
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un 
fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que 
ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè 
pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present 
clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació  i oposició al tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a 
LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 5a 08011 de Barcelona o enviant un e-mail a  la direcció  ludic3@ludic3.com en 
qualsevol moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a la direcció assenyalada 
en qualsevol moment.

Centre Cultural La Casa Elizalde 
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90 - Fax 93 487 52 75
casaelizalde@casaelizalde.com
www.casaelizalde.com

Gestió tècnica: LÚDIC 3

BARCELONA
MIRADES DOCUMENTALS

Centre Cultural La Casa Elizalde

Del 13 al 22 de gener de 2016
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barcelonaespaicinema.blogspot.com.es

Co-organitza:



DIMECRES 13 DE GENER

AJOBLANCO, CRÒNICA EN VERMELL I NEGRE
(2015, 61 min)
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Tant les sessions com la classe magistral començaran a les 19.30h.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
No es permetrà l’accés a la sala un cop iniciada la projecció.

Direcció: David Fernández de Castro

DIJOUS 14 DE GENER

CARTES AL MEU FILL (2015, 47 min)
Direcció: Nina Solà

REBORN (2015, 25 min)

Direcció: Carles Farró

DIVENDRES 15 DE GENER

FILMANT A BARCELONA AMB ABBAS KIAROSTAMI

DIMECRES 20 DE GENER

CURTS DEL COL·LECTIU “EL PARLANTE” 

DIJOUS 21 DE GENER

FARSELONA (2015, durada indeterminada)

Direcció: Kika Serra i Paty Godoy

Les ciutats es construeixen amb més que pedres. Es 

vegades, una mica de farsa. Farselona convida l’usuari a 
descobrir les mitges veritats històriques amagades pels 
racons del conegut Barri Gòtic de la nostra ciutat.  
Hi col·labora: Màster de Documental Creatiu de la UAB

DIVENDRES 22 DE GENER

EL DOCUMENTAL PREFERIT DE... Miquel Porter i Moix 

CLASSE MAGISTRAL 

LA INVESTIGACIÓ EN L’ESCRIPTURA DOCUMENTAL

Dimarts 19 de gener. A càrrec de Laia Manresa

Laia Manresa és especialista en cinema i guió. Després 
de treballar amb el director de cinema Joaquim Jordà i 
escriure amb ell els guions de les seves darreres 
pel·lícules: De nens (2003), Veinte años no es nada 

(2004) i Més enllà del mirall (2006), es va estrenar com a 
directora amb la pel·lícula documental Morir de día 
(2010). Des de l’any 2013, combina la realització de 
guions i audiovisuals amb la seva tasca com a docent 
en el món universitari. 

Amb aquesta sisena edició de MIRADOCS, la 
mostra torna a ser una finestra oberta a les produc-
cions documentals sobre Barcelona i als autors 
residents a la nostra ciutat. El públic podrà compar-
tir l’experiència de veure els films en un debat amb 
els autors al final de cada sessió.

Eudald Carbonell –arqueòleg, antropòleg i científic 
català de reconegut prestigi– i Patrícia s’enfronten 
plegats a la missió d’educar i fer de pares d’Olopte, el 
seu primer fill. Amb ells, viurem els seus dubtes, les 
seves alegries, els temors i els sentiments que els 
desperta la seva recent paternitat. 
Hi col·labora: Màster de Documental i Societat de 
l’ESCAC 

Manfred fa més de 30 anys que regenta una perruqueria 
al barri del Born de Barcelona. Amb el pas del temps ha 
vist  com el seu entorn patia una forta transformació, 
fins al punt que, ara, la perruqueria corre el risc de 
desaparèixer i Manfred haurà de lluitar per mantenir el 
seu negoci i el seu estil de vida. 
Hi col·labora: Màster de Documental i Societat de 
l’ESCAC 

MAMADOU (2015, 3 min)
Direcció: Carmen Menéndez

O BAILE DOS REDEIROS (2015, 5 min)
Direcció: Andrés Sanjurjo

SEA (2015, 9 min)
Direcció: Inés García

CONTRAST (2015, 6 min)
Direcció: Erfan Saadati

EL RECOLECTOR DE IMÁGENES (2015, 5 min)
Direcció: Daniel Yépez Brito 
INSIDE (2015, 3 min)
Direcció: Héctor Zerkowitz 

“El Parlante“  és un col·lectiu de treball especialitzat en el 
disseny i la implementació d’estratègies de comunica-
ció i educació per al canvi social, el diàleg intercultural i 
la promoció de la ciutadania activa. També desenvolu-
pa projectes audiovisuals innovadors dirigits a escoles, 
entitats i professionals d’entorns afins al tercer sector. 

5 AÑOS DE “EL PARLANTE” (2014, 7 min)

UN INSTANT (2014, 6 min)

RAVALEADOS: ADRIAN JAY (2014, 4 min)

DESMUNTAMITES (2015, 8 min)

PORTA EUROPA (2015, 7 min)
Direcció: Ilaria Gambarelli 

ESSAY THE SEA (2015, 9 min)
Direcció: Arash Kamali Sarvestani

PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA (1931, 9 min)
REPORTATGE DEL MOVIMENT REVOLUCIONARI A 
BARCELONA (1936, 22 min)

L’ENTERRAMENT DE DURRUTI (1936, 6 min)

modelen per interessos econòmics, ideologies i, de 

Abbas Kiarostami va ser a la nostra ciutat a principis de 
l’any 2015 per impartir un taller cinematogràfic amb 
alumnes vinguts d’arreu del món. L’experiència va ser 
organitzada per Black Factory Cinema i els projectes van 
ser supervisats directament pel mestre iranià. Dels 29 
treballs resultants, n’hem seleccionat els vuit que s’ajusten 
més al gènere documental. Per completar la sessió, veurem 
la peça que Abbas Kiarostami va elaborar durant el taller.

Aquest any Miradocs ret homenatge al cineasta Miquel Porter 
i Moix. Presentarà la sessió el seu fill, Martí Porter, que ha triat 
tres dels documentals que més agradaven al seu pare. 

Aquest documental pretén parlar d’un dels períodes 
més apassionants de la història moderna d’aquest país: 
la Transició i el posterior desencís que van patir aquells 
que apostaven per una transformació radical del país. 
La revista cultural Ajoblanco va néixer l’any 1974 amb la 
voluntat de fugir de qualsevol tipus d’autoritarisme i de 
seguida  va connectar amb un públic jove que tenia fam 
d’informació diferent i va marcar una dècada de 
periodisme contracultural fins al seu tancament.


