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Arriba la cinquena edició de MIRADOCS, una mostra de cinema 
documental en què els barcelonins, les barcelonines i la seva ciutat són 
els protagonistes. Públic i realitzadors tenen l’oportunitat de veure els 
documentals i intercanviar opinions al final de cada sessió.

MIRADOCS 2015 ens ofereix una mirada sobre la nostra estimada i, de 
vegades, odiada ciutat a través dels nostres realitzadors. Veurem com 
el model de desenvolupament del centre històric de Barcelona és un 
mirall per a altres ciutats del món, o com el tema de la família és un dels 
centres d’interès dels documentals del Màster de Documental i Societat 
de l’ESCAC. Tindrem també, una aproximació a la lluita veïnal del barri de 
la Barceloneta i dos documentals del realitzador emergent, David Batlle. 
Ens acostarem per primera vegada a l’experiència WebDoc on el públic 
podrà interactuar en directe amb el film V.O.S.E, i podrem gaudir de 
“El documental preferit de...” que arribarà de la mà de Silvia Munt, que 
presentarà el film de Joaquim Jordà, Mones com la Becky. La masterclass 
d’aquesta edició l’oferirà el realitzador, productor i distribuïdor Lluís Miñarro 
amb el suggerent títol: Com dir-te adéu.

Barcelona és una ciutat de documental. És per això que la mostra també 
s’organitza al voltant d’aquelles institucions i persones que des de fa temps 
treballen en aquest àmbit a la nostra ciutat. Així, tindrem els suggeriments 
del bo i millor de la producció de documental fet a Barcelona o fet per 
barcelonins i barcelonines, guiats pel Màster de Documental i Societat de 
l’ESCAC i pel Màster de Documental Creatiu de la UAB. 

Co-organitza: La Casa Elizalde i Barcelona Espai de Cinema
Coordinació de les sessions i redacció de textos: Helena Maristany, María Graciela 
Arce, Lourdes Feixa, Olga Iglesias, Emma Fernández, Julio Lamaña i Laura Marino, 
membres del cineclub Barcelona Espai de Cinema (BEC)



 

El llargmetratge aborda el tema del comerç popular, 
especialment “l’informal”, que genera ocupació per a 
moltes persones excloses del mercat laboral però crea 
també problemes urbans relacionats amb l’apropiació 
de l’espai públic, amb el seu deteriorament i marginació, 
que són assumits per les autoritats locals desplaçant 
als comerciants dels carrers amb mesures de regulació 
del comerç i ordenament de l’espai públic.
L’aplicació de les noves normatives implica “reubicar” 
als venedors ambulants, des dels carrers altament 
comercials dels centres històrics, a altres zones de la 
ciutat menys comercials. 
A Quito, com en altres ciutats llatinoamericanes o 
europees, es privilegien els plans urbanístics que, 
dirigits per criteris econòmics, construeixen ciutats 
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¡A UN DÓLAR!,
¡A UN DÓLAR!
Direcció: Maria Aguilera
Equador, 2013, 55 min.  

Direcció: Maria Aguilera Reche
Guió: María Aguilera Reche
Producció: Miguel Narváez

Protagonitzat per comerciants 
"informals" i "reubicats" de ciutats 
de l’Equador i Barcelona, així com 
artistes del carrer, acadèmics, 
funcionaris i ciutadans.

modernes, ordenades i segures, que els permet 
ser incloses en els circuits internacionals turístics i 
financers, prenent el patrimoni cultural com un factor 
més de producció. 
El que podria sorprendre a més d’un espectador 
del MIRADOCS, és que el model que s’està seguint 
de forma sistemàtica a altres parts del món com a 
exemple de reorganització dels centres històrics, és el 
de Barcelona. En un moment en què estem constatant 
el fracàs del model barceloní, abocat al turisme de 
masses i a la progressiva gentrificació del centre 
històric, el film denuncia que aquest model tant discutit 
serveixi com a exemple a altres parts del planeta.

Premio Producción Cortometraje Documental por 
el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador 
(2011), Selección Cinema Room del Foro Urbano 
Mundial, WUF7, Medellín, Colombia (abril de 2014), 
Selección Festival Internacional Encuentros del Otro 
Cine, EDOC13, Quito, Ecuador (maig 2014).

Amb la presència de la realitzadora Maria Aguilera



Direcció: Ana Monràs
Producció: Escac Films
Guió: Ana Monràs
Fotografia: Sara Guix
Muntatge: Ana Monràs
So: Andrea Pardo, Pol Galofré
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HUELLAS DE
AUSENCIA
Direcció: Ana Monràs
Espanya, 2014, 17 min. 

Ens endinsem en la memòria 
d’una família les petjades de 
la qual comencen a esborrar-
se. Una casa que traspua 
misteri, fotografies, pors, fúria i, 
finalment, assossec i serenitat. 
Un retrat pintat amb sensacions 
i imatges.

Direcció: Mireia Fontanals
Guió: A. Maluquer, M. Fontanals
Fotografia: Anna Serra
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LA MALA LLET
Direcció: Mireia Fontanals 
Catalunya, 2013, 24 min. 

Ens embarquem en un viatge 
interior a la història d’Anita 
i Amadeu, una parella de 
masovers que, després de més 
de 50 anys de casats i moltes 
expectatives frustrades, viuen 
un revés en les seves vides 
que fa que totes les rancúnies 
acumulades quedin apartades 
per donar pas a l’amor que 
algun dia els va unir.



 

Amb la presència de les realitzadores.
Hi col.labora: Màster de documental i societat  de l’ESCAC

Que la família és una font inesgotable de narracions és indiscutible, que la 
casa familiar sigui l’espai ideal per parlar del passat i del present, també. 
Des de L’Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) presentem dos documentals a la recerca de la família. 

En el d’Ana Monràs, Huellas de ausencia, els interiors de la casa familiar 
de La Pobla, els detalls de natures mortes com restes fantasmagòriques 
del passat, les fotografies que ens miren des del pretèrit, ens porten a la 
recerca de l’avi, de l’oncle anarquista i finalment del pare, en un rondó 
familiar on el muntatge i el so juguen a favor d’una atmosfera on la memòria 
intenta convertir-se en alguna cosa tangible. La memòria ens converteix en 
el que som, irremeiablement lligats al passat dels nostres ancestres.

En el de la Mireia Fontanals, La mala llet, la família és el que queda darrera 
la convivència de molts anys. Uns prefereixen separar-se, altres ho afronten 
amb molta mala llet, però amb el desig de reconciliar-se malgrat tot. També 
aquí la casa familiar és el reducte del dia a dia d’una quotidianitat rutinària 
que ens manté lligats a la realitat. Però el motor del canvi sovint ve de 
l’inesperat. La directora ha d’adaptar-se a les noves circumstàncies de 

rodatge i l’aparició d’un nou espai, l’hospitalari, li dóna peu pel contrast del 
muntatge a comprovar com s’està de bé a casa.

Tots dos documentals són un encert en l’aproximació al que som quan mirem 
endarrere. De la necessitat se sentir-nos arrelats malgrat les circumstàncies 
del passat.
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EL BARRI S’HA DE
DEFENSAR
Direcció: Cristina Mora i Neus Ràfols
Catalunya, 2013, 52 min. 

“Así como nuestros abuelos y nuestros padres 
lucharon en su momento por la Barceloneta para 
defender lo que no se podía tocar, las casas, las calles, 
los vecinos, el mar, la libertad, …, ahora nos toca a 
nosotros decidir el barrio en que queremos vivir”.

Amb aquesta frase s’inicia un recorregut per les lluites 
veïnals dels darrers anys al barri de la Barceloneta. 
Amb anades i vingudes, des de l’actualitat retrocedint 
fins al seu naixement, coneixerem la singularitat 
d’aquest barri i per què, com diu el títol del 
documental, s’ha de defensar.
La Plataforma Salvem el Port Vell, l’Associació de 
Veïns l’Ostia o Miles de Viviendas ens ajuden a 
entendre el perquè de les mobilitzacions socials i de 
les denúncies públiques, o la confrontació entre un 

Direcció i guió: Cristina Mora i Neus Ràfols
Producció: Maragda Mediàtica

barri amb una estructura tradicional, estil propi barreja 
de tarannà obrer i reclam turístic, i un lloc on arriba el 
luxe en forma d’Hotel Vela o marina de luxe.

La invisibilitat de la càmera facilita la identificació 
amb les situacions que es van explicant i amb els 
seus protagonistes, situacions extrapolables a altres 
barris de la ciutat, a altres lluites: la recuperació de 
la memòria històrica, la importància de l’organització 
veïnal, la defensa dels serveis públics, o el dret a un 
habitatge digne, els trobem també a altres parts de 
la ciutat.

Aquest documental esdevé quelcom imprescindible 
per no romandre callats, per no formar part de la 
“majoria silenciosa” i deixar sortir la nostra indignació 
davant les mentides i la venda de la ciutat al millor 
postor per part de l’Ajuntament en els darrers temps. 
Sentir l’olor i el sabor de mar dels seus carrers, ens ha 
de continuar fent recordar el que va ser i és el barri de 
la Barceloneta.

Amb la presència de les realitzadores.



 

A Conserveira és el retrat d’una de les 
darreres conserveres gallegues on tot el 
procés es feia de manera manual i artesana. 
Durant una jornada laboral, des de que surt el 
sol fins a la sortida de la fàbrica, passem per 
tots els processos de producció. Uns mesos 
després del rodatge la conservera va quedar 
destruïda a causa d’un incendi.

La quotidianitat d’una jornada de treball en 
aquesta fàbrica conservera sembla respondre 
a una coreografia perfectament orquestrada 
per part del director, sense donar mai la 
sensació d’artifici. Responent a una proposta 
clarament poètica que l’allunya del simple 
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A CONSERVEIRA
Direcció: David Batlle
Espanya, 2012 , 23 min. 

Direcció, guió i muntatge: David Batlle
Fotografia i càmera: Carlos Vásquez
So: Inès Mestre
Producció executiva: Manuel Lago, David Batlle
Producció: Susana Benito, Marta Núñez
Disseny de so: Amanda Villavieja

documental antropològic, el so ambient, els 
plans generals on tenen la mateixa importància 
tan la dona que està davant, com la que està 
al final de tot o l’enquadrament, aparentment 
banal, d’una capsa que passa per la cinta 
transportadora, conformen un proposta visual 
on el muntatge pren una importància cabdal. 

Saber que aquesta fàbrica es va cremar poc 
després de la filmació afegeix, al fet de mirar, un 
valor que redimensiona el documental. El pla fix 
inicial sembla endinsar l’espectador en un món 
oníric, desaparegut, que cal preservar si més no 
en la memòria. 



 

Un retrat del Port Vell, l’antic port de mercaderies 
de Barcelona, actualment transformat en espai 
d’oci turístic. Pels mateixos molls d’on partien 
els vaixells negrers que van enriquir la burgesia 
barcelonina, avui els turistes hi passegen al 
costat d’africans que intenten tirar endavant sota 
la pressió de persecucions i detencions.

Moltes de les propostes estètiques i poètiques 
de A Conserveira es mantenen en aquest 
documental. La càmera continua sent el vehicle 
perfecte per a mostrar allò que s’esdevé davant 
d’ella sense més intervencions que les pròpies 
accions del que està passant. No hi ha millor 
denúncia que les imatges, que parlen per si 
soles. El port de Barcelona té una història fosca 
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PORT TRADE PORTRAIT
Direcció: David Batlle
Catalunya, 2014, 37 min. 

Direcció, producció, guió i muntatge: 
David Batlle
Fotografia: Carlos Vásquez
So: Amanda Villavieja 
Disseny de so: Amanda Villavieja

al darrera que cal descobrir. Quina diferència hi 
ha entre la situació dels esclaus que arribaven, 
bàsicament de Cuba, fa dos segles i la situació 
de molts immigrants en l’actualitat? Quina 
Barcelona volem? La de la estàtua de Colom amb 
la samarreta del Barça?

David Batlle va estudiar realització i edició de 
vídeo i va cursar el Màster en Documental de 
Creació a la Universitat Pompeu Fabra. Ha col.
laborat com a guionista i documentalista en 
diferents projectes i ha format part de col.lectius 
d’audiovisual crític a Barcelona. Ha dirigit i 
produït els curts documentals Mapas migrantes 
(2009), A conserveira (2012) que va guanyar el 
Premio Máster IPECC a DocumentaMadrid 2013, 
Port Trade Portrait (2014) i en aquests moments 
està treballant en un nou projecte documental, 
Matarem el gall.

Amb la presència del realitzador.



 

Els espectadors que estem acostumats a veure 
cinema en VOSE, integrem sense cap dificultat els 
subtítols a l’experiència cinematogràfica. Veiem 
simultàniament imatge i text, i tendim a creure que 
ambdós són un binomi, (entès com a conjunt de 
dues coses preses com a unitat, com a elements en 
equilibri o dependents un de l’altre) inseparable, això 
almenys en les narracions més clàssiques.
Aquest documental ens planteja si realment és 
així o si es poden trencar aquestes normes, oferint 
interessants oportunitats creatives, multiplicant 
significats o reinterpretant les imatges, però obrint 
també la porta a la manipulació, tal i com mostra 
quan es parla de la censura franquista. 
A nivell formal, el documental es divideix en diverses 
seccions (subtitular, interpretar i resignificar). Al final 
de cadascuna, proposa un joc a l’espectador per 
posar en pràctica allò del que s’ha parlat.
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V.O.S.E.
Direcció: Rosario González
Catalunya, 2014, 55 min. 

Direcció: Rosario González
Guió: Rosario González Marina 
Herrera Cristóbal Serrá Jorquera
Producció: Laura Rodríguez
Producció executiva: Màster 
Documental Creatiu UAB
Direcció de fotografía: Cristóbal 
Serrá Jorquera
Muntatge: Marina Herrera
So: Laura Rodríguez Rosario 
González

La directora ens demostra que aquesta relació pre-
tesament natural entre text i imatge, acceptada de manera 
majoritària pel públic, no ho és tant, sinó que és una 
relació artificiosa que pot portar a la transformació d’una 
història tal i com es vulgui.

“Creo más posible encontrar la verdad a través de la ficción que a 
través de lo que consideramos la realidad, ya que esa supuesta realidad 
no es igual para todos. Cada uno tiene la suya propia. Y esa realidad 
personal del otro es una ficción para uno”.

Enrique Vila-Matas

Hi col.labora: Màster de Documental Creatiu de la UAB 
Amb la presència de l’equip de realització

Les innovacions formals i conceptuals que experimenten 
en general els mitjans audiovisuals tenen, en el cinema 
documental, el seu banc de proves més efectiu. És en el si del 
mateix on les hibridacions entre diferents maneres, retòriques, 
tendències i procediments són més efectives i mostren el seu 
veritable abast. El Màster de Documental Creatiu de la UAB 
va sorgir, fa més de quinze anys, intuint aquestes necessitats 
en un moment en el que un “nou” documental començava a 
ser realitat encara que amb perfils incerts. Aquest documental 
que presentem en aquesta sessió dóna un pas endavant 
proposant la participació activa del públic.



Escrita i dirigida per Joaquim Jordà i Núria Villazá
Producció: J.A. Pérez Giner
Productor associat: J.L. Pérez Arroyo
Directora de producció: Marta Pérez Ferrándiz
Fotografia: Carles Gusi
So: Daniel Fontrodona
Muntatge: Sergi Díez
Intèrprets: Joao Maria Pinto, Marian Valera, Petra 
Alcántara, Montse Bustos, Juana Cabeza, Ramsés 
Espín, Joan Garcia Bas, Marta Lleonart, Benito 
Perea, Carmen Pérez, Antonio Torres

Fa uns setanta anys, el neuròleg portuguès Egas 
Moniz va assistir a un congrés de psicologia a 
Londres. Allà, un biòleg va explicar als assistents que 
havia practicat a una ximpanzé anomenada Becky 
una ablació del lòbul central del cervell i que l’agressiu 
animal s’havia convertit en una mona de peluix. El 
professor Egas Moniz va tornar a Portugal amb la idea 
d’aplicar aquesta teràpia als esquizofrènics i aplacar 
així les seves agitacions.

Un assaig sobre la construcció de la bogeria
Les primeres imatges de Mones com la Becky ens 
mostren un laberint, per on passegen un seguit 
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El docu preferit de…
Silvia Munt
MONES COM LA BECKY
Direcció: Joaquim Jordà
Catalunya, 1972, 63 min. 

de personatges que intenten racionalitzar o donar 
respostes al misteri d’un altre gran laberint que 
esdevindrà el centre de la pel.lícula: el cervell 
humà. Joaquim Jordà no pretén donar respostes o 
explicacions al misteri de la ment humana, només 
constatar les seves paradoxes i la instrumentalització 
clínica i social que es va dur a terme amb l’establiment 
d’uns codis de normalitat. És gràcies a aquesta 
perspectiva que Mones com la Becky  esdevé alguna 
cosa més que un documental que intenta construir 
un discurs sobre el món. La pel.lícula és sobretot 
un document que ens posa sobre la taula un seguit 
d’interrogants que ens permeten qüestionar-nos sobre 
l’absurditat de les fronteres artificials que, en nom de 
la ciència o de la legalitat, normalment establim per 
donar resposta a un misteri del qual sabem molt 
poques coses. (...)

A partir de la barreja d’elements diversos mitjançant la 
utilització d’una imatge que, constantment, prefereix 
buscar la seva utilitat a la recreació estètica, Mones 
com la Becky abandona la forma de documental 
tradicional per convertir-se en un assaig, a partir 



 

del qual s’obren nombroses portes a l’entorn del problema de la constitució 
social de la normalitat i la marginació de la follia. Al final, l’aposta de Joaquim 
Jordà acaba superant l’àmbit estricte de l’experiència cinematogràfica per 
transformar-se en una pel.lícula política que recupera el problema de la 
psiquiatria, en un moment en que s’han posat en dubte totes les conquestes 
que, des del terreny de la psiquiatria democràtica a Itàlia o de l’antipsiquiatria 
anglesa, es varen dur a terme a començaments dels anys setanta. Jordà ens 
recorda amb valentia que la bogeria continua essent un problema perquè 
continua fent nosa ja que desestabilitza l’ordre social. En aquest moments, a la 
diferència o bé se la margina o bé se la calma, per evitar que resulti  molesta. 
El gest resulta veritablement hipòcrita, sobretot si tenim en compte que són 
els mateixos sistemes de vida i alienació de la nostra perfecta societat de la 
informació, els que provoquen una part important de les anomenades malalties 
mentals. Jordà partia de l’experiència d’Egar Moniz per plantejar-se un seguit 
de qüestions sobre la forma com la ciència, mitjançant la lobotomia, va establir 
un sistema repressiu que en nom de la normalitat era capaç de reduir algunes 
persones humanes a éssers sense voluntat. La història d’Egar Moniz va tenir un 
final tràgic: va acabar assassinat per un dels seus pacients. (...)

ÀNGEL QUINTANA
Col.lectiu de Crítics de Cinema de Girona

Amb la presència de Silvia Munt.
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Classe magistral a càrrec de Lluís Miñarro
COM DIR-TE ADÉU
Lluís Miñarro és home de cinema. Després d’una reeixida  carrera com a productor 
amb la qual ha aconseguit un gran nombre de premis per les seves pel.lícules, 
en els últims anys s’ha posat al darrere de la càmera amb Family strip o Stella 
Cadente. Aquesta visió polièdrica del cinema que té  Lluís Miñarro serà, de ben 
segur, atractiva per al públic del MIRADOCS.



Co-organitza: Hi col.labora:

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Trl. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
facebook.com/casaelizalde
@casaelizalde


