
L’Alternativa 2022 presenta la seva programació completa

○ Suro, de Mikel Gurrea, inaugurarà la 29a. edició de l’Alternativa. El Festival de Cinema
Independent de Barcelona se celebra del 18 de novembre al 4 de desembre, presencial i
online.

○ A les seccions oficials Nacional i Internacional competiran 14 llargmetratges i 32
curtmetratges. Es projectaran pel·lícules triomfadores a la Berlinale, Locarno i San
Sebastián.

○ A les sessions especials es presenten treballs d’Ulrich Seidl, Santiago Fillol, Carla Simón,
Lucrecia Martel i Jerzy Skolimowski.

○ Albert Serra i Andrés Duque programen els Satèl·lits 2022. I les directores de fotografia
seran les protagonistes de la secció Elles filmen.

Barcelona, 25 d’octubre de 2022. El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa,
segueix amb la seva aposta per un cinema innovador, compromès i reflexiu. Del 18 de novembre al
4 de desembre celebra la seva 29a. edició a les seus habituals.

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 i també el MACBA Museu d'Art Contemporani de
Barcelona. A Filmin es podran veure online alguns dels títols per temps limitat.

La pel·lícula inaugural de l’Alternativa 2022 serà Suro, debut al llargmetratge de Mikel Gurrea.
Protagonizat per Vicky Luengo i Pol López, el film va ser guardonat amb el premi FIPRESCI de la
critica a San Sebastián. A més d’obrir el festival, el director oferirà també una xerrada amb els
membres de l’equip sobre els processos de desenvolupament de la seva òpera prima des dels
diferents àmbits de la producció.

https://alternativa.cccb.org/
https://www.filmin.es/canal/alternativa


En la Secció Oficial Internacional Llargmetratges competeixen 11 treballs. Una programació
marcada per la majoritària presència del documental i una sola ficció. Així doncs, es projectaran
per primer cop a Barcelona grans títols guardonats al circuit de festivals: 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).

Mladen Kovačević, present a l’edició del 2020 amb Merry Christmas Yiwu, torna a l’Alternativa amb
Another Spring. El director serbi estableix un paral·lelisme entre la pandèmia actual i el virus de la
verola que va afectar al món al 1972. Des del pacient zero a l’extinció. La pel·lícula ofereix una
cronologia dels fets només a partir de material d’arxiu, prèviament alentit i amb una banda sonora
que l’apropa al terror.

Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, guardonada com a Millor Pel·lícula al Fòrum de la
Berlinale, i seleccionada al Hot Docs, Jeonju i Las Palmas, retrata la vida d’una ecologista que
porta 40 anys vivint sola a una illa de sorra documentant tot allò que succeeix: els canvis a la seva
flora, els naixements i morts de la seva fauna, però també les muntanyes de residus que arriben
fins allà. Rodat en 16 mm., amb llum natural i revelat gràcies a una sèrie d’innovadores tècniques
cinematogràfiques ecològiques, es converteix en tot un estudi de la defensa mediambiental.

A GES-2, Nastia Korkia documenta durant cinc anys el procés de transformació d’una antiga
central elèctrica de Moscú en un centre cultural. Amb accés privilegiat a operaris, constructors,
supervisors del projecte i arquitectes, la directora ens proposa un retrat proper, coral, no cronològic
i ben carregat d’humor, de la transformació d’aquest gran edifici que va significar un repte enorme.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/internacional-llargmetratges


Al seu debut en la direcció, Las hostilidades, M. Sebastian Molina analitza la recerca d’una identitat
i un sentiment de pertenença a través del retrat del seu poble natal i dels seus habitants: familiars i
amics el director que segueixen amb la seva vida a Santa Lucía, paratge a mig camí entre el camp i
la ciutat que, hores d’ara, viu sota l’amenaça d’una violència i criminalitat omnipresents.

La recreació, l’espera i la contemplació es donen cita a Luminum, dirigida per Maximiliano
Schonfeld. Silvia i Andrea són mare i filla i es dediquen a la ufologia des dels anys 90. El director
les ha acompanyat durant anys, als seus albiraments o filmant la seva quotidianitat. A la pel·lícula,
ficció i estudi de la realitat es complementen en un retrat humanista on tot pot ser possible.

Nikolaus Geyrhalter torna a l’Alternativa on va competir amb Erde l’any 2019, amb Matter Out of
Place. El director vienès segueix les petjades de les nostres escombraries i llança una nova llum
sobre la interminable lluita dels administradors de deixalles per aconseguir el control de les
enormes quantitats de residus. Recollir, triturar, cremar, enterrar… De caràcter observacional i amb
imatges d’allò més impactants, és tot un testimoni de la lluita per salvaguardar el medi ambient.

La directora colombiana Lina Rodríguez ens regala a Mis dos voces una reflexió poètica sobre la
naturalesa fluïda de la identitat amb el testimoni de tres dones llatinoamericanes que
comparteixen les seves experiències íntimes d’immigració al Canadà, mentre reflexionen sobre
temes de violència, pertenença, maternitat i reconciliació.

Poletje’91, dirigida per Žiga Virc, ens ofereix una visió de l’esperit de l’època i dels habitants
d’Eslovènia a partir d’un moment clau de la seva història: la indepèndencia del seu país l’any 1991.
I ho fa lluny dels focus habituals, apropant l’espectador als horrors del dia a dia d’un conflicte
bèl·lic amb material d’arxiu i vídeo domèstic, que ens presenten moments quotidians, íntims i
també commovedors i aterradors.

El captivador documental de Susanna Helke, Ruthless Times, premiat a Locarno, explora l’estat del
sistema públic d’assistència a persones grans finlandès mitjançant el testimoni dels seus
protagonistes. A la pel·lícula, conviuen ciutadans preocupats pel seu futur i el dels seus pròxims
amb un cor d’infermeres, que canta al ritme d’hipnòtiques melodies sobre la realitat del seu dia a
dia i denuncien les seves condicions de treball. Reclamen més humanitat a les cures, en un
moment en què el capitalisme ho foragita tot.

Saint Omer és el debut a la ficció d’Alice Diop, reconeguda documentalista que va passar per
l’Alternativa 2021 amb el seu documental Nous, i que, després de competir a la Mostra de Venècia i
el TIFF, recala a Barcelona. Sense allunyar-se dels seus temes habituals, ens endinsa en el judici a
una dona d’origen senegalès que abandona el seu bebè a la vora del mar, a través de la mirada
d’una novel·lista que vol escriure sobre el mite de Medea. Una de les pel·lícules franceses més
esperades de l’any.

I la Secció Oficial Internacional es tanca amb Une vie comme une autre, de Faustine Cros. La
cineasta aprofundeix en la vida de la seva mare i acaba fent el relat d’una època. La dificultat de
poder conciliar en una societat patriarcal, i sobretot la pèrdua de la llibertat, la porten a la



depressió. Amb la inestimable ajuda de les cintes grabades pel seu pare, i que ella complementa
ara, intenta trobar les respostes.

L’Alternativa segueix apostant pel format curtmetratge, i a la Secció Oficial Internacional
Curtmetratges competeixen 17 peces. A la primera sessió es podran veure conjuntament
Nazarbazi (Maryam Tafakory), Urban Solutions (Minze Tummescheit, Luciana Mezeto, Vinícius
Lopes, Arne Hector), Flora (Nicolás Pereda), A Casa do Norte (Inês Lima), A Human Certainty
(Morgan Quaintance) i Manchmal weiss ich nicht wo die Sonne (Samantha Aquilino). A la segona
sessió participen Curupira e a máquina do destino (Janaina Wagner), Backflip (Nikita Diakur),
Glazing (Lilli Carré), How do You Measure a Year? (Jay Rosenblatt) i To Pick a Flower (Shireen
Seno). I a la tercera sessió s’agruparan els títols Datura's Aubade (Jean-Jacques Martinod, Bretta
C. Walker), Bird in Peninsula (Atsushi Wada), Mauvais jour (Christophe Guérin), Asterión
(Francesco Montagner), Écoutez le battement de nos images (Maxime y Audrey Jean-Baptiste) i
Uogos (Vytautas Katkus).

I a Oficials Nacional, tres òperes primes amb la família de fons, dues d’elles relectures íntimes i
feministes sobre la història de l’art i la literatura a Espanya.

Premi de la Joventut del Festival de San Sebastián, A los libros y a las mujeres canto, de María
Elorza, és el retrat de quatre dones i els seus llibres. Dones que s’han passat la vida llegint i
estudiant, cuidant d’un patrimoni molt valuós. Tot un acte de resistència íntima que la directora
homenatja i que ens porta a preguntar-nos com poden la literatura o el cinema ajudar-nos a viure.

Los saldos, de Raúl Capdevila, que va competir a la secció Burning Lights de Visions du Reél, és un
testament de tres generacions d’agricultors i ramaders. També és una afectuosa carta de comiat
a un temps i maneres de fer que s’extingeixen. Una carta sentida cap a la seva pròpia família, que
ja mai serà el que era.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/internacional-curtmetratges
https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/internacional-curtmetratges
https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/oficials/nacional


Guanyador del Premi a la Millor Direcció a la secció de Documentals i també Premi del Públic a
l’últim Festival de Málaga, La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego, recupera la misteriosa
figura d’Isabel Santaló, una pintora de la generació d’Antonio López, avui oblidada per tothom. Una
pel·lícula que reflexiona sobre la memòria i el record, sobre l’art i el procés creatiu, sobre què
significa ser artista i dona.

També competeixen en aquesta secció 15 curtmetratges, dividits en tres sessions: Descartes
(Concha Barquero i Alejandro Alvarado), Azaletik azalera (Mel Arranz), Ponto final (Miguel López
Beraza), Portabella cotidiano (Ramon Balcells), Olores (Alba Esquinas López), Hirugarren
koadernoa (Lur Olaizola), Fe (Maider Fernández Iriarte), Un viento roza tu puerta (Jorge Castrillo),
Hacia la niebla (Ricardo del Conde), Infernuan (Iñigo Jiménez Bohoyo), Yungay 7020 (Raquel Calvo
Larralde y Elena Molina Merino). I a la tercera es podrà gaudir de Argileak (Patxi Burillo Nuin),
Presentimiento de naufragio (Natalia Lucía), Puerperio (Pili Álvarez) i Caballo de espuma (Juanjo
Rueda).

NOUS SATÈL·LITS I SESSIONS ESPECIALS

La secció Elles filmen posarà el focus en l’ofici de les directores de fotografia. Allà hi podrem veure
pe·l·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 (fa doblet, amb la pel·lícula d’Alice
Diop), 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.

A més Daniela Cajías, guanyadora del Goya a la millor direcció de fotografia per Las niñas i
responsable de la fotografia d’Alcarràs, oferirà la masterclass Proceso creativo desde la dirección
de fotografía i el taller pràctic Arte de observar.

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/seccions/paral-leles/elles-filmen


Després de l’estrena de la seva aclamada Pacifiction, Albert Serra protagonitzarà un dels nostres
Satèl·lits, on ens aproparà al seu univers cinematogràfic, i també al dels seus referents. El cineasta
de Banyoles oferirà una masterclass i ens ha proposat la projecció del seu curtmetratge Cubalibre,
en diàleg amb una pel·lícula de principis dels 90 d’Ulrich Seidl, Loss Is to Be Expected.

A més, a les Sessions Especials, projectarem Rimini i Sparta, díptic d’Ulrich Seidl que desperta
pol·lèmica des de la seva estrena a Berlín i a San Sebastián, i amb el qual torna a un dels temes
habituals del seu cinema: retratar les misèries morals de la societat.

Andrés Duque és el protagonista de l’altre Satèl·lit. El cineasta, que ha reflexionat sobre els marcs
culturals, les identitats, els prejudicis i l’estètica al voltant de la migració, presentarà la masterclass
L’estètica immigrant, on compartirà els seus mètodes i respostes a les preguntes que l’han
acompanyat com a creador. A més, programarem el seu últim film, Monte Tropic (2022), i també
Mesto na zemle (Arthur Aristakisian, 2001), escollit pel propi Duque.

De Locarno arriba Matadero, una faula tràgica i metaficcional ambientada en una Argentina a punt
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, també estaran a les nostres sessions especials amb la projecció conjunta de Camarera
de piso i Carta de una madre para mi hijo. Comptarem amb la presència de Carla Simón i part del
seu equip, en una oportunitat única de veure el curtmetratge en una pantalla gran.

Juntament amb el BCN Film Fest programem EO, dirigida per Jerzy Skolimowski, Premi del Jurat a
l’última edició de Cannes i candidata a l’Oscar per Polònia. Relata les desventures d’un ase que es
va creuant amb personatges interpretats per Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz
Kościukiewicz o Isabelle Huppert. Una faula sobre la societat contemporània i les seves violències.

I tanquem les Sessions Especials amb un homenatge a Godard. Preestrenem Godard seul le
cinéma, de Cyril Leuthy, que repassa la trajectòria del genial cineasta.

NOVETATS DE L’ALTERNATIVA PROFESSIONALS

Les jornades professionals de l’Alternativa venen carregades de novetats. A les habituals activitats
com el laboratori de desenvolupament, el pitching GAC i els visionats WIP, s’hi han de sumar els
mentorings al llarg de tot l’any per als 5 projectes seleccionats i els nous premis de Cinema
Pendent.

A més, dins d’elles tindran lloc diferents taules rodones que abordaran temàtiques relacionades
amb la indústria, com 2many films? Implosión o transformación o De conflictos y otros contratos.

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

https://alternativa.cccb.org/2022/ca/professionals/activitats-professionals/accio-cinema-taula-rodona-i-debat


seguretat i el respecte, sobre com crear espais segurs als rodatges, 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.

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.

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 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 i Iris Martín-Peralta) al festival per tal que coneguin les nostres
produccions, 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 i Premios Goya.

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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