NOTA DE PREMSA: El film Verano de Goliat de Nicolás Pereda, guanyador del Premi
Horitzons al Festival Internacional de Venècia, competirà a l’Alternativa 2010

L’Alternativa 2010 - 17è Festival de Cinema Independent de Barcelona
del 12 al 20 novembre
CCCB · Institut Francès · Filmoteca de Catalunya · Cinema Maldà · Casa Amèrica

Barcelona, 14 de setembre de 2010
El passat diumenge va cloure el Festival de Cinema Internacional de Venècia amb la notícia
que el film guanyador de la secció Horitzons enguany és Verano de Goliat (2010) de Nicolás
Pereda (Mèxic DF, 1982). Verano de Goliat, una coproducció entre Mèxic i el Canadà, és un
llargmetratge de ficció (76 minuts) i ha estat seleccionat a competició per a la propera edició
del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa 2010, que tindrà lloc del 12
al 20 de novembre a la Ciutat Comtal. La pel·lícula ha estat seleccionada per competir dintre de
la Secció Oficial de llargmetratges de ficció de la propera edició del festival. Serà l’estrena
oficial d’aquest film a l’Estat espanyol.
En anteriors edicions del certamen ja s’han pogut veure altres films del director mexicà:
¿Dónde están sus historias? (l’Alternativa 2007, Secció Oficial de llargmetratges), Perpetuum
mobile (l’Alternativa 2009, Secció Oficial de llargmetratges) i Entrevista con la tierra
(l’Alternativa 2009, Secció Oficial de curtmetratges).
Aquest no és el primer cop que films premiats en reconeguts festivals internacionals de tot el
món han estat seleccionats i projectats prèviament a l’Alternativa. És el cas de Yamurta (Egg) i
Melegin Duçuçu (Angel’s Fall), seleccionats a l’Alternativa 2008 i 2005 respectivament, del
cineasta turc Semih Kaplanoğlu, que ha guanyat l’Ós d’Or a la darrera edició de la Berlinale. O
el de directors amb presència al Festival de Cannes com el gallec Oliver Laxe o l’italià
Michelangelo Frammartino, que prèviament havien projectat els seus films a l’Alternativa, entre
molts d’altres.
Del 12 al 20 de novembre, Barcelona es convertirà en la capital europea del cinema
independent. L’Alternativa continuarà apostant per la innovació, la independència creativa
de l’autor, el risc, la crítica i la reflexió i oferirà al públic la possibilitat de descobrir altres
mirades, altres veus mai presents en el panorama cinematogràfic comercial.

Verano de Goliat - sinopsi
Impressionada per la partida sobtada del seu marit, Teresa s'embarca en una missió per
esbrinar els fets. En lloc de trobar respostes, la cerca es converteix en un recorregut pels
carrers i les cases de la gent que coneix a Huilotepec, al Mèxic rural. Barrejant ficció i
documental, un retrat emergeix d'una ciutat i els seus habitants pateixen els efectes dels seus
éssers estimats: promeses trencades, desconnexió i anhel etern.
Nicolás Pereda (Mèxic, 1982) ha cursat el Màster en Belles Arts a la Universitat de York, a
Toronto. Li agrada treballar amb Gabino, Luisa, Paco i Teresa, els actors i els personatges de
la majoria de les seves pel·lícules. Verano de Goliat és el seu cinquè llargmetratge.
Verano de Goliat de Nicolás Pereda
Mèxic/Canadà, 2010
Llargmetratge de ficció (76 minuts)
Guió: Nicolás Pereda
Fotografia: Alejandro Coronado
So: Alejandro de Icaza
Repartiment: Teresa Sánchez, Gabino Rodríguez
Festivals on ha estat seleccionat:
Toronto International Film Festival 2010
67. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - Venezia 2010
Viennale 2010 - Vienna International Film Festival
www.figafilms.com

MÉS INFORMACIÓ DE L’ALTERNATIVA 2010 a:
http://alternativa.cccb.org/2010/es/

Pots descarregar-te fotografies en alta resolució i les
notes de premsa a:
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2010festival-de-cine-independiente-de-barcelona/
Hi trobaràs també fotografies de Verano de Goliat.

Segueix-nos a:
http://alternativa.cccb.org/blog/
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000035185324&ref=sgm
http://twitter.com/alternativafest
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