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Arriba la quarta edició de MIRADOCS, una 
mostra de cinema documental on els barcelo-
nins i barcelonines i la seva ciutat són els 
protagonistes. El públic podrà compartir 
l’experiència de mirar un film i debatre’l amb 
els autors al final de cada sessió. Una gran 
oportunitat per estar al dia de les produccions 
emergents a la ciutat així com de conèixer de 
primera mà els realitzadors del documental.

MIRADOCS 2014 ens ofereix una mirada 
sobre el món que ens envolta sense deixar de 
banda el retrat de la nostra ciutat. Hi haurà 
mirades crítiques de la situació actual a través 
del documental Generació Pegaso d’Isabel 
Andrés o Mar de Fons de Bruno López 
Aretio-Auterna. També descobrirem com n’és 
de creativa i inspiradora aquesta ciutat a través 
del documental La ciutat tipogràfica d’Igone 
Arreitunandia. MIRADOCS comptarà aquest 
2014 amb la presència de Lluís Miñarro, 
reconegut productor de cinema català, a la 
sessió especial El documental preferit de... Ens 
proposa el visionat del documental de Jacinto 
Esteva Lejos de los árboles. 

Enguany completarem Miradocs amb la classe 
magistral sobre El retrat en el documental, 
impartida pel realitzador Òscar Pérez.

Barcelona és ciutat de creació documental, 
per això la mostra compta amb institucions i 
personalitats que des de fa temps treballen en 
aquest àmbit a la ciutat. Propostes i suggeri-
ments dels que més saben de producció 
documental feta a Barcelona. Comptem amb la 
col·laboració de l’Escola Superior de Cinema-
tografia i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), 
el Màster de Documental Creatiu de la UAB i el 
Taller de Documental del Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison. 
 

Coordinació de les sessions
Lourdes Feixa, Emma Fernández, Isabel 
García, Maria del Mar González, Olga Iglesias, 
Julio Lamaña i Laura Marino. 
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Direcció:
Isabel Andrés Portí 

Catalunya, 2010
55 min / VO

El documental ens explica la història d’un grup d’amics, joves 
treballadors de la Pegaso -una de les empreses públiques de 
l’automoció més importants del Franquisme-. Units pels ideals, van 
arriscar les seves vides i el benestar de les seves famílies, per tal 
de donar la veu als treballadors, lluitar per la millora de les 
condicions de feina i les llibertats democràtiques.
Això els va comportar greus conseqüències personals i familiars... 
Però malgrat tot, la Pegaso va ser pionera i un exemple en la lluita i 
obtenció de drets per als seus treballadors durant els últims anys 
de la dictadura i durant la transició política a Catalunya i Espanya.
Un documental sobre història, política, compromís, justícia, ideals, 
solidaritat i amistat. Una història més lligada al present del que ens 
podríem imaginar. 

Amb la presència de la realitzadora

Direcció:
Bruno Lopez 
Aretio-Auterna i 
Florencia Luna

Catalunya, 2013
30 min / VO

Mar de Fons ens explica la història d’una saga de mariners de 
Badalona, els Costa, dedicats durant generacions a un ofici artesanal 
en decadència. Les dificultats del dia a dia d’aquests mariners que 
han de conviure amb el desenvolupament d’una gran urbs que ja no 
els té en compte i amb un medi que poc a poc es va exhaurint. 
Ramon Costa, el protagonista del film, una persona "generosa i plena 
de vida", segons Florencia Luna, la directora del documental, que ens 
farà un retrat de l’estat actual del litoral badaloní.

Direcció i guió: Isabel Andrés Portí
Producció: Diagonal TV i
Televisió de Catalunya
Productor: Albert Sagalés
Direcció fotografia: Georgina Ferrer

Muntatge: Simone Belisario
Direcció de producció: Alfons Teruel
Direcció de so: Elena Coderch
So directe: Elena Coderch

Direcció: Bruno Lopez
Aretio-Auterna i Florencia Luna 
Ajudant direcció: Dídac Saez Ulzurrun 
Direcció Fotografia: Florencia Luna i 
Dídac Saez Ulzurrun 
Muntatge: Bruno Lopez
Aretio-Auterna i Dídac Saez Ulzurrun 

Guió: Florencia Luna,
Bruno Lopez Aretio-Auterna
Postproducció àudio: Yago Flaquer
Producció: Mar Rossello Horrach
Disseny Gràfic: Mar Rossello 
Horrach 
Subtítols: Clara Recasens Zorzu

Direcció:
Alexandra Vives 
Azagra

Catalunya, 2013
60 min / VO

Miquel va arribar a Barcelona amb dos anys i mig. Adoptat a Etiòpia, 
es va fer ràpid a la seva nova vida amb els seus pares, Rafel i Irene. 

Direcció: Alexandra Vives Azagra 
Càmera i Muntatge: Alexandra Vives 
Muntatge de so: Diego Pedragosa 
Música original: Diego Pedragosa
Col·laboració muntatge: Júlia 
Rabadan, Jana Arcega, Albert 

Martinez i Salvador Sunyer 
Càmera addicional: Chema Martinez, 
Jana Arcega i Andres Cornejo
Producció Etiòpia: Ana Casals i 
Yohanes Feleke

Direcció:
Igone Arreitunandia, 
Aitor Gametxo,
Sabrina Grajales i 
Marina Thomé

Catalunya, 2011
26 min / VO

Al film La ciutat tipogràfica una veu en off ens passeja per Barcelona 
parlant de les tipografies de la ciutat, les imatges, però, en realitat ens 
mostren persones. Els tipus de lletres esdevenen tipus de persones... 
grans, minúscules, rectes, ... I així parlant de tipografies, el documental 
ens parla de persones, dels seus records, de les seves emocions, de 
les seves vivències. Ens parla de la construcció de les identitats 
singulars i col·lectives.
La ciutat tipogràfica ens proposa mirar les singularitats de les tipografies 
de Barcelona, per parar-nos a mirar les singularitats de les persones.

Direcció:
Elena Macián Masipo i 
David J. Moya Algaba

Catalunya, 2012
30 min / VO

Fora de pàgina proposa un viatge metafòric guiat de la polipoesia. 
Aquest documental barreja qualsevol recurs al seu abast per provocar 
una agitació, una emoció en l'espectador. Aquí s'admet des del crit fins a 
l'abstracció, des del detall i el gest fins al visceral cara a cara. Mitjançant 
un acostament al fenomen del recital poètic descobrim objectes, 
fragments de vida dels seus protagonistes i les seves inquietuds. 
Segons en David J. Moya “El documental comença amb un to molt 
experimental, proper al videoart i poc a poc va sumant elements. A partir 
d'una abstracció, la història va creixent. La intenció era que la pel·lícula 
evolucionés d'una forma molt orgànica” 

Amb la presència dels realitzadors
Hi col·labora: Màster de Documental Creatiu de la UAB

A través del Carmel

Direcció:
Claudio Zulián 

Catalunya, 2006
90 min / VO

Ens apropem a una tarda en la vida del barri del Carmel. Gairebé 90 
minuts rodats sense interrupció un 10 de febrer de 2006 de 4 a 6 de la 
tarda. Els veïns que han volgut participar en el documental ens 

Direcció i guió: Claudio Zulián
Steadicam: Ramón Sánchez
Fotografia: Quique López 
Disseny de so: Ernest Peralt,
Claudio Zulián

Una producció de Acteon en coproducció 
amb Televisió de Catalunya i Carmel 
Amunt. Amb el suport de l’Institut de les 
Indústries Culturals (ICIC) i el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Idea original:
Helena Morén Alegret 

Catalunya, 2013
19 min / VO

Bikimel prova de donar resposta a la pregunta de com es construeix una 
veu. Gràcies a la seva música ens fa arribar a través dels sentits les 
seves emocions, la seva creativitat, la seva veu. També ens mostra com 
es mou una dona en un món com el de la producció musical on els 
homes han determinat i determinen què pot arribar al públic i què no.

Idea original: Helena Morén Alegret
Direcció i guió: Patricia García Lepetit, 
Txell Llorens Torras, Helena Morén 
Alegret i Nina Valls Plana

Producció: La Bonne, Centre de 
Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison

Idea original:
Anna Regué  

Catalunya, 2013
19 min / VO

En aquest curtmetratge podrem comprovar que en les petites coses, en 
la quotidianitat del dia a dia, podem trobar mostres de masclisme 
constants. Veurem com el llenguatge crea una realitat que discrimina la 
dona i, molts cops, la invisibilitza. El gènere marca, per exemple, a què 
has de jugar, quins colors has de vestir i la professió que has de triar. 
Fent-nos conscients d’aquestes petites grans coses és l’única manera 
de canviar-les.

Idea original: Anna Regué
Realització: Anna Regué, Isabella Haaf, 
Jackeline Varas i Maribel Garcia

Producció: La Bonne, Centre de 
Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison

Idea original:
Rebeca M. López  

Catalunya, 2006
26 min / VO

La hipocresía del deseo és un documental que mostra i denuncia la 
contradicció d’una societat que promou el consum sexual a la vegada 
que victimitza, criminalitza i fa invisibles les treballadores sexuals al 
carrer.

Amb la presència de les realitzadores
Hi col·labora: Taller de Documental de l'Àrea d’Audiovisuals del Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 

Idea original: Rebeca M. López
Realització: Rebeca M. López, Carme 
Gas, Carmen Titos, Anna Gas, Eloísa 
d’Orsi i Ami Almada

Producció: La Bonne, Centre de 
Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison

Va aprendre el català en mesos. I en fer-ho, sorpresa: va començar a 
parlar dels seus dos germans, dels quals els seus pares adoptius no 
sabien res. El passat de Miquel es desdibuixava, però el record dels seus 
germans resultava impossible d'esborrar. 
El film mostra la trobada de la mare amb la família d'origen, el 
descobriment de les dures condicions en què vivien en un poblet, saber 
que si van donar en adopció a Miquel va ser perquè només podien fer-ho 
amb un germà.

Amb la presència dels realitzadors
Hi col·labora: Màster de Documental i Societat de l’ESCAC

conviden a entrar a casa seva, als seus tallers i a participar de les seves 
ocupacions quotidianes tot explicant-nos històries d'un dia qualsevol.
“Buscava un ritme específic de la paraula que acompanyés el ritme fluid 
de l’únic pla en què consisteix tota la pel·lícula. Crec que en un 
pla-seqüència d’una hora i mitja hi ha quelcom de potent i molt adequat 
per expressar l’èpica quotidiana d’un barri popular, i la força d’una 
història social i política, suma de totes les històries que es van explicant” 
ens diu el director del film, Claudio Zulián.

Amb la presència del realitzador Direcció:
Jacinto Esteva

Catalunya, 1972
63 min / VO

Jacinto Esteva va ser un renovador dins el cinema de l’estat 
espanyol. La seva productora Filmscontacto va potenciar gran part 
de creadors, del que més endavant s’anomenaria Escola de 
Barcelona. A finals dels 60 va realitzar Lejos de los árboles que 
s’estrenaria l’any 1972. Aquest recorregut dramàtic per l’Espanya 
negra mostra un país paralitzat per les tradicions del seu passat i 
esdevindria una metàfora de la paràlisi de l’Espanya franquista. 

Lejos de los árboles és un assaig fílmic que mostra la pobresa i 
descriu els costums i tradicions del poble espanyol. El film, de 
caràcter poètic i avantguardista, vol ser una investigació audiovisual 
dels límits del nostre món, del viatge necessari per arribar a allò que 
és arcaic i elemental.

Segons Lluís Miñarro: “Hi ha moments a la pel·lícula de Jacinto 
Esteva on les imatges dels fets mostrats, adquireixen un lirisme que 
va més enllà del temps i l’espai, com si s’hagués produït una mena 
d’alquímia. Destacaria el torero Chamaco encomanant-se a la Verge 
o el ballarí Antonio Gades evolucionant  en el que ara anomenaríem 
un loft. Ara veurem un nou muntatge més dinàmic, més compacte  i 
que probablement connecta millor l’esperit d’una situació amb la 
següent. Crea una nova  significança. És, en definitiva, una relectura. 
Aquest treball ha estat respectuosament fet per algú molt proper al 
seu autor com és en Pere Portabella; un altre cineasta paral·lel, un 
altre agitador cultural imprescindible.”

Amb la presència de Lluís Miñarro

Direcció i guió: Jacinto Esteva
Comentaris: Luis González Seara
Amb les aparicions d’Antonio Borrero 
“Chamaco” i Antonio Gades
Música de Johnny Galvao, Carlos 
Maleras i Marco Rossi

Operadors: Juan Amorós, Juan 
Julio Baena, Luis Cuadrado, 
Francisco Marín i Milton Stefani
Muntage: Juan Luis Oliver i Ramon 
Quadreny
Assistent de direcció: Carlos Durán
Versió de Pere Portabella

Lejos de los árboles

El retrat en el documental

A càrrec d’Òscar Pérez

Ens capbussarem en l’art del retrat en el documental a partir 
de la mirada de diferents realitzadors contemporanis. 
El retrat cinematogràfic comporta una trobada amb l’altre. 
L’autor i el personatge s’exposen a un intercanvi emocional 
de naturalesa ètica i estètica. Un bon retrat diu tant o més 
del retratista que de la persona que està essent retratada. 
Per aquest motiu, resulta fonamental una mirada introspecti-
va que permeti un reconeixement propi i profund en l’altre. 


