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Barcelona Mirades Documentals

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

MIRADOCS 2012 ens acosta a les conseqüències de la crisi 
i a les situacions que els barcelonins han de viure; també 
a barris en procés de transformació, a temes de gènere 
i al documental de creació. Persones de la nostra ciutat 
protagonitzen alguns dels documentals rodats al barri de 
Gràcia o al Prat. La sessió d’homenatge d’enguany anirà 

dedicada a Joaquim Jordà i podrem veure un dels seus 
últims projectes dirigit pels seus deixebles.

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 Docs Barcelona, l’ESCAC, el 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i 
el Màster de Documental Creatiu de la UAB. 
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dimecres dijous
 

   

pROgRAMACIÓ

Coordinació de les sessions i redacció de textos:
Mar González, Lourdes Feixa, Emma Fernández, Isabel García, Olga Iglesias, Julio Lamaña,
Laura Marino i Tonia Mulet, 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 i guió: Marta Saleta 
Producció: Marta Saleta
i Ikap Audiovisuals
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EnCAIxOnAtS
Direcció: Marta Saleta 
Catalunya, 2011 / 52 min 

Les ciutats són com criatures que es desenvolupen i 
creixen conquerint l’espai; això suposa que aquells 
accidents geogràfics que es trobin en el seu camí 
(turons, rieres…) desapareixen sota l’avanç de les seves 
petjades. Barcelona és un exemple d’aquesta situació. 
Molts dels seus barris han aparegut i s’han consolidat 
al llarg del temps perquè han anat ocupant el territori. 
Però com s’ha donat aquest creixement? Com s’han 
construït aquests barris? Passat el temps han quedat 
obsolets, amb deficiències en les infraestructures, o bé 
han suportat el pas del temps sense problemes?
Encaixonats ens fa posar els ulls en el barri de Vallcarca, 
situat en un dels itineraris turístics per excel·lència, com 
és el camí cap al parc Güell, barri que en l’actualitat 

està patint un procés de reurbanització per part 
de l’Ajuntament. El documental ens fa tenir una 
mirada crítica sobre aquest procés i plantejar-nos si el 
desenvolupament urbanístic ha estat un mal necessari 
o és quelcom que devora tot allò que troba al seu pas. 
Coneixerem la vida d’alguns veïns “de tota la vida” que 
es troben perduts perquè van desapareixent els seus 
referents quotidians en favor del turisme massiu. Ens 
aproparem a la seva realitat, als seus records, a les seves 
vivències sobre el barri.
Encaixonats fa parlar en primera persona els 
protagonistes. La càmera esdevé un observador i 
testimoni de com els afecten les decisions que es 
prenen des de l’Administració, de com la majoria de 
veïns han de marxar del barri perquè hi ha un pla de 
reordenació que farà desaparèixer la seva llar, el lloc on 
han construït les seves vides, on les han dotat de sentit, 
l’entorn conegut per ells. El documental retrata l’espera 
de l’inevitable, la impotència de no poder aturar els 
enderrocaments. També reflecteix les relacions de 
solidaritat que s’han anat teixint al llarg del temps i 
com aquestes faciliten que l’espera compartida sigui 
menys traumàtica.
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L’úLtIM vEStIt DE JúLIA
Direcció: Xavier Artigas i Diethield Meieru
Catalunya, 2009 / 32 min  

La Júlia porta tota la vida cosint vestits pels gitanos de 
Gràcia. Coneixerem l’ofici, la vida i l’entorn d’una dona que 
és capaç de fer autèntiques obres d’art amb el fil i l’agulla. 
La vida de la Júlia pot semblar a la de qualsevol persona 
gran. La veiem al mercat, cuinant a casa seva, amb el seu 
marit... Però la Júlia és la modista de les bodes gitanes al 
barri de Gràcia de Barcelona. I els seus vestits són obres 
d’art, culte al barroquisme de la brillantor i la pedreria. 
El documental d’Artigas i Meieru acompanya a la Júlia en 
la confecció dels seus últims vestits, abans de retirar-se. És 
un retrat amable sobre una artesana que sembla de difícil 
reposició. El film combina la paciència i eficàcia del treball 
de la modista amb l’alegria i entusiasme de la jove núvia 
gitana abans de la seva boda (que serà per a tota la vida). 
Inevitablement, el documental planteja el contrast d’una 

vida en el seu tram final i d’una altra que tot just comença.
El diploma a la paret i la rajola d’homenatge ens parla 
de l’orgull d’una feina ben feta, però que no tindrà 
reemplaçament, un treball artesanal que desapareix de la 
nostra ciutat.
Dues formes de vida es relacionen amb normalitat: la dels 
paios i la dels gitanos. 

Hi col·labora: DocsBarcelona
Proper festival del 31 de gener al 5 de febrer 2012

DocsBarcelona Pitching Forum és un mercat de finançament 
i difusió per a la indústria documental; un punt de trobada 
per a professionals d’arreu del món. 
És una inversió profitosa per als productors, el 53% dels 
projectes presentats han estan finalitzats i un 15% més es 
troba en producció.
DocsBarcelona va néixer el 1996 de la mà de EDN, actual 
co-organitzador de l’esdeveniment.
Cada any, DocsBarcelona congrega més de 300 professionals 
de 36 països i s’ha convertit en el 3er fòrum de finançament 
de projectes més sol·licitat del món.
http://www.docsbarcelona.com

Direcció: Xavier Artigas 
i Diethield Meieru



Direcció: Johann Pérez Viera
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HAppy DAy In BARCELOnA
Direcció: Johann Pérez Viera
Catalunya, 2009 / 25 min  

María i Meriam troben un lloc on expressar-se lliurement a través d’una 
agrupació de gospel. Dues cultures diferents on la pròpia identitat és la base 
fonamental per a la recerca de la llibertat.

La coral de gospel on canten María i Meriam és un microcosmos on aquestes 
dues noies, que en un principi no tenen res a veure, es troben per poder ser 
elles mateixes, on no han d’amagar-se ni avergonyir-se per decidir ser el que 
són... on són lliures. Happy day in Barcelona ens serveix de metàfora de la 
societat en la qual vivim, on moltes vegades el desconeixement de l’altre fa 
que fem interpretacions errònies. L’energia i la vitalitat que desprenen les 
components de la coral impregna aquest documental, altament recomanable 
per a aquest temps de crisi.
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LA HIpOtECA O LA vIDA
Direcció: Miko Meloni
Catalunya, 2011 / 29 min 

A la Marisa i al David els seus respectius bancs els 
volen fer fora de casa. Hi ha dia i hora marcats. La 
plataforma d’afectats per la hipoteca lluitarà per 
evitar-ho. En paral·lel, sorgeix el moviment del 
15-M, i, de sobte, tot es connecta. 

“Si se puede” és la frase que més es repeteix en 
aquest documental que parla del drama diari en 
què viuen milers de famílies que no poden pagar 
la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. 
Un grup de persones decideixen que ja està bé, 
que és millor lluitar col·lectivament, i així neix la 
“Plataforma de los afectados por la hipoteca”.  

La hipoteca o la vida ens presenta dos lluitadors i 
la solidaritat de molts anònims que fan de la seva 
una causa comuna. El director ens fa partícips dels 
moments de tensió, alegria, il·lusió... que viuen, i 
per deixar clar el seu posicionament també ens 
mostra l’altra cara del sistema i la poca humanitat 
de bancs, procuradors i lleis injustes. 

Hi col·labora l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisual de Catalunya (ESCAC)

L’ESCAC ens proposa aquests dos documentals 
nascuts del seu Màster de Documental i Societat, 
en què fa una breu introducció al gènere 
documental per després fer un recorregut per tots 
els elements que s’hauran de tenir en compte a 
l’hora d’elaborar un projecte documental, des dels 
plantejaments previs fins a la plasmació escrita en 
un dossier que serveixi de carta de presentació 
davant televisions i institucions susceptibles de 
poder ajudar a aixecar financerament el projecte.

Direcció: Miko Meloni



Direcció: Luisa Donario, Carmen 
de la Madrid, Carolina Villar, Eva 
Martín, Salomé Planas  
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DOnES QUE DOnEn
Direcció: Luisa Donario, Carmen de la Madrid, Carolina Villar,
Eva Martín, Salomé Planas  
Catalunya, 2011 / 25 min 
 

Escoltem, cada vegada més, el reclam de donants d’òvuls potencials. Què 
s’amaga darrere de tot plegat? 

Informatiu i directe, aprofundim en el món (i negoci) de la reproducció 
assistida a Espanya i l’impacte causat per l’augment d’usuàries d’aquests 
tractaments en clíniques privades. 



Direcció: Blanca Callen, Ester 
Aranda, Mireia Cucala, Mireia 
Salgado i Clara Farràs
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EM DIC LLIBERtAt
Direcció: Blanca Callen, Ester Aranda, Mireia Cucala,
Mireia Salgado i Clara Farràs
Catalunya, 2011 / 29 min 
 

Aquesta és la història d’una dona que porta inscrits uns ideals des del 
seu naixement. A través d’un nom, i mitjançant una bona documentació 
històrica, el documental ens explica la nostra pròpia història: des de la il·lusió 
d’uns pares durant la República, fins al canvi de nom (de Llibertat a Carmen) 
imposat per la repressió franquista en l’adveniment de la democràcia. 

Els temes de la repressió i la lluita del poble són retratats a partir dels records 
d’aquesta dona, ja gran, però que tornen a agafar força a dia d’avui amb el 
recent moviment del 15M.
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En QUARt gRAU
Direcció: Meritxell Guàrdia, Helena Clos, Marta
Mestre, Berta González, Aranzazu Sánchez 
Catalunya, 2011 / 25 min
 

Els murs i les reixes acaben a la presó? A través 
dels ulls d’una mare i una esposa, ens endinsem 
en la lluita diària de dues dones amb familiars 
presos, una realitat que moltes vegades roman 
oblidada per la societat i les institucions.

Enllaçant moments íntims de la vida d’aquestes 
dones amb les seves paraules, aquest documental 
ens transmet emoció, impotència i ràbia, i 
ens transporta al fons del seu cor; no deixarà 
indiferent a ningú.

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

Els documentals van ser fets pel 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, 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.
Els documentals han rebut diversos premis i 
mencions (Fic-Cat 2011, Festival de Cine Invisible 
de Bilbao, Mostra Internacional de Cinema i 
Dones de Pamplona, 9è Festival Rencontres du 
Cinéma Européen, Festival Baumann de Terrassa). 

Direcció: Meritxell Guàrdia, 
Helena Clos, Marta Mestre, 
Berta González, Aranzazu 
Sánchez 



Direcció: Daniel B. Farré, Eva Ariño, 
Marta Faúndez, Cristian Vázquez, 
Pere Esteve i Javier Losua
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EL JARDí DE LES RAOnS pERDUDES
Direcció: Daniel B. Farré, Eva Ariño, Marta Faúndez, Cristian Vázquez,
Pere Esteve i Javier Losua
Catalunya, 2010 / 31 min 
 

Les solucions estructurals i formals de les obres que Gaudí construeix entre 1903 
i 1912 estan anticipades a l’interior del jardí de l’antic manicomi de Sant Boi 
de Llobregat, construït com a taller terapèutic per a malalts mentals sota la 
direcció d’un arquitecte anònim. 
Documental de fusió i de fissió. 
Daniel B. Farré ens proposa un fascinant viatge en què els mitjans utilitzats es 
fusionen per desdoblar-se en diferents línies interpretatives molt suggerents. 
Encadenats, moviments de càmera, estranyes angulacions... ens submergeixen 
en un espai hipnòtic i altament al·lucinant que barreja arquitectura, geologia 
i biologia. Aquesta experiència sensorial ens convida a reflexionar sobre les 
formes de catalogació, les maneres que tenim de datar i certificar no només les 
obres d’art, sinó les capacitats mentals.

 



Direcció: Jonás R. G., Ana María
Reyes, Paloma Quesada, Zilia
Garavito, Rafael Hernández i
Dylan López
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LA MàQUInA IL.LUMInADA
Direcció: Jonás R. G., Ana María Reyes, Paloma Quesada, Zilia Garavito, 
Rafael Hernández i Dylan López
Catalunya, 2010 / 27 min  

Entorn de la misteriosa figura de tres xemeneies d’una central tèrmica es van 
evocant els relats d’aquells que han viscut allà, a la perifèria.
Una primera panoràmica ens porta de la platja a les figures esveltes de les 
tres xemeneies de la central tèrmica de FECSA situada a la desembocadura 
del Besòs. És l’espai que protagonitza aquest documental amb les persones 
que el van habitar des de la Guerra Civil, passant per la postguerra, l’arribada 
de la immigració del sud d’Espanya fins a la construcció de la central tèrmica. 
El documental incideix en el material d’arxiu i l’utilitza com a natura morta, 
espai de reflexió d’unes persones que ja són pràcticament fantasmes d’aquell 
lloc oblidat pel temps i la història. De to melancòlic, el documental és una 
aproximació a la vida de les persones entorn d’un espai que ja no existeix.
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LA RICARDA
Direcció: Núria Folch, Núria Prieto, Alex Biosca, Anna Sandrini, Adrian Alva, Ian Ramos i Giuseppe Solfrizzi
Catalunya, 2010 / 25 min 
 

Barcelona, 1949. Un grup d’intel·lectuals mira 
de reactivar el panorama artístic del país. 
Avantguarda, experimentació i subversió cultural 
tenen lloc a La Ricarda, la residència dels Gomis-
Bertrand.

El documental ens acosta a un moment de la 
història de Barcelona on els mecenes suplien la 
incapacitat administrativa quant a la promoció 
de l’art a la nostra ciutat. A La Ricarda, a prop de 
l’aeroport del Prat, artistes com Carles Santos o 
Joan Brossa començaren la carrera. El documental 
reflecteix bé tant aquest entusiasme cultural com 
l’ambient elitista en què es movia el Club 49.

Hi col·labora el Màster de Documental 
Creatiu de la UAB

El Màster de Documental Creatiu és una 
entitat pionera en el camp de la docència 
del documental dins la revolució que aquest 
sector ha experimentat en l’última dècada. Està 
considerat com un dels màsters universitaris en 
l’àrea audiovisual més prestigiosos d’Espanya i la 
seva metodologia d’ensenyament ha demostrat 
ser, al llarg de les dotze edicions, una de les més 
efectives i estables. 

Direcció: Núria Folch, Núria 
Prieto, Alex Biosca, Anna 
Sandrini, Adrian Alva, Ian 
Ramos i Giuseppe Solfrizzi
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MORIR DE DIA 
Direcció: Laia Manresa i Sergi Dies
Catalunya, 2010 / 98 min
www.morirdedia.net

Morir de dia camina de la transició als nostres dies a través d’allò 
que podria ser una de les seves cares ocultes: l’entrada de l’heroïna  
a la ciutat de Barcelona.

Pau Malvido, Mercè Pastor, Pepe Sales i Juanjo Voltas són 
personatges que van decidir viure al límit. Tots ells van morir, però 
expliquen la seva història amb veu pròpia a través d’un material 
d’arxiu de gran riquesa: diaris íntims, fotografies, filmacions en 
súper-8, gravacions del col·lectiu videogràfic Video9... Un material 
que reflecteix  la intensitat amb la qual van viure aquell temps.

Direcció: Laia Manresa i Sergi Dies
Guió: Laia Manresa 
Muntatge: Sergi Dies 
Fotografia: Carles Gusi 
So: Dani Fontrodona i Ricard Casals
Producció executiva: Marta Andreu i Daria Esteva
Productors: Estudi Playtime i Únicamente Severo Films
Música: Pau Riba, La Banda Trapera del Río i Pepe Sales



 

Mitjançant aquests personatges es va dibuixant allò que 
vindria a ser el pas d’una il·lusió a un cert desconcert i fins i tot 
desencantament. Encara que letal per a ells, fou la reivindicació 
d’una altra forma de viure, instal·lada en una manera d’entendre 
la llibertat personal i que acabaria deixant la petjada d’una vida 
escollida.
Com a eco de la seva relació amb la droga i el món que els va 
tocar viure, altres personatges que van ser a prop d’ells i els van 
sobreviure posen veu a la petjada que van deixar escrita. A partir 
d’aquí parlen de la seva experiència, invoquen records compartits 
des d’un present que els permet recol·locar allò viscut donant-hi 
un sentit nou i confrontant-ho amb el moment actual.

Laia Manresa i Sergi Dies agafen i fan seu amb absoluta fermesa 
el que havia de ser el darrer projecte com a director de Joaquim 
Jordà després de Més enllà del mirall (2006), acabada poc abans 
de la seva mort. 
“Tu vés fent, tu vés fent”, li va dir Joaquim Jordà a Laia Manresa 
quan ella començava a documentar-se per a la pel·lícula i ell ja 
no tenia gaires il·lusions per a continuar. “Tu vés fent”... Ara toca 
un musical...

Joaquim Jordà (1935–2006) 
Debutà en la direcció de llargmetratges amb la pel·lícula Día de 
muertos (1960), junt amb Julián Marcos. Fou un dels impulsors 
del moviment anomenat Escola de Barcelona, que volia superar 
les barreres de la censura franquista i explorar camins alternatius 
en el cinema per la via de l’experimentació formal, sovint 
utilitzant al·lusions polítiques indirectes. Precisament el seu 
segon llargmetratge, Dante no es únicamente severo (1967), es 
considerà un film manifest d’aquest moviment.
Després de la transició continuà explorant diversos gèneres i 
estils, i passà a filmar sovint en llengua catalana. 



www.bcn.cat/eixample
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