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Barcelona Mirades Documentals

Arriba la tercera edició de MIRADOCS, una mostra de 
cinema documental on els barcelonins i barcelonines i 
la seva ciutat són els protagonistes. Públic i realitzadors 
tenen l’oportunitat de veure els documentals duts a terme 
a la nostra ciutat i debatre al final de cada sessió.

MIRADOCS 2013 ens ofereix una mirada sobre el món que 
ens envolta sense deixar de banda el retrat de la nostra 
ciutat dels prodigis. Hi haurà mirades del terratrèmol de 
L’Aquila, a Itàlia, o d’una fira de Meccano a França. També 
ens endinsarem per partida doble al Raval, a la casa de 
barrets més famosa de Barcelona i farem una ullada, 

des d’aquests ulls barcelonins, a altres indrets de 
Catalunya. MIRADOCS també surt de viatge aquest 
2013. La sessió especial sorgeix de la recomanació 
de Jose Luis Guerin: dos documentals del realitzador 
Óscar Pérez.

Barcelona és una ciutat de documental. És per això que 
la mostra s’organitza al voltant d’aquelles institucions 
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, guiats per l’Escola Superior de 
Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), 
el Màster de documental creatiu de la UAB, el Taller de 
Documental del Centre Cultural de Dones Francesca 
Bonnemaison i Documentalistes Independents de 
Barcelona (INDOC) . 
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dimecres dijous
 

   

PROGRAMACIÓ

Coordinació de les sessions i redacció de textos:
Julio Lamaña, María del Mar González, Lourdes Feixa, Olga Iglesias, Emma Fernández
i Laura Marino, membres de Barcelona Espai de Cinema (BEC) http//miradocs.blogspot.com 

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Totes les sessions començaran a les 19.30h.
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Direcció: Àngela Bosch
Ficcions creades i interpretades 
per: Rose Almarez, Maham Arif, 
Mudassar Assi, Miriam Assila, 
Youssouf Belfakir, Miriam Blanco, 
Yakelsi de la Cruz, Jihane el 
Hambali, Dasha Fedko, Maria 
Gegova, Niko Gogovski, Majidul 
Hoque, Katherine Eli Mercedes, 
Mohammed Lakjah, Juan Luis 
Mamani, Ibram Macia, Agustina 
Medina, Yesica Medina, Cristina 
Moreno, Said Nas, Sheila Navarta, 
Nolvia Oliver, Tifo Oualad, Sunil 
Shresta i Islam Zahid.
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SOM DEL RAVAL
Direcció: Àngela Bosch
Catalunya, 2011 / 63 min 

Som del Raval és un documental que barreja de forma 
equilibrada, fresca i molt sovint divertida, la diversitat 
i realitat(s) del barri del Raval a través dels testimonis 
de veïns i veïnes, membres de diferents entitats, 
comerciants...  Els autors són els alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES Miquel Tarradell, ubicat en ple Raval. Amb petits 
esquetxos inserits entre els testimonis, els estudiants 
recreen els somnis i desitjos d’uns adolescents que 
comencen a mirar cap al futur. Aquests fragments, tot 
i no estar exempts d’elements naïfs propis de l’edat, 
denoten un fort component crític vers la complexitat 
del barri, una voluntat inequívoca de convivència dins 
la multiculturalitat que els defineix com a grup. Els 25 
alumnes representen moltes nacionalitats diferents 
i una consciència cívica imprescindible per a aquesta 

convivència.  
Aquest documental és un vehicle perfecte per posar de 
relleu, en un moment de crisi cultural tan evident, que 
la formació dels joves en qualsevol àmbit de la cultura 
els posa en òrbita per no perdre l’esperança que les 
coses poden canviar.

Documental fet durant el curs 2010-2011, amb el 
suport de l’escenògrafa i tallerista Àngela Bosch i el 
suport de la professora Àngela Fernández, a més del 
suport tècnic i humà del CCCB. El documental Som 
del Raval s’emmarca dins el Taller d’Alfabetització 
Artística, Raval 25. Aquest taller forma part d’un pla 
d’introducció dels diferents llenguatges artístics en 
l’àmbit de l’ensenyament reglat subvencionat pel 
CONCA.

Amb la presència de la realitzadora i alumnes de l’IES 
Tarradell.

Documental proposat pel BEC, Barcelona Espai de 
Cinema.



 

El film explora el funcionament de la famosa casa de barrets dirigida per Lydia Artigas, més coneguda com la senyora Rius. 
Una casa fosca i de decoració barroca on la Lydia, mestressa i maitresse alhora, organitza des de la cuina l’agenda de les 
‘senyoretes’  i els clients.
L’única protagonista visible és la senyora Rius. La resta de personatges es mantenen al marge de la càmera, amagats darrere 
de portes i cortines, una metàfora ben clara de la hipocresia amb què es tracta en la nostra societat l’etern negoci de la 
prostitució.
El film recull molt bé la quotidianitat de la feina, l’estranya barreja entre una tasca que imaginem sòrdida i la delicada 
amabilitat que la mestressa posa en el tracte personal amb clients i ‘senyoretes’, el contrast entre la clandestinitat reflectida 
en el ‘fora de càmera’ continu i l’ambient tancat del pis on passa tot. La coneixença personal, quasi amigable, entre tots els 
actors reflecteix la comèdia de la vida. El fet que els telèfons sonin contínuament, les negociacions sobre horaris i preus i les 
entrevistes de selecció de personal contínues... ens recorden que això és un negoci, un negoci com qualsevol, només que en 
aquest cas no podem obviar que la mercaderia és purament, simplement i netament humana. Però no és una mica així en 
tots els negocis? 
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LA SENYORA
QUE FEIA SENYORS
Direcció: Carmen S. Esplandiu i Emilia Valentín
Catalunya, 2011 / 52 min  

Direcció: Carmen S. Esplandiu
i Emilia Valentiín 
Ajudant de direcció: Veronica Z. 
Gabriel i Marlén Santos
Guió: David Llobet i
Carmen S. Esplandiu 
Producció: Veronica Z. Gabriel 
Direcció de fotografia:
Marlén Santos 
Ajudant de fotografia:
Laura Llorenç 
So i muntatge: Esteban Ruiz
Postproducció de so:
Toni Grabulosa
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ENGRANATGES
Direcció: Marina Estaña
Catalunya, 2011 / 20 min 

En un poblet del centre França se celebra, com cada any, l’Exposició 
Internacional del Joc del Meccano. Aficionats d’arreu hi arriben per 
exposar les seves construccions i retrobar-se amb vells amics. 
El lloc de trobada, un poliesportiu municipal amb prou feines habilitat 
per a l’ocasió, la precarietat de les parades dels expositors i la mateixa 
senzillesa dels personatges fa palès que és una trobada amateur. De 
vegades, el relat, fet a través de petites entrevistes als expositors, 
destil·la un cert aire de tristesa per la singularitat dels motius que 
els han abocat a aquesta afició. Una passió que en ocasions els porta 
fins a l’extrem de l’obsessió i en d’altres esdevé una teràpia efectiva.
No deixa de ser curiós que un element fred i metàl·lic esdevingui per 
a algunes persones un refugi d’humanitat i calidesa. Tanmateix, de 
la manipulació d’aquestes peces mecàniques anodines, en resulta 
un munt de trastets plens de moviment i colors que aporten un 
contrapunt naïf i optimista a tot plegat, que el film sap transmetre 
molt bé.

Amb la presència de les 
realitzadores.

Hi col·labora: Màster de Cinema 
Documental i Societat de l’ESCAC

L’Escola Superior de Cinematografia 
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 
organitza el Màster de Cinema Docu-
mental i Societat per tal de formar 
professionals del món audiovisual o 
bé de les ciències humanes i socials 
en la plasmació fílmica de la realitat 
social que ens envolta.
Aquest caràcter és present en els 
projectes seleccionats, elaborats 
per alumnes de la darrera edició del 
Màster. Els dos documentals ens donen 
a conèixer àmbits poc coneguts del 
nostre món a través d’una mirada que 
en ressalta els trets universal i humà, 
més enllà de localitzar-los a Barcelona.

Direcció, guió i fotografia:
Marina Estaña 
Ajudant de direcció: Úrsula Gallemí
Producció: Marina Estaña, Úrsula 
Gallemí i Ricardo Causo
Muntatge: Pablo de Otto,
M. Estaña i U. Gallemí
So directe: Ricardo Causo
Postproducció de so: Mariano Rico, 
Càmera M. Estaña i U. Gallemí
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AUNQUE NO SEA CIERTO
Direcció: Tate Arnau i Vinyals
Catalunya, 2011 / 30 min  

Aunque no sea cierto revela l’obra poètica d’una dona que la va mantenir en secret 
tota la vida. Es pregunta la necessitat d’amagar el que s’escriu, el sentit que es crea amb 
paraules i la por que aquestes paraules es converteixin en el taló d’Aquil·les de qui les 
escriu.
Hi ha moltes maneres d’apropar-se a algú i reconstruir-ne la memòria: imatges d’arxiu, 
la veu, pensaments escrits, el record dels fills… 
Amb aquest documental la directora ens presenta una, per a molts desconeguda, María 
de la Luz, secretària de Neruda, escriptora de llibres infantils i poetessa. Una troballa 
inesperada de carpetes i diaris plens de poemes seus des que tenia 14 anys fins poc 
abans de morir. A l’hora que a l’espectador se’ns presenta una dona amb un gran món 
interior, els seus fills redescobreixen la seva mare, se’ls revela la part més íntima, la qual 
cosa n’altera el record. 

Direcció: Tate Arnau i Vinyals
Assistència de direcció: Francisca Sepúlveda
i Daniela Linares
Guió: Tate Arnau i Sebastián Lazo
Producció: Francisca Sepúlveda i Nicolás María
Direcció de fotografia: Daniela Linares
Muntatge: Natalia Solórzano
So: Sebastián Lazo
Música: Eulogio Dával
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IN MEMORI@M
Direcció: Manuela Antonucci
Catalunya, 2011 / 27 min  

Els familiars de les víctimes del terratrèmol de L’Aquila, un pare de dol i 
milers d’usuaris que recorden els seus éssers estimats absents. Aquestes 
persones comparteixen un destí comú i són protagonistes d’una història 
que parla d’una memòria especial, que s’alimenta a ‘ritme de bit’. 
Perquè en el món 2.0, es pot recordar a qui ja no hi és amb un sol clic.
La memòria ens porta a aquells que ja no són amb nosaltres i ara ja no 
només en tenim les fotos per retrobar-los; ara hi ha tot un nou espai 
cibernètic que ens ajuda a no oblidar-los a l’hora que obre un nou camí 
per compartir el dol, necessari per superar la pèrdua.
La directora parteix d’un sentiment propi de pèrdua per iniciar un 
procés per comprendre com l’espai virtual s’està convertint en un espai 
real per compartir un sentiment tan personal i íntim i com aquest 
procés pot ajudar a superar el dol. Les reflexions en primera persona 
de la directora i el respecte amb què s’apropa al dolor d’un pare creen 
un document íntim que contrasta amb el de les imatges de dolor tan 
sobreexposades als mitjans massius.

Amb la presència dels realitzadors

Hi col·labora: Màster de documental 
creatiu de la UAB

Aquest any el Màster de documental creatiu 
de la UAB ens presenta dos documentals 
que tot i ser molt diferents tenen un 
mateix eix argumental: la memòria. En un 
temps d’un ritme trepidant us convidem a 
aturar-vos un instant per recordar.
Aquest màster ha emprès, durant 
tots aquests anys, un procés constant 
de transformació amb la finalitat de 
progressar al mateix ritme que avança 
l’entorn en el qual està situat. D’aquí la 
importància que té la seva aposta per una 
reflexió teòrica profunda que alimenti 
el vessant pràctic del curs. Volen que els 
alumnes, a més d’aprendre la tècnica del 
documental en totes les seves facetes, 
siguin capaços de reflexionar sobre el seu 
abast i les característiques.

Guió i direcció: Manuela Antonucci
Assistents de direcció: Carol Vilela i 
Naobi Cáceres
Producció: Cristina Paniello i 
Ainhoa Garikano
Fotografia: Carol Vilela, Manuela 
Antonucci i Naobi Cáceres
Operador de càmera: Carol Vilela
So: Marco Marasca
Muntatge: Naobi Cáceres
Música original: vilnius.hang 
Traducció: Andrea Martínez, 
Manuela Antonucci i Cristina 
Paniello
Disseny gràfic: Rakel Judez
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D-CONSTRUYENDO-
PARTE DE MI 
Direcció: Patrícia Louro, Micol Pecoraro, 
Manewa Gutiérrez Cornejo, Mercè Salom 
Parés, Ingrid de la Torre
Catalunya, 2012 / 23 min  

Podem superar aquelles experiències trau-
màtiques que ens han fet mal? Tres dones 
ens expliquen la seva vivència personal a 
través d’una superposició contínua de diàlegs 
i experiències, entrellaçada amb imatges quo-
tidianes però sempre en moviment. 
El documental ens porta a la intimitat del dia 
a dia d’aquestes dones en què la superació 
d’un trauma pot arribar a convertir-se en un 
sentiment d’indiferència.

UN MATEIX ORIGEN
Direcció: Elisabet Farrero Iglesias, Macarena 
Araya Lira, Clàudia Sol Torelló, Etna Segura 
Sánchez 
Catalunya, 2012 / 24min

La muntanya, el poble, l’hort, i els sons ja 
oblidats a la ciutat passen a ser els verdaders 
protagonistes d’aquest documental. 
Històries de dones que han nascut, crescut i 
treballat a la Vall, recollides per la jove pro-
tagonista, que ens parlen de la duresa i, al 
mateix temps, de l’atractiu d’aquesta forma 
de vida. Una peça que ens portarà als nostres 
orígens i en la qual ens reflectirem.

Idea original: Patrícia Louro
Realització: Patrícia Louro, Micol Pecoraro, Manewa Gutiérrez 
Cornejo, Mercè Salom Parés i Ingrid de la Torre
Fotografia: Adriana Leira / So: Alejandra Molina
Edició: Karla Solé / Producció executiva: Elena Molina
Producció: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Idea original: Elisabet Farrero Iglesias
Realització: Elisabet Farrero Iglesias, Macarena Araya Lira, Clàudia 
Sol Torelló i Etna Segura Sánchez / Fotografia: Anna Sanmartí
So: Ana Pau / Edició: María Zafra / Producció Executiva: Elena Molina
Producció: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Un mateix origen

D-construyendo-Parte de mi
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PASSATGERES
Direcció: Arantza Santesteban, Dina 
Jiménez, Daniella D’Souza y Laura Gomez
Catalunya, 2012 / 23 min

Barcelona és una ciutat vivent: gent de totes 
les edats i colors componen un paisatge sempre 
canviant. 
Acompanyem un grup de dones immigrants 
(d’Espanya i de molt més lluny) en les vivències 
diàries a la recerca d’una vida millor, i observem 
de prop els seus fills, catalans de naixement. 
Un documental on el color i el moviment es 
converteixen en protagonistes.

Amb la presència de les 
realitzadores

Hi col·labora el Taller de 
Documental del Centre Cultural 
de Dones Francesca Bonnemaison

Els documentals els va fer el grup 
d’alumnes del Taller de Documental 
Creatiu, curs que des de l’any 2005 
organitza el Centre Cultural de 
Dones Francesca Bonnemaison sota la 
supervisió de Belkis Vega Belmonte, 
directora i guionista de cinema i vídeo. 
Ens trobem una temàtica feminista, 
però sempre al dia i adreçada al 
públic general. Treballs originals, ben 
documentats amb entrevistes, basats 
en el treball en grup i realitzats amb 
tècniques professionals. 

Idea original: Arantza Santesteban
Realització: Arantza Santesteban, Dina Jiménez, 
Daniella D’Souza i Laura Gomez
Fotografia: Elena Molina
So: Begoña Ruiz
Edició: Aurora Molina
Producció executiva: Elena Molina
Producció: Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison.
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CAMPOS, MALLORCA
Direcció: Noemí Sjöberg
Catalunya, 2012 / 2’37 min / sense diàlegs  

Campos, Mallorca ens apropa a la natura tal com és, sense artificis. El cel, la terra, la 
vida tenen algun sentit. Si els observem veurem com hi ha una continuïtat entre aquests 
elements. L’aire, el blat, un nadó són part d’un tot, de la natura viva, del que ens envolta, 
tan sols esperen que siguem conscients de la seva proximitat… 
La càmera sobrevola els núvols i ens els acosta fent que no ens semblin tan inassolibles. 
La mirada baixa arran de terra per veure el pas del temps sobre un camp de blat, com va 
canviant de color dia rere dia, inexorablement.
Un nen s’apropa a la natura sense modificar-la, els seus ulls miren al cel fascinats pel vol 
d’una bandada d’ocells que entra i surt de l’objectiu de la càmera, que vol escapar de 
la nostra mirada…
Què veu el nen, realment? Com rep el contacte amb la natura? Se’ns genera el dubte: 
quan creixi seguirà observant-la amb ulls de nen o voldrà incidir-hi… El moviment de 
càmera reprodueix aquesta mirada amb ulls de nen, refermant la idea d’observació 
sense modificar res de l’observat, resseguint el vol dels ocells. 

Direcció i guió: Noemí Sjöberg
Producció i distribució: Noemí Sjöberg
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CAMÍ DE TERRA
Direcció: Jordi Morató 
Catalunya, 2012 / 17 min  

Quan observem el món rural des de la mirada d’un urbanita, moltes vegades entrem en 
conflicte perquè les maneres de fer, els codis són diferents.
Camí de terra pretén que observem el camp, el seu ritme, el pas del temps, la quietud, i 
trenquem amb el ritme trepidant de les ciutats.
En Josep, el nostre protagonista, ens mostra la poesia que hi ha a la natura: els colors, 
el vent caminant sobre la gespa, el so… Tenim tan a prop el paradís i no ens n’adonem? 
El documental ens trasllada, a través de primers plans, al món de la pagesia tradicional, 
ser pagès com a vocació. I ens mostra la barretina com a element accessori per a un bon 
pagès, fent un homenatge a mossèn Cinto Verdaguer. La càmera ens apropa a reflexions 
sobre la vida, l’amor, el sexe, a través dels ulls d’un home de 79 anys que pensa en forma 
de poema, que s’evadeix perquè ‘la poesia et fa viatjar’. La poesia, de la realitat, en fa 
fantasia. La poesia com a part de la vida. Els plans curts ens permeten captar el so de 
la natura, dels ocells, dels grills... la música de la natura ens dóna la benvinguda i ens 
acomiada com si aquests elements s’adonessin que el documental té un principi i un final. 
Tornem, doncs, a la nostra vida urbana, o acompanyem el Josep en el dia a dia?

Direcció i guió: Jordi Morató
Producció: Jordi Morató
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MARCEL.LÍ DE L’HORTA
Direcció: Rubén Margalló i Filippo del Bello
Catalunya, 2012 / 30 min 

Seguim les passes d’una cadira de rodes, en Marcel·lí ens condueix a 
l’horta. Primers plans dels cultius, s’obre el plànol i el protagonista 
s’adreça a la càmera, cridant l’atenció de l’espectador. El documental 
presenta la història d’un Marcel·lí que malgrat la seva mobilitat 
reduïda res no li impedeix l’accés als camps i cultius. És, de fet, la 
interacció amb la natura la que li facilita noves relacions personals i 
d’intercanvi amb aquells que, com ell, admiren la terra i els seus fruits. 
La càmera capta un dia de la vida d’en Marcel·lí, des que arriba a 
l’horta, recull  verdures i fruites i les ven, fins que, coincidint amb 
la posta de sol, torna a casa.  En aquest dia, amb plànols curts, els 
realitzadors ens mostren l’evolució del sol i de la llum sobre el camp, 
els verds dels enciams, els vermells dels tomàquets, els blancs de les 
cebes… mirant de fer arribar a l’espectador a través dels sentits els 
colors, les olors, el gust i el tacte dels fruits.

Amb la presència dels realitzadors

Hi col·labora la plataforma de 
documentalistes independents de 
Barcelona (INDOC)

INDOC és una Associació de Docu-
mentalistes Independents. Esdevé un 
punt de trobada de realitzadors, tècnics 
i productors, que entenen el cinema 
com una eina per a la reflexió artística, 
social i cultural. Pretenen consolidar 
una xarxa de creadors de documentals 
i generar un espai de debat i reflexió al 
voltant del documental. 
Un cop al mes projecten una pel·lí-cula 
documental i en conviden el realitzador 
a parlar-ne, després de la projecció, i 
a debatre sobre aspectes vinculats a la 
producció i realització. Per una altra 
banda, fan realitzacions col·lectives pel 
plaer de filmar junts, per aprendre les 
maneres de filmar de cadascun.

Direcció i guió: Rubén Margalló i 
Filippo del Bello
Producció i Distribució: Col·lectiu rucs
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EL SASTRE 
Direcció: Óscar Pérez
Producció i muntatge: Óscar Pérez i
Mia de Ribot
So: Salva Coromina  
Catalunya, 2007 / 32 min

El treball guardonat d’Óscar Pérez ens acosta 
a un sastre pakistanès que treballa en una 
botiga de vuit metres quadrats al cor del barri 
del Raval de Barcelona. 

EL GERMÀ DEL SASTRE
Direcció: Óscar Pérez
Producció: Antoni Tortajada (TVC), Oscar 
Pérez (Getsemaní)
Fotografia: Oscar Pérez 
Edició: Mia de Ribot, Oscar Pérez
Productora: Televisió de Catalunya & 
Getsemaní Produccions, S.L.
Distribució: Televisió de Catalunya

Mohamed el sastre té ara un altre ajudant, 
el seu germà, que no coneix l’ofici ni tampoc 
el castellà, però Mohamed se sent obligat a 
ajudar-lo. La família és la família.

A “El docu preferit de... José Luís Guerín” recuperem el multipremiat treball documental 
d’Óscar Pérez.

Direcció: Óscar Pérez 

El germà del sastre

El sastre



 

“Quan vam demanar a Jose Luis Guerín (Barcelona, 1960) que 
destaqués cinc joves realitzadors que li semblessin clau per al 
futur, només va dir un nom: Óscar Pérez (Girona, 1973). ‘Malgrat 
que procuro mantenir-me al dia i satisfer el meu interès per la sang 
nova del nostre país, em sembla que l’única cosa que sincerament 
puc afegir és que la pel·lícula espanyola que més m’ha interessat 
en els últims anys és un díptic realitzat per Televisió de Catalunya 
que s’anomenava El sastre i El germà del sastre d’Óscar Pérez, 
per la posició que ocupa respecte al que filma’. No és estrany. 
És coneguda la passió que Guerín té per Nanook l’esquimal, el 
primer documental de Robert Flaherty. 

I el director que més s’acosta a aquesta filosofia de l’estatunidenc 
en l’actual cinema espanyol és Óscar Pérez. El cinema que fa no 
és un cinema realitzat a partir de premisses conceptuals, sinó a 
partir del simple acte de filmar, del registre d’una imatge amb 

una càmera. És un cinema, com ha dit moltes vegades el director, 
nascut de la necessitat de relacionar-se amb l’entorn. I aquest ser 
aquí, aquest posicionar-se enfront d’una realitat, d’una persona, 
és la clau del cinema de Pérez. S’hi afegeix, a més, una senzillesa 
narrativa: cada vegada menys plans, cada vegada menys 
muntatge. El cinema d’Óscar Pérez és tornar als orígens del 
cinema, a l’essencial de l’acte cinematogràfic, a aquest Flaherty 
que admira Guerín. 
La carrera d’Óscar Pérez ha estat reconeguda per la crítica i els 
premis. Ara estrena el seu primer llargmetratge en el Festival de 
Venècia, Hollywood Talkies, sobre els actors espanyols que van 
emigrar a Hollywood els anys 30 amb la il·lusió de fer-se estrelles.” 

Font: http://numerocero.es/articulo/plataforma-jose-luis-guerin/150

Amb la presència de José Luis Guerín i Óscar Pérez.
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