
L'Alternativa 2022:
Tot llest per a la 29a edició

● El Festival de Cinema Independent de Barcelona se celebra del 18 de
novembre al 4 de desembre i programarà 146 pel·lícules. A les seccions
oficials competiran 14 llargmetratges i 32 curtmetratges.

● Treballs d’Ulrich Seidl, Santiago Fillol, Carla Simón, Lucrecia Martel i Jerzy
Skolimowski es veuran a les nostres sessions especials, on també
gaudirem de la preestrena de la sèrie Autodefensa, creada per Berta
Prieto, Belén Barenys i Miguel Ángel Blanca per a Filmin.

● Les directores de fotografia seran les protagonistes de la secció Elles
filmen. Albert Serra, Andrés Duque i Daniela Cajías impartiran
masterclasses.

Barcelona, 15 de novembre de 2022. - El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha
acollit la roda de premsa de presentació de la 29a edició del Festival de Cinema Independent de
Barcelona, l'Alternativa, que ha comptat amb la presència de Judit Carrera, directora del CCCB, i
Eva Soria, directora d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Tess Renaudo, Cristina Riera i Marc Vaillo, codirectores del festival, juntament amb Patricia
Sánchez, responsable de l’Alternativa Professionals, han presentat la programació de l'Alternativa
2022. "El festival segueix sent fidel a la seva essència però sense parar d'inventar-se formats", ha
dit l'Eva Soria. Cristina Riera ha afirmat que un dels objectius del festival és "anar descobrint
cineastes cada any, apostar per autors que veus com després aconsegueixen consolidar-se com
hem vist en els casos de Isaki Lacuesta, Carla Simón o Elena López Riera". Una edició que se
celebrarà del 18 de novembre al 4 de desembre i ho farà programant un total de 146 films a totes
les seves seccions. D’aquests, 46 competiran a les seccions oficials (14 llargmetratges i 32
curtmetratges).

Es presenten produccions de 35 països. Espanya (amb 55), França (amb 8), Alemanya (amb 7) i
Síria (amb 6) són els més representats. D'entre tots els títols, 21 són de producció catalana. A més,
34 dels títols són en versió original catalana o subtitolats en català, dels quals 25 comptaran amb
subtítols en català per a persones sordes.

https://alternativa.cccb.org/
https://alternativa.cccb.org/


Dels films programats, 48 són de no ficció i 52 de ficció, i 24 d’ells d'animació. 54 de les obres
estan signades per dones, el que suposa un 37 % de la graella (el percentatge arriba al 57,14 % en
les seccions oficials).

40 cineastes i uns 70 convidats, comptant equips, ens acompanyaran per presentar els seus
treballs. Entre els noms a destacar figuren els de Carla Simón, Daniela Cajías, Andrés Duque,
Albert Serra, Neus Ollé, Lara Vilanova, Éric Baudelaire, Mikel Gurrea, Irene M. Borrego, Nastia
Korkia, Santiago Fillol, María Elorza, Raúl Capdevila, Susanna Helke, Faustine Cros, Lur Olaizola,
Maider Fernández, Mladen Kovačević, Miguel Ángel Blanca i Berta Prieto.

COMPETICIÓ, NOMS PROPIS I NOVETATS

La pel·lícula inaugural de l’Alternativa 2022 serà Suro, debut al llargmetratge de Mikel Gurrea.
Protagonitzat per Vicky Luengo i Pol López, el film va ser guardonat amb el premi FIPRESCI de la
crítica a San Sebastián.

A la Secció Oficial Internacional Llargmetratges competeixen 11 treballs: Još jedno proleće /
Another Spring (Mladen Kovačević), Geographies of Solitude (Jacquelyn Mills), GES-2 (Nastia
Korkia), Las hostilidades (M. Sebastian Molina), Luminum (Maximiliano Schonfeld), Matter Out of
Place (Nikolaus Geyrhalter), Mis dos voces (Lina Rodríguez), Poletje ’91 (Ziga Virc), Ruthless Times
(Susanna Helke), Saint Omer (Alice Diop) i Une vie comme une autre (Faustine Cros). La majoria
d’ells es projectaran per primer cop a Catalunya i han estat guardonats al circuit de festivals.

A Oficial Nacional competiran dues relectures íntimes i feministes sobre la història de l’art i la
literatura a Espanya: A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza, i La visita y un jardín
secreto, d’Irene M. Borrego. Comparteixen selecció amb Los saldos, de Raúl Capdevila, una altra
òpera prima amb la família com a teló de fons i un cant a una vida rural que s’esvaeix.

La secció Elles filmen posarà el focus en l’ofici de les directores de fotografia. En col·laboració
amb la Filmoteca de Catalunya, hi podrem veure pel·lícules d’Éric Baudelaire, que presentarà
personalment el seu últim treball al festival, d’Alice Rohrwacher i de Claire Denis, amb fotografia
de Claire Mathon, Hélène Louvart i Agnès Godard, respectivament. A més, es projectaran
curtmetratges on han participat les directores de fotografia Neus Ollé, Daniela Cajías i Lara
Vilanova, que protagonitzaran la taula rodona Maneres de mirar. Cajías, guanyadora del Goya a la
millor direcció de fotografia per Las niñas i responsable de la fotografia d’Alcarràs, oferirà també la
masterclass Proceso creativo desde la dirección de fotografía i el taller pràctic Arte de observar
(en col·laboració amb l’ECIB).

Albert Serra i Andrés Duque protagonitzen els nostres Satèl·lits. Els dos impartiran una
masterclass i programaran un dels títols de la seva filmografia juntament amb un dels seus
referents.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/sp/film/suro
https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/internacional-llargmetratges
https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/nacional
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https://alternativa.cccb.org/2022/ca/activitats/tallers-i-debats/taula-rodona-maneres-de-mirar
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A més, a les Sessions Especials, projectarem Rimini i Sparta, el díptic d’Ulrich Seidl que desperta
polèmica des de la seva estrena a Berlín i a San Sebastián.

Amb un premi a la millor direcció de fotografia per a Mauro Herce, des de Sevilla ens arriba
Matadero, una faula tràgica i metaficcional ambientada en l’Argentina al tombar de la Dictadura, i
dirigida por Santiago Fillol, guionista habitual d’Oliver Laxe.

Lucrecia Martel i Carla Simón, després de passar per la recent Biennal del Pensament de
Barcelona, protagonitzaran la projecció conjunta de Camarera de piso i Carta a mi madre para mi
hijo. Comptarem amb la presència de Carla Simón i de part del seu equip, en una oportunitat única
de veure el seu curtmetratge en una pantalla gran.

Juntament amb el BCN Film Fest programem EO, dirigida per Jerzy Skolimowski: una faula sobre
la societat contemporània i les seves violències que és candidata a l’Oscar per Polònia després
d’endur-se el Premi del Jurat a l’última edició de Cannes.

I preestrenem Autodefensa, la segona sèrie original de Filmin, creada per Berta Prieto, Belén
Barenys i Miguel Ángel Blanca (que va inaugurar l’Alternativa l’any passat amb Magaluf Ghost
Town). Una autoficció barcelonina en què dues amigues ens mostren sense complexos els seus
alts i baixos emocionals, la dificultat de trobar-se a sí mateixes i el descontrol com a forma
d'escapatòria. Projectarem els primers episodis i comptarem amb la presentació de l’equip.

L’ALTERNATIVA PROFESSIONALS

L'Alternativa Pro segueix sent un dels plats forts del festival. Durant aquesta edició tindran lloc
una sèrie d’activitats especialment programades per parlar de l’estat del cinema actual i del que ve,
per ajudar al desenvolupament professional individual i a les pel·lícules, ja estiguin en fase
d’escriptura, producció o muntatge. Trobades dirigides tant a professionals amb experiència com a
alumnes d’últims anys de carrera o cursos de postgrau.

Com resoldre conflictes, quin programa de residència, fòrum o laboratori escollir i per què, com fer
un pla de sostenibilitat de pel·lícules de baix pressupost, com afectarà la intel·ligència artificial i el
gran nombre de produccions per plataformes en la creació, producció i generació d’audiències…
Són els temes a tractar a les jornades i trobades d’aquesta edició.

D’altra banda, les activitats de Cinema Pendent celebren el seu 10è aniversari amb nous premis i
nous programes de tutories per aconseguir que els projectes arribin a ser pel·lícules. El Mentoring
Projects passa a ser un programa d’un any de tutories per a projectes de documental i híbrids; el
laboratori de desenvolupament de ficcions passar a ser de quatre dies; Extremlab és un programa
de residència que neix per als més joves, per a projectes nascuts a escoles; i per descomptat es
mantenen els consagrats Pitching Forum del GAC, les projeccions Work In Progress i les reunions
personalitzades amb experts escollits amb cura.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/professionals/resum
https://alternativa.cccb.org/2022/ca/professionals/cinema-pendent/resum


INCLUSIÓ I COOPERACIÓ

Catalunya Film Festivals, organització de la que formem part, impulsa un projecte per fer els
festivals més diversos i oberts, amb sessions accessibles per a tothom. Estem compromesos amb
el dret a l’accés a la cultura, i a través d’aquesta iniciativa conjunta fem possible que qualsevol,
independentment de les seves necessitats, pugui accedir al cinema i a la nostra programació
diversa. Així, reforcem l’accessibilitat per als nostres públics, col·laboradors i treballadors,
afavorint la implementació de tota la cadena de l’accessibilitat, fomentant pràctiques no
discriminatòries i inclusives per a persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió.
Enguany mantenim la col·laboració amb Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de
Barcelona, amb el suport del Departament de Cultura.

25 pel·lícules comptaran amb subtitulat en català per a persones sordes; tindrem 7 títols (en dues
sessions) amb intèrpret de llengua de signes catalana, la projecció de Matadero comptarà amb
audiodescripció; i programarem una sessió relaxada de Petits Experiments adaptada a persones
amb autisme.

I en col·laboració amb Acció Cinema, projecte desenvolupat per Catalunya Film Festivals i
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, organitzem la taula rodona La moral, la
intimitat, la seguretat i el respecte, sobre com crear espais segurs als rodatges, que compta amb
la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català i que anirà acompanyada de la projecció de
Maldita, a Love Song to Sarajevo, dirigida per Amaia Remírez i Raúl de la Fuente. A més, s’oferirà un
taller de desenvolupament per a ONGs amb projectes seleccionats per la propia agència.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) tornarà a ser la pantalla central de
l'Alternativa, i part de la programació també es podrà gaudir als cinemes Zumzeig i Maldà,
juntament amb la Filmoteca de Catalunya. Les projeccions presencials tindran lloc entre el 18 i el
27 de novembre. Part de la programació de l'Alternativa seguirà fins al 4 de desembre a Filmin, on
es podran veure online alguns dels títols per temps limitat.

L’Alternativa compta amb el suport del CCCB, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),
l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i Ministerio de Cultura (ICAA); amb la col·laboració de la
Filmoteca de Catalunya, El Periódico, Europa Creativa Media Desk Catalunya, Catalunya Film
Festivals, Acció Cinema, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, El Meu Primer
Festival, Betevé, ECIB, Premios Goya i Acción Cultural Española (AC/E) que, a través del
“Programa para la Internacionalización de la Cultura Española” (PICE) en la modalitat “Visitantes”,
apropa professionals internacionals (Jana Díaz Juhl, Miquel Escudero, Virginia Pablos, Gabriela
Iacob i Iris Martín-Peralta) al festival per tal que coneguin les nostres produccions.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/professionals/activitats-professionals/accio-cinema-taula-rodona-i-debat
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ577g82MjLBJKqWwlBXvnaT9UViw:1666299709543&q=Amaia+Rem%C3%ADrez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCw2LciwtDA3VOLWz9U3MDQwNsq2zNASy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RYtY-RxzEzMTFYJScw-vLUqt2sHKuIudiYMRAC4dS-JPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD75qS2u_6AhXN_4UKHUv9DVUQmxMoAHoECDAQAg
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Programació completa
Materials de premsa disponibles
Acreditacions de premsa

Si necessites més informació pots contactar amb:
Álex Gil (coordinació) : premsa@comunicacioalternativa.cat
Pere Vall (premsa): pere@comunicacioalternativa.cat
Mariona Borrull (entrevistes i  acreditacions): mariona@comunicacioalternativa.cat

L’Alternativa 2022 - 29è Festival de Cinema Independent de Barcelona
18 NOV. - 4 DES. 2022
https://alternativa.cccb.org/
#alternativa29 @alternativafest
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