


del 24 de novembre al 4 de desembre de 2010

Barcelona Mirades Documentals

MIRADOCS vol mostrar documentals on els barcelonins i 
la seva ciutat siguin protagonistes especials. L’objectiu és 
que els autors residents a la ciutat puguin exhibir els seus 
films i que els documentals on Barcelona sigui protagonista 
puguin ser vistos a la pantalla de La Casa Elizalde.

MIRADOCS centra el seu interès en el fet que el públic 
pugui compartir l’experiència del visionat del film amb els 
autors. És per aquest motiu que hi haurà la presència del 
director o d’alguna persona de l’equip tant en la presentació 
del film com en el debat posterior.

Barcelona és una ciutat de documental. És per això que 
la mostra s’organitza al voltant d’aquelles institucions, 
associacions, revistes, llocs web i persones que des de 
fa temps ja treballen en l’àmbit del documental 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, de la mà de 
l’Alternativa, el Màster en Documental Creatiu de la 
UAB, l’Àrea d’Audiovisuals del Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison i el web Blog&docs.

Llorenç Soler, autor imprescindible del documental 
fet a Barcelona i a Espanya, serà el protagonista 
d’aquesta 1a edició de la mostra. També farem un 
petit homentage al mestre de l’Escola de Barcelona, 
José María Nunes, a qui dedicarem una sessió. 
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24 de novembre

BARCeLONA TheMATIC PARk
Direcció: Marc Almodóvar
Catalunya, 2008 / 49 min 

Amb la presència del director, Marc Almodóvar

BCN Thematic Park reflecteix les contradiccions del desenvolupament turístic de Barcelona 
sense dir-nos-en  paraula, només presentant un rere l’altre els contrastos entre els tòpics 
turístics i el devenir quotidià de la ciutat real. Aquest contrast entre l’estereotipada i 
idíl·lica imatge de Barcelona utilitzada com a reclam turístic i l’altra Barcelona, molt més 
complexa, de vegades injusta i sovint conflictiva, ens porta a qüestionar-nos el model 
turístic actual.

El director ens situa davant de les dues cares d’una mateixa moneda, els avantatges 
del turisme i les seves inevitables conseqüències. Mitjançant repeticions insistents de 
determinades imatges, converses o la utilització puntual d’una banda sonora estrident, 
ens força a fixar-nos en els punts que més li convé. Així, ens aboca a una lectura crítica del 
turisme i del model econòmic de la ciutat. El film és un bon exemple de les possibilitats del 
cinema com a instrument de crítica social.



 

Direcció: Dan Ortínez, Mario 
Osorio. Realizació entrevistes: 
Daniela Liendo. Producció: Daniela 
Liendo. Guió: Daniela Liendo, Dan 
Ortínez, Mario Osorio, Jesús Palacios. 
Direcció de fotografia: Jesús 
Palacios. Càmera: Dan Ortínez 
Martí, Jesús Palacios.  So directe: 
Mario Osorio, Jesús Palacios. 
Muntatge: Daniela Liendo i Dan 
Ortínez.  Disseny de so: Daniela 
Liendo, Dan Ortínez. Música 
original: Pau Llonch, Bel Teatro 
Mágico.

24 de novembre

PeR uN uLL De LA CARA
Direcció: Dan Ortínez i Mario Osorio. Catalunya, 2009 / 25 min 

Amb la presència del director, Dan Ortínez

Per un ull de la cara ofereix una altra visió de Barcelona, 
més lligada al desenvolupament urbanístic dels barris pe-
rifèrics de la ciutat. El film repassa una pàgina històrica 
de les reivindicacions veïnals, però sobretot, planteja una 
reflexió sobre la utilitat de la lluita social en l’actualitat.

L’any 1990, els veïns de barri del Besòs van protagonitzar 
una veritable batalla urbana en contra de l’Ajuntament 
de la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir una millora de 
l’espai públic i la construcció d’equipaments socials. La 
lluita va ser un èxit però el 1990 hi van aflorar altres va-
lors: voluntat participativa en la construcció de la ciutat, 
solidaritat veïnal, capacitat d’organització... i, en aquest 
cas, no és tan clar que s’hagi assolit l’èxit del seu mante-
niment al llarg del temps.

La recerca dels protagonistes de la lluita i les entrevistes 
als veïns que encara viuen al barri ens impulsen a fer un 
balanç temporal. Què queda de tot allò? Va valer la pena 

l’esforç? Aquestes són les preguntes que ens planteja 
aquest documental.

L’Associació de cine Blog&docs es va constituir a Barcelo-
na el 2007 amb l’objectiu d’esdevenir una plataforma per 
a la promoció i difusió del documental i altres pràctiques 
artístiques audiovisuals i multimèdia. Sorgeix a partir 
d’una experiència pionera, la revista en línia  Blog&docs, 
que informa, amb periodicitat mensual, de l’actualitat de 
la no- ficció al nostre país.

El Màster en Teoria i Pràctica de Documental Crea-
tiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
fa quasi quinze anys que forma professionals del docu-
mental. El Màster practica una docència atenta a les in-
novacions i de provada excel·lència conceptual en la qual 
es combinen els estudis teòrics amb les pràctiques en la 
realització de documentals.



25 de novembre

LA CANTONADA De BABeL
Direcció: Manu Balaguer
Catalunya, 2010 / 47 min

Amb la presència del director, Manu Balaguer

Quina és la matèria primera del documental? Sense pensar-hi 
gaire, tothom diria que la realitat, els fets de la vida quotidiana, els 
fenòmens socials, la història i els seus personatges… Una realitat 
que en la majoria dels casos prové de la mirada externa de l’autor 
i que ens aporta la seva visió del món. Sovint, aquesta mirada 
externa possibilita el blindatge sobre les emocions del director. 
Aquest té la distància suficient perquè el seu treball sigui abans de 
tot, una obra intel·lectual, un procés de construcció reflexiva.

Producció: La cofradia
Direcció i guió: Manu Balaguer
Actrius: Mercè Solé, Sònia Franco.
Fotografia i edició: Manu Balaguer
Música: Eduardo Arbide
Mescla de so: Toni Colomer
Crèdits: Bernat Balaguer



 

De vegades, però, et trobes amb peces en les quals no hi ha ni un mil·límetre 
entre l’autor i la seva obra, en què totes dues són una. Aquesta és la 
característica fonamental d’aquest film, una mirada íntima sobre si mateix, 
en la qual totes les línies que van separant temes, persones, sensacions... 
estan totalment difuminades. 

Manu Balaguer treballa a La cantonada de Babel amb una matèria primera 
ben fugissera: els records i la seva absència, els cicles d’una vida, l’amor i la 
pèrdua, la infància i la vellesa, el temps en definitiva. I tot en primeríssima 
persona, filmant-se a si mateix en espais i moments de total intimitat, aquells 
espais i aquells moments que deixen aflorar la sinceritat, per més dura i 
trista que sigui. Són en aquests moments del film on el públic experimenta 
sensacions mai viscudes en una sala de cinema, on se li permet observar, 
impúdicament, la intimitat dels personatges. I és aquesta sensació de pudor 
la que envaeix algunes parts del documental. Tens la sensació que no hauries 
de ser allà. Però és aquest pudor el que produeix una relació ben especial 
entre l’espectador i la peça documental, que li permetrà extreure les seves 
pròpies conclusions sobre l’univers de l’autor.

Al llarg del film, l’autor insisteix sobre la pèrdua dels records que ha 
compartit amb d’altres persones. Algunes ja no hi són, d’altres poden estar 
lluny físicament i emocionalment. Per recuperar els records força trobades, 

doblega l’espai- temps del documental amb material d’arxiu, utilitza el fos 
encadenat i la superposició d’imatges. Tot amb la idea de recuperar la seva 
memòria emocional i que siguin els altres els qui finalment justifiquin la seva 
existència i no la seva obra. I per aquest motiu, amb un gir inesperat, cedeix 
la càmera a una persona molt propera per tal que finalitzi el documental 
sense la seva presència, només amb unes notes sobre els seus pensaments i 
els propis records de la directora “inesperada”.

No sé si en Manu haurà recuperat els seus records perduts i si ja es troba en 
un altre cicle vital. El públic del seu documental podrà trobar, això sí, un nou 
mirall on mirar-se, i potser, reconeixe’s.
José Luis Guerín ha parlat del documental com un calaix de sastre en què 
cap tot el que no sigui ficció. Per això és tan difícil definir el documental. La 
Cantonada de Babel encara planteja més dubtes. Diari íntim seria potser el 
subtítol que hi escau més. 

Manu Balaguer. Director de cinema des de 1992. Realitzador d’obres 
audiovisuals de difusió cultural i institucional des de 1995. Realitzador de 
publicitat. Cofundador i director de La Cofradia. Professor de Documentals 
en el postgrau de Realització Audiovisual, de la Universitat Ramon Llull, des 
de 2002.



27 de novembre

NuNeS, ANARquIA vISuAL
RECORD DE JOSÉ MARÍA NUNES AMB ELS SEUS AMICS
Direcció: Medi Terraza
Catalunya, 2010 / 27 min 

Amb la presència dels amics de Nunes i del director del documental,

Medi Terraza

José María Nunes ens va deixar el mes de març. Joan Minguet, el seu 
biògraf oficial, el va batejar amb l’adjectiu intrèpid (que no tem els perills). 
I li escau que ni pintat. Nunes va navegar per la filmografia catalana com un 
outsider, com un franctirador, a contracorrent de totes les modes, tendències 
i conjuntures. 

El seu cinema ha creat una legió de partidaris tenaços i un batalló de refractaris 
que mai es podran posar d’acord; el seu cinema era “l’agafo o el rebutjo”, 
sense terme mitjà. I la batalla per a ell en aquest sentit va ser duríssima.

Direcció i guió: Medi Terraza
Producció: Alicia Olivares
Muntatge: Gilles Thomat
Càmera: Eduardo Valero, Antonio Pérez
So: Francesc Gosalves, Roger Blasco
Postproducció de so: Francesc Gosalves
Producció delegada: Josep M. Casellas
Direcció executiva: Joan Gonzàlez, Francesc Pou



 

Quan alguns companys de viatge van optar per solucions més properes a 
un gust general, ell es va entestar a continuar la seva obra sobre l’individu, 
la seva soledat, l’amistat, la sensibilitat anarquista i tot sempre amb un estil 
molt particular: diàlegs impossibles més propers al cinema de poesia que 
al cinema de prosa; plans llargs fins aconseguir el distanciament més gran 
que un realitzador pugui aconseguir, experimentant amb les el·lipsis, amb la 
continuïtat narrativa, sempre experimentant. 

La seva última pel·lícula va ser un projecte acaronat des de feia molts anys, 
Res pública. El gran Nunes, dins la seva genialitat genuïna, munta una 
seqüència amb l’actor José María Blanco (que fa tots els papers del film), fent 
el paper de pare i de fill a la mateixa seqüència. Nunes planteja amb gran 
habilitat un diàleg basat en mecanismes clàssics de camp-contracamp que 
malgrat l’evident ruptura de la realitat funciona d’allò més bé. Chapeau!

A Nunes li agradava pescar el públic amb canya. D’un a un. Res de xarxes. I 
aquí es mostrava una de les seves característiques més especials, si no única. 
El film continuava després de la projecció amb la seva presència a la platea 
en gairebé totes les sessions. Si l’art no es pot comprendre sense l’artista, 
Nunes era les seves pel·lícules, però també els seus debats i presentacions. 
Era allà on el públic podia copsar les idees generals del món de Nunes i 
la seva relació amb el cinema, un art que ell anomenava “el setè sentit, 

aquell que ens acosta a la intel·ligència”. Sempre explicava la història del 
naixement del cinema, que va ser quan fa milions i milions d’any un home, 
mirant-se en un llac, s’hi va veure reflectit. En aquell moment va ser capaç 
de, comprenent-se a si mateix, identificar-se amb la resta. Això era el cinema 
per a Nunes: un mecanisme pel qual els individus s’identifiquen entre ells, i 
així connecten amb la intel·ligència, amb el setè sentit. Un cant anarquista 
sessió rere sessió. 

Si bé estava considerat fundador de l’Escola de Barcelona, ell sempre va 
matisar la seva pertinença, especialment pel fet que la seva classe social 
l’allunyava de la gran part dels components, que freqüentaven Bocaccio 
i la Gauche Divine. Nunes, dins la seva trajectòria anarquista de caire 
individualista, quedarà com el més radical i vehement en la defensa del seu 
art, model d’experimentació i gosadia.

El documental que presentem Nunes, anarquia visual és un breu repàs per 
alguns moments de la seva filmografia i és l’última entrevista que va donar, 
pocs dies abans de morir. Nunes ja se n’ha anat i ens deixa un exemple d’home 
de principis, generositat, passió i entusiasme. Els amics que l’envoltaven han 
estat importants els uns per als altres. Aquesta sessió va dedicada a tots 
aquells que conformaven el cercle nunesià.



1 de desembre

MAñANA AL MAR
Direcció: Inés Thomsen
Alemanya / Espanya, 2006/ 84 min

Amb la presència dels productors Bettina Walter i Carles Brugueres

La platja de la Barceloneta té vida més enllà de l’estiu, dels xiringuitos i dels turistes 
al sol. Aquest documental està dedicat a la gent que s’estima la vida, que la viu dia a 
dia i que no vol renunciar a allò que sempre ha fet. I també està dedicat a la platja 
de Barcelona, la platja de la Paulina, del José, de l’Antonio i de tots aquells que s’hi 
apropen cada dia.

“Les últimes generacions de l’hivern.” (José)

Inés Thomsen aborda amb absoluta delicadesa i sentit de l’humor el sempre delicat 
apropament al món de la tercera edat. Ens submergeix, amb molta poesia i grans dosis 
de realisme, en el dia a dia de tres persones grans. 

Direcció, guió i fotografia: Inés Thomsen
Producció: Bettina Walter i Carles Brugueres



 

La càmera no treu l’ull de sobre a una platja, convertida en una gran 
metàfora vital, on es mouen persones que s’aferren a aquest lloc per a deixar 
constància que són vives i que pensen donar molta guerra encara.

La càmera els estima, els mima d’una manera gairebé paternal, els deixa fer, 
els observa i els convida que desenvolupin sense embuts les seves accions, 
sense pressa, prenent-se tot el temps del món més enllà del brogit de la 
ciutat.  

La Paulina, l’Antonio i en José van a la platja cada dia i se’ls troba a 
faltar quan no hi són. No hi ha resposta a les seves absències per part de 
ningú. L’espectador sap molt poc de les seves vides i intueix que els propis 
personatges no en saben gaire més els uns dels altres. Sembla que només 
prenguin sentit en aquell entorn i tot el que hi ha més enllà de la platja perdi 
importància. Això facilita que l’espectador pugui posar-se al seu mateix 
nivell, com si els pogués observar tranquil·lament des d’un lloc privilegiat a 
la sorra. Són allà per demostrar-nos la seva immensa capacitat vital malgrat 
els anys, les pèrdues i el dolor físic. I Thomsen ens mostra tot això amb la 
senzillesa aclaparadora de qui filma la rutina. El bany de la Paulina, les 
carreres dificultoses d’en José, la fabricació del seient de l’Antonio, fins i 
tot l’home que juga a pales davant de la mateixa porta, semblen viure en 

un món aparentment immòbil que no és res més que la reiteració perfecta 
del fet de viure. 

“Resistir és vèrncer.” (José) 

Inés Thomsen va néixer l’any 1975 a Pinneberg (Alemanya). Després de 
passar un temps a París, va treballar com a primera i segona ajudanta de 
càmera a Nova Zelanda i Alemanya. Mentre estudiava al Konrad Wolf 
Academy of Film and Television de Postdam, va passar un any a l’ESCAC, 
l’escola de cinema de Barcelona. Entre els seus films guanyadors s’inclouen: 
Sportfrei (curt, 2000), Cantando la vida (curt, 2002), Spiegelfaehrten (curt, 
2004), Een Land. Twee Meere (curt, 2004), i Mañana al mar (2006). Va 
guanyar el premi a la millor pel·lícula en el Max Ophüls Documentary Film 
festival on també optava al premi de millor directora.

L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, va néixer l’any 
1994 amb l’objectiu de defensar un cinema compromès amb el llenguatge 
cinematogràfic, amb l’expressió creativa i amb l’espectador. Reuneix 
pel·lícules estimulants, sorprenents, que s’atreveixen a fugir del que és 
convencional i s’arrisquen a quedar al marge dels circuits comercials.



Direcció: Irene Colell, Leonor Sanchis, 
Itsasne Gaubeka, Isabel Stolcke i

Núria Costa. Fotografia: Beatriz Janer
So directe i postproducció: Susanna 
Carreras. Edició: Karla Solé
Producció executiva: Sonia Trigo
Producció: Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison

2 de desembre

AqueST CONTe NO
S’hA ACABAT
Direcció: Irene Colell, Leonor Sanchis, 
Itsasne Gaubeka, Isabel Stolcke i
Núria Costa
Catalunya, 2010/ 24 min

Utilitza la ficció amb tocs d’humor perquè fixem 
la nostra mirada en el model edulcorat de relació 
entre homes i dones. El curt ens du a pensar si 
podem revisar els contes que des de petits/es ens 
han explicat: realment la Ventafocs acaba rient les 
gràcies al príncep o després d’uns anys el deixa? Des 
de la Francesca Bonnemaison ens fixen la mirada 
en els missatges subliminals que s’entreveuen en les 
històries. Les preguntes a peu de carrer reafirmen la 
tesi del curt, fent plantejar al ciutadà quins missatges 
ha rebut mitjançant els contes tradicionals.

Els tres curts que presentem avui estan dirigits per dones 
amb una inquietud en comú: volen qüestionar la societat 
actual. Tres aproximacions crítiques a la realitat que ens 
envolta, a la visió patriarcal i masculina d’entendre el món, 
al consumisme i al protagonisme de la perfecció i la bellesa 
que ens venen els mitjans de comunicació. Aquests curts són 
una porta oberta a altres maneres de viure, de relacionar-se, 
d’entendre el món i demostren com la creació pot fer-nos 
reflexionar sobre la manipulació i l’anul·lació de les consci-
ències a l’hora d’observar  el que tenim al nostre costat. 

Amb la presència de les directores i de la presidenta del
Centre, Carme Alemany

La trajectòria de sis edicions del Taller de Documental del 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 
obre a les dones la possibilitat d’una formació integral i pro-
fessional avalada pel prestigi de la docent, Belkis Vega, que 
ja actua com a referent en el camp de la producció audiovi-
sual i cultural. 



 

2 de desembre

ReCePTeS
Direcció: Glòria Matamala,
Elena Molina, Maria Berzosa,
Montse Agustí
Catalunya, 2010/ 24 min

Ens apropa a una manera comunità-
ria i naturalista d’entendre la vida, 
d’organitzar-se, superant l’individu-
alisme i aportant a la col·lectivitat 
el nostre esforç i els nostres guanys. 
Els horts urbans, els centres socials o 
l’intercanvi de llavors són exemples 
d’una convivència que va més enllà 
de compartir un espai o un temps. 
Busquen implicar-se en un projecte 
comú per tal de donar una alternati-
va a la visió capitalista del món.

Direcció: Glòria Matamala, Elena 
Molina, Maria Berzosa, Montse Agustí 
Fotografia: Adriana Leira
So: Alejandra Molina
Edició: Aurora Sulli
Producció executiva: Sonia Trigo
Producció: Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison

 

2 de desembre

CINC BATALLeS
Direcció: Ariadna Relea, Yasmin 
Córdoba, Núria Lozano, Névena 
Dragosavac, Sarah Bonavia, Maria Roig 
Catalunya, 2010/ 28 min

Cinc batalles mostra les dificultats de ser 
diferent en una societat que busca la perfecció 
en la bellesa i la  màxima eficiència i eficàcia 
en el treball. Reflecteix una història individual 
de superació que esdevé col·lectiva. Ens obliga 
a mantenir la mirada en les ferides físiques 
i emocionals que la genètica o la societat, 
no sabem cadascuna en quina mesura, han 
marcat el seu cos i la seva ànima. Tot i que la 
directora ens vol fer creure que tota la narració 
forma part d’un treball acadèmic, ens podem 
plantejar si és un intent de superació de la seva 
realitat…

Direcció: Ariadna Relea, Yasmin 
Córdoba, Núria Lozano, Névena 
Dragosavac, Sarah Bonavia, Maria 

Roig. Realització: Glòria Mata-
mala, Elena Molina, Maria Berzosa, 
Montse Agustí. Fotografia: Anna 
Sanmartí. So directe i postpro-
ducció: Anna Pau. Edició: Ainara 
Lopez. Producció executiva:
Sonia Trigo. Producció: Centre 
de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison



4 de desembre

LLORENÇ SOLER, ÚLTIMS DOCUMENTALS

AuTORReTRATO, 10 min
FRAgMeNTOS De uN DISCuRSO, 24 min
eL POSO De LOS DíAS, 20 min 
hISTORIA(S) De eSPAñA, 28 min
Direcció: Llorenç Soler
Catalunya, 2010/ VO

Amb la presència de Llorenç Soler

En aquesta sessió dedicada als últims treballs de Llorenç Soler podrem 
veure alguns dels seus documentals més experimentals. La paraula com a 
element literari que modifica la lectura de la imatge i la seva interpretació 
per part del públic ha estat un element clau en el treball de Llorenç Soler. 
Moltes vegades la paraula xoca amb la imatge creant un nou significat, un 
nou espai visual: el propi discurs de l’autor. 

Direcció: Llorenç Soler



 

A Historia(s) de España, film fragmentat en actes, Soler recupera la veu del 
dictador F. Franco, que ja havia utilitzat a El Altoparlante quatre dècades 
abans. Si aleshores funcionava perfectament com a crítica al règim, avui 
funciona de manera diferent. Mentre la petita veu del dictador es va 
convertint en una lletania sense sentit, les imatges ens parlen d’un present 
marcat encara pel pes de la història del franquisme. 

A El poso de los días (2008), en el capítol Los nombres, Llorenç Soler va citant 
els noms propis dels morts d’un cementiri mentre passeja la càmera per 
aquest espai.

A Autorretrato (2007) recull una idea que havia utilitzat a Carnet de 
identidad (1970): mentre veiem la fotografia d’un home ferit al Vietnam, 
escoltem una gravació d’una classe d’anglès. La veu freda i distant sembla 
parlar-nos directament dels horrors de la guerra. Tretes del seu espai natural, 
les paraules adquireixen un nou sentit.

La paraula escrita és també present en els seus films experimentals. Els rètols 
que hi apareixen moltes vegades tenen un fort component líric i literari. En 
general són frases o poemes propis del director. 

A Autorretrato les paraules apareixen escrites a la pantalla d’un ordinador, o 
sonen amb un eco macabre mentre veiem el director colpejar el teclat. D’un 

fort caràcter simbòlic, aquestes paraules són, igual que la imatge, elements 
d’autoria que expressen ràbia i desil·lusió. 

El final de Fragmentos de un discurso (2008) és paradigmàtic en aquest 
sentit; un text llegit per una nena emfatitza aquesta importància de la 
paraula. En un plànol fix una nena va llegint un discurs ideològic d’esquerres, 
profundament retòric, que forma part de les il·lusions del Maig del 68 i que 
el director s’ocupa de relativitzar. El text va perdent sentit al llarg d’un pla de 
més de 9 minuts. Un missatge clar de la fi de les ideologies. 

Si la postmodernitat passa pel reciclatge de materials i estils, el que acaba 
caracteritzant la seva validesa és l’originalitat del discurs final. En totes les 
obres analitzades, es pot intuir un autor que s’expressa a través de la càmera 
gairebé com si d’un diari de viatge es tractés. Ens parla d’ell mateix i de la 
seva relació amb el passat per a llançar un nou missatge que té a veure amb 
aquesta reflexió sobre la pròpia obra i la pròpia vida. 

I si Jean-Luc Godard és ja un paradigma de la modernitat cinematogràfica, 
Llorenç Soler ho cita a El poso de los días. Sobre la frase de Godard: “Un 
tràveling és sempre una qüestió de moral”, el director realitza un tràveling 
pel seu estudi on retalls de premsa, fotografies, els seus propis quadres ens 
parlen de l’autor. Per descomptat, és una qüestió de moral. 




