIS: PRESENT I FUTUR DE L’AUDIOVISUAL
La secció Escoles de cinema del món continua la seva tasca pedagògica oferint seminaris
adreçats a joves creadors, estudiants de cinema i professionals del mitjà. És una formació
complementària i, per sobre de tot, un important punt de trobada, reflexió i debat,
indispensable per a tots en una era de transformació constant.

CECC. Màrqueting i distribució cinematogràfica: les xarxes socials
Dimarts 16 de novembre · Auditori del CCCB (11-13 h)
El CECC tutela el desenvolupament dels aspectes de la producció segons els estàndards més
exigents i facilita el contacte permanent amb la indústria, contribuint a l’accés al món
professional. Com a exemple d’aquesta interrelació, cal destacar la participació del CECC en
l’Alternativa, col·laboració que permet vincular la formació amb l’exercici de la professió de
cineastes. Carlos Pastor, professor del CECC, presentarà idees importants sobre la promoció i la
distribució actual fílmica a les xarxes socials i Internet en general, així com nous sistemes de
cessió en el mercat. Pastor és el propietari de la productora Gaia Audiovisuals, des de la qual ha
produït, dirigit i escrit el film Bestezuelas, que a l’octubre es va estrenar i va iniciar la seva
distribució.
CECC: www.cecc.es
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La Casa del Cine. La crítica de cinema en l’era digital: nous formats.
Dimecres 17 de novembre · Auditori del CCCB (11-13 h)
La Casa del Cine és una escola de teoria, crítica i realització. El seu objectiu és educar la mirada
cinematogràfica, tot ajudant l’alumne a descobrir noves perspectives sobre el passat, el present
i el futur del cinema. La crítica cinematogràfica s’ha reactivat gràcies a les noves tecnologies
digitals, aprofitant-se d’Internet per accedir a films fins ara impossibles de veure. La
transformació de la cinefília ve acompanyada per una nova generació de cinèfils que es
plantegen quines són les funcions de la crítica i per a què serveix. Què és? Com abordar-ne
l’escriptura? Com formar espectadors crítics? Són algunes de les preguntes que es plantegen en
aquest taller, centrat en el que llegim i escrivim a la blogosfera.
La Casa del Cine www.lacasadelcine.es

Màster en Documental Creatiu UAB. Tendències del documental contemporani: entre
el diari filmat i l’autobiografia
Dijous 18 de novembre. Auditori del CCCB (11-13 h)
El Màster en Documental Creatiu és una iniciativa pionera en el camp de la docència del
documental dins de la revolució que aquest sector ha experimentat en la darrera dècada. Està
considerat com un dels màsters universitaris en l’àrea audiovisual més prestigiosos dels que
s’imparteixen en el territori espanyol i el seu mètode d’ensenyament teoricopràctic ha
demostrat ser, al llarg de les seves dotze edicions, un dels més efectius i estables. Jorge Tur,
Laura Reinón, Inmaculada Jiménez i Francina Verdés debatran, juntament amb Josep Maria
Català, sobre qüestions ètiques i estètiques, així com avantatges, dilemes i disjuntives que
suposa dur a terme un treball cinematogràfic de fronteres difuses, en què conflueixen la vida
íntima i la vida familiar.
Màster en Documental Creatiu UAB www.documentalcreativo.edu.es

9zeros i Colectivo DiezyMedia. Del col·lectiu a l’individu: la suma de forces per al
desenvolupament de projectes independents
Divendres 19 de Novembre. Auditori del CCCB (11-13 h)
9zeros, Centre d’Estudis de Tècniques d’Animació de Catalunya, ens ofereix de nou una trobada
en què es barregen joc i tècnica. Diezymedia es defineix com a “col·lectiu autogestionat i
multidisciplinari que té com a objectiu principal la creació artística”. 9zeros afegeix que tenen
una energia i una creativitat desbordants combinades amb la capacitat d’afrontar qualsevol
encàrrec. Explicaran aquest conte inconclús que narra com van començar la seva aventura
d’estudiants i van construir una estructura que se sustenta a si mateixa i tot el que li caigui al
damunt. Aportaran material d’arxiu que ningú del sector s’hauria de perdre, però tampoc ningú
que gaudeixi com un nen quan hi ha màgia sortint d’una pantalla.
9zeros i Colectivo DiezyMedia: www.diezymedia.tv www.9zeros.com
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Convent de Sant Agustí + Xarlene Visuals. Mostra d’arts digitals i experimentals:
sessió de VJ
Dissabte 20 de Novembre · Hall CCCB (20 h)
El Centre Cívic Convent de Sant Agustí té com a especialització el foment de l'art emergent,
especialment el vinculat amb la música i les noves tecnologies. Aquest treball es vehicula a
partir de dos àmbits: una programació cultural amb un especial èmfasi en les propostes
relacionades amb la música electrònica i la creació audiovisual; i una oferta formativa que
s’ofereix trimestralment. La professora d’aquests cursos, Xarlene, pertanyent al col·lectiu G108,
imagina i crea en directe fent servir com a base el seu ull fotogràfic, creant escenes i ambients
suggerents. Combina el seu treball com a VJ amb la realització de talleres d’After Effects, edició
de vídeo i fotografia.
Amb Dj Cat Gabal; Delete Records: http://d3l3t3.net/
Convent de Sant Agust: ww.bcn.cat/centrecivicsantagusti
Xarlene Visuals: www.xarlene.com

SEMINARIS: PRESENT I FUTUR DE L’AUDIOVISUAL
AUDITORI DEL CCCB (De 11 a 13 h)
Dimarts 16 de novembre
CECC
Màrqueting i distribució cinematogràfica: les xarxes socials
Dimecres 17 de novembre
La Casa del Cine
La crítica de cinema en l’era digital: nous formats
Dijous 18 de novembre
Màster en Documental Creatiu de la UAB
Tendències del documental contemporani: entre el diari filmat i l‘autobiografia
Divendres 19 de Novembre
9zeros i Col·lectiu DiezyMedia
Del col·lectiu a l’individu: la suma de forces per al desenvolupament de projectes
independents
Hall CCCB (20 h)
Dissabte 20 de novembre
Convent de Sant Agustí
Mostra d’arts digitals i experimentals + DJ Cat Gabal
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MONOGRÀFICS
Dues escoles molt allunyades geogràficament (Ciutat de Mèxic i Barcelona) seran les
encarregades de contrastar les mirades dels cineastes més joves.

MONOGRÀFIC CUEC – UNAM:
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
És l’escola de cinema més antiga de l’Amèrica Llatina i una de les més prestigioses del món. Va
néixer el 1963, amb vocació social i esperit crític, analític i independent. En les seves aules, s’hi
han titulat reconeguts cineastes mexicans com ara Jorge Fons (Los albañiles i Rojo amanecer),
Alfonso Cuarón (Y tu mamá también i Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), Emmanuel
Lubezki (cinefotògraf, nominat als Oscar en quatre ocasions), Marcela Fernández Violante i
María Novaro (cineastes pioneres en el cinema mexicà), Carlos Mendoza (fundador del Canal 6
de Julio), Carlos Bolado (nominat als Oscar el 2002), Fernando Eimbcke (Temporada de patos),
Julián Hernández (guanyador del Teddy Bear en dues ocasiones), Ernesto Contreras (Párpados
azules, Premi Especial del Jurat 2007 del Festival de Sundance) i Lucía Gajá (documentalista,
guanyadora al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en 2008).
Armando Casas , Director del CUEC
Projeccions:
Hamac Caziim (Mèxic, 2007) · Jerónimo Barriga · S16 mm · 11min · Color
La casa invita (Mèxic, 2009) · Misael Rubio · 35 mm · 3min · Color
Las moscas (Mèxic, 1999) · Alejandro Solar Luna · 16 mm · 13min · Blanc i negre
Nuestra imagen actual (Mèxic, 2008) · Santiago Torres · Fotografia digital per quadre · 1min · Color
Susurros de luz (Mèxic, 2008) · Alberto Resendiz G · S16 mm · 14min · Color
Trabalenguas para una casa vacía (Mèxic, 2008) · Gabriel Herrera · S16 mm · 11 min · Color
Zona cero (Mèxic, 2002) · Carolina Rivas · 16 mm · 27 min · Blanc i negre
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) www.cuec.unam.mx

CUEC - Centre Universitari d’Estudis Cinematogràfics de l’UNAM
Dimecres 16 de novembre
Casa Amèrica
Dijous 18 de novembre
Hall del CCCB
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MONOGRÀFIC CECC:
Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya
És l’escola de cinema més antiga de Catalunya i, conjuntament amb Grupo Cine Arte S.L., la seva
productora associada, té com a objectiu fer realitat els projectes cinematogràfics acadèmics dels
seus alumnes, tot apostant per la formació combinada amb la producció cinematogràfica i
promocionant així cineastes novells. En aquests 26 anys, s’han rodat 14 llargmetratges i més de
270 curtmetratges en format cinematogràfic, que han obtingut més de 120 premis i
nominacions en importants festivals. Es produeixen com a mínim 15 curtmetratges en format
cinematogràfic per promoció, a banda de desenes de curtmetratges en format digital. Entre ells,
El truco del manco de S. Zannou, REC de J. Balagueró, Yo de R. Cortés i Bienvenido a Farewell
Gutmann de X. Puebla. A més a més, col·labora en la producció d’obres dels seus ex-alumnes
com a productor associat.
Héctor Faver
Director CECC
Projeccions:
2+2=5
El Cerco
Gernika
Libertad provisional
Viernes

CECC - Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya
Dilluns 15 de Novembre
Hall del CCCB
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PANTALLA HALL

L’espai Pantalla Hall dóna cabuda a les propostes més arriscades i innovadores del panorama
audiovisual actual. Com cada any, Pantalla Hall presentarà una programació ininterrompuda i
gratuïta al Hall del CCCB. Documental, animació, cine experimental i nous formats emergents,
tot pensat en torn a temàtiques i estètiques concretes.
Durant la propera edició de l’Alternativa, els espectadors de Pantalla Hall podran gaudir, entre
altres coses, de la programació que ens presenten els festivals integrants d’“Intercanvis”, els
col·loquis i projeccions de la secció “Didàctiques de la Imatge” i les presentacions dels projectes
“Cine Invisible” i “Playtime Audiovisuales”.
Projeccions, col·loquis amb realitzadors, distribuïdors i programadors, actuacions en
directe...tot això i molt més en aquest espai dedicat a l’experimentació de la programació i de
contextos, un lloc que en cada edició dóna suport i promou la mescla d’ambients i que,
sobretot, consolida la idea de festival com a espai de celebració.

L'ALTERNATIVA PROPOSA
Una secció dividida en onze programes confeccionats des de l’Alternativa exclusivament per a
Pantalla Hall: un ventall de cinema i vídeo internacional per a tots els públics, encara que potser
no per a tots els gustos. Excentricitats, convencions, ingeni, documentació, crítica, humor,
observació, visions íntimes. Eclecticisme pur per a ulls curiosos.
L'Alternativa Proposa: un total de 57 films (curtmetratges i llargmetratges) que són estrenes a
Espanya.

Programes de projeccions (per blocs)
Viatges (in)mòbils: Trobades que obren mons.
Estranys al purgatori: ¿Qui són més estranys: ells o tu?
Entremaliadures nostàlgiques: Jocs d’ahir i avui.
Animalades: Dibuixos retorçats i voltes de torca.
Poètica de les dimensions: Paraules invocadores i universos paral·leles.
Paradisos singulars: Cançons, pilotes i rius.
Quadres en forma: ¡El que pot explicar-se en quadres!
¡Més fusta!...:...és la guerra! Peces per mirar-les de front.
Llegats conflictius: Coses de família, memòries i expectatives.
Respira fons: Peces que traspassen l’umbral d’allò que és inquietant.
Aïllats: Ecos de rareses.
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INTERCANVIS
L’Alternativa presenta projeccions de cinc festivals internacionals, cadascun amb una proposta
molt diferent. Per segon any consecutiu apostem per Cine Trans Europe que és un projecte
resultat de la col·laboració entre cinc festivals amb seu a Europa, un dels quals és L’Alternativa.
Els seus còmplices de projecte són: l’Amsterdam Film Experience, el Signes de Nuit, el Cork
Film Festival i l’EMAF-European Media Art Festival.
A més a més presentarem una nova col·laboració amb Punto y Raya Festival.

CINE TRANS EUROPE
Projecte resultat de la col·laboració entre cinc festivals amb seu a Europa que pretén promoure
un “cinema de la diferència”, que acull complexitat, enigma, gust per l’experimentació i que es
rebel·la contra els estàndards i les normes, sabent que els llenguatges no-repetitius només
tenen una petita possibilitat de capturar la realitat i fer-la perceptible.
Amsterdam Film Experience - Amsterdam, Holanda
Festival internacional anual de curtmetratges, cine en viu i art multimèdia que té lloc a la capital
cultural d’Holanda. AFX ofereix un inclusiu, més que exclusiu, festival d’atmosfera que atrau una
audiència àmplia que vol ser inspirada, entretinguda, agitada i excitada amb noves formes de
cinema. Per a Cine Trans Europeo, AFX ha preparat un programa on demostra la vitalitat del
cinema més experimental.
Signes de Nuit
El Festival Internacional de París “Signes de Nuit” està composat per pel·lícules que reflecteixen
mirades, imaginari original i un enfocament crític dels punts més crucials de l’existència humana
moderna. És un lloc per al cine que s’expandeix en els seus propis límits, i és fantàstic, diferent,
potencialment lliure de la pressió de la tradició i molt preparat per ser un experiment
impredictible. Films amb formes artístiques especials, que combinen música, imatge, moviment,
ritme, text i espai. La llum i el temps no tenen només un propòsit estètic, sinó que també
expandeixen les seves possibilitats de comunicació i comprensió entre persones de diferents
comunitats internacionals, amb els seus fenòmens mentals, socials i psicològics. El Festival
Signes de Nuit creu en la creativitat artística, audiovisual i cinematogràfica com a principal
possibilitat de la comunicació internacional.
Cork Film Festival - Cork, Irlanda
El Cork Film Festival és el principal festival de cinema d’Irlanda. Establert al 1956, el festival ha
gaudit d’un creixement esglaonat tant en mides com en reputació, particularment en el camp
del curtmetratge. El programa és ampli, un mix eclèctic de cinema de tot el món amb
innovadors films independents, documentals i curtmetratges.
EMAF-European Media Art Festival – Osnabrück, Alemania
El European Media Art Festival (EMAF) s’ha convertit en un dels fòrums més influents per l’art
multimèdia. Com a punt de trobada de comissaris, distribuïdors, galeries i artistes, el festival té
un gran impacte en el tema i l’estètica de l’art multimèdia. Cada any selecciona al voltant de 250
propostes per al programa del festival d’un total de 2.500 treballs, oferint una comprensiva
mirada en les últimes tendències de l’art multimèdia.
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PUNTO Y RAYA FESTIVAL
Aquest festival, que s’ha guanyat el títol de “el festival més abstracte del món”; explora les
possibilitats creatives del punt i de la línia en diverses esferes de la ciència, l’art i el pensament.
Res de figuració, res de perspectiva, ¡només punts i línies com a fins en sí mateixos! De Beijing a
Vancouver, de Reykjavík a Buenos Aires, centenars de persones s’han unit sota el lema “Torna a
les Bases” per participar del desafiament i reflexionar sobre l’essència de forma i moviment,
més enllà del llenguatge.

DIDÀCTIQUES DE LA IMATGE
Iniciatives que treballen amb la formació audiovisual com a eina de coneixement, reflexió i
denúncia. A través de col·loquis i projeccions presentarem quatre projectes creats des de
perspectives i contextos molt diferents: dos projectes que es desenvolupen en els campaments
saharauis (“Escola de Formació Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la Rasd” i “Cooperativa de
Cinema Aminetu Haidar”), el col·lectiu “Cine Chico” (Marsella) que treballa amb vídeo
participatiu i “Cinema en Curs” (Catalunya) que realitza formació a centres educatius.
Escola de Formació Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la RASD (RASD)
Escola de Cinema i Televisió construïda al 2010, i que començarà a funcionar al 2011, als
campaments de refugiats saharauis de Tinduf amb l’objectiu de formar als joves saharauis en el
mitjà audiovisual.
Cooperativa de Cinema Aminetu Haidar (RASD)
Cooperativa de joves realitzadors saharauis que lluiten per aconseguir una producció
compromesa i de qualitat en els campaments saharauis.
Col·lectiu “Cine Chico” (Marsella)
“Cine Chico” és un col·lectiu creat l’any 2005 integrat pels realitzadors Pilar Arcila i Jean-Marc
Lamoure. Treballen en la realització de tallers de “cinema participatiu” que, dirigits a nens i
adolescents, proposen un temps d’iniciació i de pràctica cinematogràfica, basat en l’expressió i
la improvisació col·lectiva.
Cinema en Curs (Catalunya)
Projecte experimental de tallers de cinema a escoles i instituts públics de Catalunya.
Acompanyats per un professional del cinema i pels seus mestres o professors, els alumnes
descobreixen la creació cinematogràfica a través del visionat de fragments de films i de la pròpia
pràctica creativa, que culmina en la realització d’un curtmetratge.
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PRESENTEM:
ARRÒS MOVIE
El col·lectiu Compartir Dóna Gustet ens presenta aquest projecte audiovisual que treballa a
partir del concepte de finançament col·lectiva. “Arròs movie” és el procés d’una pel·lícula de
carretera que treballa amb noves realitats de finançament i creació que ens ofereix la xarxa i els
nous hàbits de consum. Tu mateix pots ser productor/a de la pel·lícula i participar en el procés
creatiu.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA INVISIBLE “FILME SOZIALAK” DE BILBAO
Festival que defensa la cultura i la comunicació com a eines idònies per aconseguir l’equitat, la
sostenibilitat i per fer les coses ben fetes. Durant el festival es mostren imatges més o menys
invisibles per a l’immensa majoria de les pantalles, presentant propostes, denúncies,
compromisos socials, valors i realitats de tot el món.

PLAYTIME AUDIOVISUALES
Plataforma de creació i difusió audiovisual. “Que tot el que mereixi ser vist trobi el seu espai” és
una de les seves premisses fonamentals, per dur-la a terme han organitzat la mostra itinerant
de cinema Playtime. A Pantalla Hall projectarem el programa “Found Footage”.

L'Éducation Sentimentale

PANTALLA LLIURE
Projecció espontània de films presentats pels seus realitzadors a l’Alternativa durant la setmana
del festival. Si vols presentar el teu (menys de 15’), informa-te’ a l’estand de l’Alternativa (Hall
del CCCB, Montalegre 5) a partir del dissabte 13.

Totes les projeccions de Pantalla Hall són gratuïtes i en vídeo.
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LA FÀBRICA DE CINEMA ALTERNATIU: IFN; XARXA DE PROFESSIONALS

A banda de l’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, La Fàbrica de Cinema
Alternatiu promou diferents activitats al llarg de l’any: la Independent Film Network (IFN), els
projectes permanents L’Alternativa se’n va de viatge i Intercanvis, activitats formatives i
activitats destinades a professionals com ara classes magistral, seminaris, taules rodones i
trobades per a professionals.
Independent Film Network (IFN)
Creada per La Fàbrica de Cinema Alternatiu com a eina per poder arribar al seu principal
objectiu: fomentar la promoció, divulgació i creació del cinema independent, així com espais de
debat, reflexió i anàlisi on els professionals del mitjà puguin fer-se una idea global sobre els
canvis i perpetuïtats que afecten la creació, producció i distribució del cinema independent.
Hi ha una preocupació comuna en aquesta xarxa de professionals a causa del fet que cada cop
és més difícil mantenir una pel·lícula independent a les sales, i sovint, només gràcies a festivals
com l’Alternativa els films arriben al públic. A La Fàbrica de Cinema Alternatiu són conscients
que Internet i les plataformes VOD (Video on Demand) suposen un al·licient per al cinema
independent, no només pel lloc que ocupa l’espectador, sinó també pel realitzador i productor,
que en molts casos veuen com els seus treballs se sumen a l’oblit per culpa de la seva difícil
distribució.
Per aquesta motiu, enguany la IFN es vol llançar a reunir professionals del cinema independent
en totes les seves branques per crear una jornada per debatre i aprendre els avantatges (i
inconvenients) de models de distribució i exhibició i plataformes més joves i definitivament
orientades a fer accessible el millor cinema independent i experimental mitjançant el VOD i el
catàleg on-line, opcions que al nostre país són representades per FILMIN, HAMACA i
DAILYMOTION
HAMACA neix amb l’objectiu de poder fer arribar treballs desenvolupats a Espanya en format
vídeo a un gran nombre de persones o institucions per facilitar d’aquesta manera la seva difusió
i visionat. Té capacitat per distribuir els vídeos del seu catàleg a tot el món. Cada any, un comitè
es reuneix per decidir quins nous artistes i obres s’inclouran en el catàleg. És una iniciativa de
l’AAVC (Associació d'Artistes Visuals de Catalunya).

FILMIN, amb seu a Barcelona, és un portal creat per un grup de companyies que varen fer de la
innovació, el risc i l’aposta ferma per la qualitat la seva raó de ser: Alta Films, Continental, El
Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Wanda Visión i Cameo. Està adreçat als qui busquen
estar informats de les notícies del millor cinema mundial, als qui els agrada veure els extres dels
DVD, als usuaris que volen treure partit als dispositius portàtils, als qui volen tenir la seva bobina
disponible on-line, i als cineastes que vulguin disposar d’un lloc amb credibilitat per allotjar la
seva obra. En definitiva, a tot aquell que viu de, per i per al millor cinema rodat aquí. Amb la
col·laboració de l’empresa tecnològica Ikuna, FILMIN aposta pel sistema VOD com a model
alternatiu a la distribució del cinema independent.
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DAILYMOTION és la major web independent de vídeo online i la 2ª major en tràfic a nivell
mundial. Atrau 85 milions de visitants en tot el món. Ofereix tres programes diferents per a
millorar el servei a professionals i a creatius independents i es compromet a ajudar-los en la
promoció dels seus continguts. Tractaran de donar resposta a les preguntes que sorgeixin
respecte a aquest nou però ja vell mitjà que es diu Internet.
Amb l’aparició d’Internet, realment ens trobem davant d’un nou canvi, tant per als demandants
como per als productors, i que comporta noves formes de consum. És per això que en
l’actualitat es veu necessària una revisió dels models de distribució, producció i exhibició
vigents.
http://ifn.cccb.org

Amb la col·laboració del SDE – ICIC i Media Antena Catalunya
El SDE té com a objectius contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i entitats
culturals catalanes, ajudar a la innovació en la gestió d’aquestes i donar respostes a mida,
mitjançant l’assessorament i/o la col·laboració. El SDE col·labora en l’organització d’aquesta
jornada amb la convicció que les noves tecnologies han de convertir-se en ineludibles
plataformes de creació, producció, distribució i difusió de les creacions artístiques.

Jornada Professional. De la sala a casa: Internet i el cinema independent
15 de novembre de 2010. De 10 h a 13 h
10 h: Presentació l'Alternativa
10:20: Presentació FILMIN
10:40: Presentació HAMACA
11:00: Presentació DAILYMOTION
11:20: Pausa-café
11:50: Presentació Álex Navarro (Media Antena Catalunya)
12: Taula rodona (Internet i el cinema Independent)
PONENTS: Jaume Ripoll, Director FILMIN; Rubén Martínez, Co-Director HAMACA;
Ferran Capo, Representant de DAILYMOTION España MODERADOR i Álex Navarro,
Director de Media Antena Catalunya
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuïta (professionals). Inscripció prèvia
http://alternativa.cccb.org/ifn2010
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PROGRAMACIÓ
Divendres 12 de novembre
HALL CCCB · Montalegre, 5
21.00

FESTA D’INAUGURACIÓ: Projeccions i actuació

Dissabte 13 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
17.30

Secció Oficial: Curtmetratges 1 (81')

19.00

Raymond Depardon: Urgences (104')

21.00

Alexander Kluge: Notícies de l’antiguitat ideològica Marx/Eisenstein/El Capital
1ª part (189')
Presentat per Marion Haase (Goethe Institut) i Esteve Riambau
(Filmoteca de Catalunya)

HALL CCCB · Montalegre, 5
18:30

Cooperativa de Cinema Aminetu Haidar (40')

19:15

E.F.A. Abidin Kaid Saleh de la Rasd (40')

20:00

Viatges (in)mòbils (64')

21:15

Estranys al purgatori (50')

22:15

AFX. Amsterdam Film Experience (53')

23:15

Entremaliadures nostàlgiques (19')

CINEMA MALDÀ · Pi, 5
16:00

Secció Oficial Llargmetratges: Francesca (94')

18:00

Secció Oficial: Curtmetratges 2 (88')

20:00

Secció Oficial Llargmetratges: Viajo porque preciso, volto porque te amo (75’)

21:30

Secció Oficial Documentals: La bocca del lupo (76’)

23:00

Secció Oficial: Curtmetratges (89')

Diumenge 14 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
16:00

Cinema Mexicà: Reed, México insurgente (124')

18:30

Secció Oficial Documentals: Los materiales (72’) +
Ya viene, aguanta, régame, mátame (8’)

20:30

Cinema Mexicà: Principio y fin (170')
Presentat per Arturo Ripstein
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HALL CCCB · Montalegre, 5
18:30

Cine Chico (45')

19:15

Arròs Movie (15')

19:30

Animalades (47')

20:30

Poètica de les dimensions (48')

21:30

Paradisos singulars (69')

22:45

Quadrats en forma (22')

CINE MALDÀ · Pi, 5
16:00

Secció Oficial: Curtmetratges 4 (83')

18:00

Raymond Depardon: Reporters (90')

20:00

Secció Oficial Llargmetratges: Verano de Goliat (76’)

21:30

Secció Oficial: Curtmetratges 2 (88')

AUDITORI MACBA · Plaça Joan Corominas, s/n
16:00 - Alexander Kluge: Notícies de la antiguitat ideològica Marx/Eisenstein/El Capital
22:45 2ª i 3ª part (383')
*Consultar capítols i horaris a la web

Dilluns 15 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
16:30

Secció Oficial: Curtmetratges 5 (92')

18:15

Cinemà Mexicà: Bajo California: El límite del tiempo (90')

20:00

Secció Oficial Documentals: Glubinka 35x45 (43’) + Mauerhase (41’)

21:45

Raymond Depardon: Délits flagrants (105')

HALL CCCB · Montalegre, 5
19:00

Escoles de cinema - CECC (62')

20:15

Cine Invisible (15')

20:30

¡Més fusta! (1) (80')

22:00

Cork Film Festival (20')

22:30

Estranys al purgatori (50')

MIRADOR CCCB · Montalegre, 5
10:00- IFN. Jornades professionals:
13:00 De la sala a casa: Internet i el cinema independent.
Amb Filmin, Hamaca i Dailymotion. Inscripció prèvia
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CINE MALDÀ · Pi, 5
16:00

Raymond Depardon: 10éme chambre, instants d´audiences (105')

18:00

Secció Oficial Llargmetratges: Viajo porque preciso, volto porque te amo (75’)

19:30

Secció Oficial Llargmetratges: Francesca (94')

21:30

Cinema Mexicà: Frida, naturaleza viva (108')

INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8
19:30

Raymond Depardon: Profils paysans: l´approche (90')

CASA AMÉRICA Córcega, 299
19:30

Cinema Mexicà: El lugar sin límites (110')
Presentat per Arturo Ripstein

Dimarts 16 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
11:00- Seminari escoles: Márketing i distribució cinematogràfica: Les xarxes socials
13:00 Impartit pel CECC
17:00

Raymond Depardon: Urgences (104')

19:00

José Mª Nunes. La edad del sol (25') + Noche de vino tinto (105')
Presentat per Silvia Subirós i Lluís Valentí

21:30

Secció Oficial Llargmetratges: Woman on Fire Looks for Water (96’)

HALL CCCB · Montalegre, 5
19:00

Pantalla Lliure (90')

20:30

Cinema en Curs (45')

21:15

Signes de Nuit (38')

22:00

Legados conflictivos (67')

23:15

Cuadrados en forma (22')

CINEMA MALDÀ · Pi, 5
17:00

Secció Oficial: Curtmetratges 3 (89')

19:00

Secció Oficial Llargmetratges: Estrada para Ythaca (70')

19:30

Panorama: Ori (80')

22:00

Cinema Mexicà: Bajo California: El límite del tiempo (90')

INSTITUT FRANCÈS · Moià, 8
19:30

Raymond Depardon: Profils paysans: le quotidien (81')

CASA AMÉRICA · Córcega, 299
19:30

Escoles: Monogràfic CUEC (80')
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FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33
19:30

Alexander Kluge: Notícies de la antiguitat ideològica Marx/Eisenstein/El Capital
1ª part (189')

Dimecres 17 de Novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
11:00- Seminari escoles: La crítica de cinema en l’era digital: Nous formats
13:00 Impartit per La Casa del Cine
17:00

Secció Oficial: Curtmetratges 6 (87')

19:00

Secció Oficial Documentals: Les racines du brouillard (53’)

20:15

Secció Oficial Documentals: Zum Vergleich (61’)

21:45

Secció Oficial: Curtmetratges 1 (81')

HALL CCCB · Montalegre, 5
19:00

Pantalla Lliure (60')

20:00

Respira fons (46')

21:00

¡Més fusta! (2) (51')

22:00

Punto y Raya (30')

22:30

Poètica de les dimensions (48')

MIRADOR CCCB · Montalegre, 5
19:00- Activitats Paral·leles. Masterclass Polifàgies: festivals-crítica
21:00 Impartit per Lluís Miñarro.
Inscripció prèvia
CINE MALDÀ · Pi, 5
16:30

Panorama: Ori (80')

18:00

Cinema Mexicà: La fórmula secreta (43')

19:00

Secció Oficial Llargmetratges: Bi, Dung so! (92’)

21:00

Panorama: To Shoot an Elephant (113'). Presentat per Alberto Arce

INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8
19:30

Raymond Depardon: 10éme chambre, instants d´audiences (105')

CASA AMÉRICA · Córcega, 299
19:30

Cinema Mexicà: Los albañiles (122')

FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33
19:30

Alexander Kluge: Notícies de la antiguitat ideològica Marx/Eisenstein/El Capital
2ª part (200')
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Dijous 18 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
11:00- Seminari escoles. Tendències del documental contemporani:
13:00 Entre el diari filmat i l’autobiografia.
Impartit pel Màster de Documental Creatiu de l’UAB
16:00

Panorama: To Shoot an Elephant (113')

18:15

Secció Oficial Llargmetratges: Woman on Fire Looks for Water (96’)

20:00

Secció Oficial: Curtmetratges 5 (92')

22:00

Secció Oficial Llargmetratges: Huacho (89')

HALL CCCB · Montalegre, 5
18:00

Escoles de cinema - CUEC (80')

19:30

EMAF. European Media Art Festival (46')

20:30

Llegats conflictius (67')

21:45

Playtime Audiovisuales (60')

22:45

Viatges (in)mòbils (64')

MIRADOR CCCB · Montalegre, 5
19:30

Activitats Paral·leles: Cinema Mexicà; èxits i contradiccions
Ponents: Arturo Ripstein i Ricardo Benet
Entrada gratuïta

AULA 2 CCCB · Montalegre, 5
16:00- Activitats Paral·leles. Seminari Escoltar el cinema 1.
19:00 Impartit per Pascal Gaigne.
Inscripció prèvia
CINE MALDÀ · Pi, 5
16:00

Secció Oficial Llargmetratges: Bi, Dung so! (92’)

18:00

Secció Oficial: Curtmetratges 4 (83')

20:00

Panorama: Finisterrae (80')
Presentat per Sergio Caballero

22:00

Secció Oficial Documentals: Piombo fuso (82’)

INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8
21:00

Raymond Depardon: Délits flagrants (105')

CASA AMÉRICA · Córcega, 299
19:30

Cinema Mexicà: Frida, naturaleza viva (108')

FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33
19:30

Alexander Kluge: Notícies de la antiguitat ideològica Marx/Eisenstein/El Capital
3ª part (183')
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Divendres 19 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
11:00- Seminari escoles: Del col·lectiu a l’individu, La suma de forces pel
13:00 desenvolupament de projectes independents
Impartit per 9zeros i Diezymedia
16:00

Secció Oficial Llargmetratges: Huacho (89')

18:00

Secció Oficial Llargmetratges: Verano de Goliat (76’)

19:30

Raymond Depardon: Profils paysans: l´approche (90')

21:30

Cinema Mexicà: La fórmula secreta (43')

22:30

Raymond Depardon: Profils paysans: le quotidien (81')

HALL CCCB · Montalegre, 5
18:30

Pantalla Lliure (90')

20:00

Aïllats (44')

21:00

¡Més fusta! (2) (51')

22:00

Respira fons (46')

23:00

Animalades (47')

AULA 2 CCCB · Montalegre, 5
16:00- Activitas Paral·leles. Seminari Escoltar el cinema 2
19:00 Impartit per Pascal Gaigne
Inscripció prèvia
CINEMA MALDÀ · Pi, 5
16:00

Secció Oficial Llargmetratges: Estrada para Ythaca (70')

18:00

Cinema Mexicà: Bajo California: El límite del tiempo (90')

20:00

Panorama: Blow Horn (79')
Presentat per Lluís Miñarro i el President de la Casa del Tibet, el Dr. Wanchen.
Al col·loqui assistirà la Lama Tsondru

22:00

Cinema Mexicà: Rojo Amanecer (96')

INSTITUT FRANCÈS · Moià, 8
19:30

Raymond Depardon: Urgences (104')

CASA AMÈRICA · Còrsega, 299
19:30

Cinema Mexicà: Lola (93')
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Dissabte 20 de novembre
AUDITORI CCCB · Montalegre, 5
12:00

Activitats Paral·leles: Petits Experiments (45')

16:00

Secció Oficial: Curtmetratges 6 (87')

17:45

Cinema Mexicà: Reed, México Insurgente (124')

CINEMA MALDÀ · Pi, 5
16:30

Raymond Depardon: 10éme chambre, instants d´audiences (105')

18:30

Cinema Mexicà: Principio y fin (170')

21:45

Raymond Depardon: Reporters (87')

HALL CCCB · Montalegre, 5
20:00

Mostra Vjs. Alumnes CC Convent de Sant Agustí + Dj Cat Gabal

21:30

FESTA DE CLAUSURA I ENTREGA DE PREMIS
Projeccions dels films guanyadors i actuació

ESPAIS
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB
c/ Montalegre 5
08001 Barcelona
T +34 933 064 100 - www.cccb.org
Institut Francès de Barcelona
c/ Moià 8
08006 Barcelona
T +34 935 677 777 - www.ifbcn.cat
Filmoteca de Catalunya
Av. Sarrià 33
08029 Barcelona
T +34 934 107 590 - cultura.gencat.cat/filmo
Cinema Maldà
c/ Pi 5
08002 Barcelona
T +34 933 019 350 - http://cinemamalda.net/
Casa Amèrica Catalunya
c/ Córcega 299, entresuelo
08008 Barcelona
T +34 932 380 661 - www.americat.net
MACBA - AUDITORI
Plaça dels Àngels 1
08001 Barcelona
T +34 934 120 810 - www.macba.cat
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

PREU I VENDA D’ENTRADES
Preu entrada:
Auditori CCCB i Cinemes Maldà: 4,5 € per sessió
Institut Francès de Barcelona: 2 € per sessió
Filmoteca de Catalunya: 2,7 € per sessió
MACBA: 4,5 €. Diumenge 14 de novembre: entrada única per a qualsevol part de la sessió (16 h
a 22:45 h)
Venda d’entrades: a les taquilles del festival des d’una hora abans del inici de la sessió.
Abonament: 25 € (10 sessions) amb catàleg del festival de regal
Venda abonament: Tel-Entrada de Caixa Catalunya (902 10 12 12) /Taquilles del CCCB y Cinemes
Maldà
Sessions gratuïtes: Hall CCCB i Casa Amèrica Cataluña. Seminari Escoles de cinema del món,
Taula rodona: Cinema mexicà; èxits i contradiccions i Jornada professional.
Petits Experiments: 3 € (2€ amb Carnet Club TR3SC)
Descomptes: 20% de descompte vàlid per les sessions de l’Auditori CCCB, Cinemes Maldà i
MACBA (3,6 €) presentant: Carnet Amics CCCB, Carnet Jove, Carnet Club TR3SC, Carnet de
Biblioteques, Carnet Club Maumau, Carnet de soci de GAC (Guionistes Associats de Catalunya) i
per a persones a l’atur i persones jubilades (que presentin documentació que ho acrediti).
(Descompte no aplicable a l’abonament)
Catàleg l’Alternativa: 8 € (amb tota la informació del festival)
MÉS INFORMACIÓ
Web L’Alternativa:
http://alternativa.cccb.org/2010/es/
Segueix-nos a:
http://alternativa.cccb.org/blog/
http://www.facebook.com/cine.barcelona
http://twitter.com/alternativafest
Secció premsa / descàrrega de fotografies:
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2010-festival-de-cine-independiente-debarcelona/

CONTACTE PREMSA: l’Alternativa 2010
LA COSTA COMUNICACIÓ
Responsable: Sandra Costa · sandra@lacosta.cat
Contacte: Marta Suriol · marta@lacosta.cat
+34 933 103 888 / +34 670 236 496
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EQUIP FESTIVAL
Comitè Directiu
Margarita Maguregui, Tess Renaudo, Cristina Riera i
Marc Vaíllo
Coordinació General
Cristina Riera
Seccions Oficials
Coordinació: Tess Renaudo
Investigació: Tess Renaudo i Elena Ortiz de Zárate
Programació: Sesi Bergeret, Pere Ginard, Margarita
Maguregui, Tess Renaudo i María Zafra
Assistent programació: Céline Pimentel
Seccions Paral·leles
Coordinació i programació: Margarita Maguregui
Assistent: Patricia Sánchez
Raymond Depardon, empremta i testimoni del seu
temps: Margarita Maguregui, Carme Muntané i Tess
Renaudo
Cinema mexicà, mirades compartides: Ricardo Benet i
Margarita Maguregui
Alexander Kluge, notícies de l’antiguitat ideològicaMarx/Eisenstein/El Capital: Bettina Bremme, Ramon
Font, Margarita Maguregui i Céline Pimentel
Homenatge a José María Nunes: Margarita
Maguregui
Panorama: Margarita Maguregui
Activitats Paral·leles
Masterclass Polifàgies – Crítica, Lluís Miñarro:
Margarita Maguregui
Taula rodona Cinema mexicà: èxits i contradiccions:
Ricardo Benet i Margarita Maguregui
Seminari de música Escoltar el cinema: Marc Vaíllo
Petits experiments: MODIband
Pantalla Hall
Coordinació: María Zafra
Programació: Céline Pimentel i María Zafra
Col·laboració programació: Sesi Bergeret, Pere
Ginard, Margarita Maguregui i Tess Renaudo
Escoles de cinema del món
Coordinació i programació monogràfics i seminaris:
Patricia Sánchez

Coordinació producció: Marc Vaíllo
Producció/transport còpies: Céline Pimentel
Assistent de producció i regidoria tècnica: Tomás Rico
Regidora: Nerea Garmendia
Convidats: Lidia Lahuerta
Transports: Edgar Huguet
Difusió:
Coordinació i col·laboradors difusió: Lídia Lahuerta i
Cristina Riera
Distribució: Azucena Ferrer
Activitats paral·leles, escoles i tallers: Patricia Sánchez
Espot l’Alternativa: Laboratorium
Coordinació espot: Marc Vaíllo
Fotografia festival: Lisbeth Salas
Vídeo Making of: Agustí Sousa i Irma Ribera (Estudi
Homònim)
Xarxes socials: Sesi Bergeret i Cristina Riera
Coordinació blog: Tess Renaudo
Col·laboració blog: Pere Ginard
Newsletters: Marc Vaíllo
Projeccions
Coordinació: Tomás Rico
Tècnic: Óscar Eguía
Projeccions: Xavi Massó (CCCB)
Tècnic projeccions Hall: Marcelo Rosero
Gabinet de Premsa
La Costa Comunicació
Responsable: Sandra Costa
Contacte: Marta Suriol
Web
Disseny i programació: evA ~°
Coordinació web: Sesi Bergeret
Servidor: Sergi Mayordomo (Pixelxen)
Catàleg:
Edició i coordinació: Sesi Bergeret
Correcció i traduccions català i castellà: la
Correccional - serveis textuals
Traducció anglès: Tim James Morris
Disseny gràfic: Enric Güell i Raimon Flos (GLASSMM
comunicació gràfica SL)

Programació festival
Margarita Maguregui, Tess Renaudo, Patricia Sánchez
i María Zafra

IFN Independent Film Network
Coordinació i programació: Patricia Sánchez
Assistent: Ester Cánovas
Coordinació portal: Marc Vaíllo

Jurats
Coordinació: Álex Brahim

Disseny del Hall de l´Alternativa
Artmosfera

Producció:
Gestió econòmica: Cristina Riera i Marc Vaíllo
Subvencions: Cristina Riera, Marta Rodríguez i Marc
Vaíllo

Subtítols
Centre de traduccions Savinen
Impressió
Raimon Flos
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COL·LABORADORS
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