
BARCELONA
MIRADES DOCUMENTALS

Centre Cultural La Casa Elizalde

Del 23 de gener a l’1 de febrer de 2019

9a EDICIÓ



Un any més La Casa Elizalde acull una nova edició 
del Miradocs. La mostra de cinema documental, 
coorganitzada amb Barcelona Espai de Cinema 
(BEC), aposta pels documentals fets a casa nostra i 
que reflecteixen els interessos, motivacions i realitats 
de les persones que convivim a Barcelona. 

És important per a nosaltres mantenir la interacció 
entre els espectadors i els autors, i és per això que 
totes les sessions comptaran amb la presència d’algun 
membre de l’equip dels documentals programats. El 
públic de La Casa Elizalde ha estat sempre un públic 
crític i exigent i volem correspondre’l cuidant molt 
aquest aspecte. 

Comencem el Miradocs 2019 amb Penèlope d’Eva 
Vila, documental que converteix el petit poble de 
Santa Maria d’Oló en una Ítaca molt personal. 
Seguirem amb la sessió de l’ESCAC on mostrarem els 
treballs de la darrera fornada de l’escola. I acabarem 
la setmana focalitzant la mirada en les problemàtiques 
quotidianes amb la sessió dedicada al documental 
social. 

Durant la segona setmana del festival es projectaran 
els curtmetratges de les escoles de cinema de l’ECIB 
i del Màster Documental de la UAB, documentals que 
aposten per una mirada crítica i reflexiva en diferents 
aspectes de la nostra societat.

La classe magistral, dedicada al guió en el 
documental anirà a càrrec de Nataliya Kulesova, 
guinoista i professora, ens parlarà de la importància 
del guió a l’hora de realitzar un documental i ens 
mostrarà diferents exemples de guions, des dels 
primers documentals com Nanook, el esquimal fins al 
documental musical Sugar man. 

Per acabar el Miradocs 2019, us proposem la 
sessió especial ‘El documental preferit de…’ amb 
Quim Casas, crític cinematogràfic que ha escollit el 
documental La plaga de Neus Ballús. 

Com cada any atorgarem el Premi Miquel Porter i Moix 
al millor documental d’escoles de cinema projectat 
durant el Miradocs 2019 en una cloenda especial a 
La Casa Elizalde amb el DJ Javier Verdes, que posarà 
música a un muntatge de diferents fragments de 
pel·lícules on Barcelona n’és protagonista.

Coorganitzen:
La Casa Elizalde i Barcelona Espai de Cinema.

Coordinació de les sessions i textos:
Lourdes Feixa, Emma Fernández, Olga Iglesias i Laura 
Marino, membres del cineclub Barcelona Espai de 
Cinema.



 

Direcció: Eva Vila i Pep Puig
Guió: Pep Puig, Eva Vila
Intèrprets: Carme Tarté Vilardell, Ramon Clotet Sala

DIMECRES 23 DE GENER 

PENÈLOPE
Direcció: Eva Vila i Pep Puig
Catalunya, 2017| 94 min | VO

El magnífic treball de la imatge amb els espais 
representant presències i absències, l’interior i l’exterior 
de la llar, els paisatges al voltant de les muntanyes 
de Montserrat va acompanyat per una meravellosa 
atmosfera sonora amb silencis, sons de la natura i cors 
que recorden els de les antigues tragèdies gregues. El 
tic-tac dels rellotges marca el pausat però inexorable pas 
del temps. El retrat de la Carme sembla més terrenal, 
es passa la vida tancada a casa seva, cosint, escoltant 
la ràdio, mirant fotografies antigues... La directora ens 
mostra converses quotidianes, les dificultats de fer-
se gran, el context històric amb el rerefons del procés 
polític a Catalunya. El retrat del Ramon, en canvi, és més 
oníric, el seu pas pel bosc i les muntanyes, la solitud en 
el poble, la casa abandonada... En Ramon representa 
la figura absent que torna a casa seva després de viure 
molt de temps a l’estranger per tornar amb els espais i 
els amics que va deixar. Tots dos es retroben al final de la 
pel·lícula, però això ja és una altra història.

«Em semblava que mirar el mite d’una altra manera 
podia ser interessant, i el que em vaig preguntar és, 
avui dia, qui seria Ulisses i qui seria Penèlope. Pensava 
que ell podia ser qualsevol de nosaltres: tots d’alguna 
manera tornem a casa després de molt temps, tots som 
immigrants o coneixem a gent que viu fora de la seva llar. 
Tots podem tenir els seus sentiments, i no tornes com un 
heroi, per moltes aventures que hagis viscut. Tornes amb 
la incertesa de si et reconeixeran, de com haurà canviat 
tot... Penélope el mateix: no és una dona que es passa la 
vida esperant un home, sinó que fa una espera plena de 
construccions. No és una espera passiva, és una espera 
que construeix.» 

Extracte entrevista Fotogramas Mireia Mullor 09/11/2017

Presentació a càrrec del BEC, Barcelona Espai de 
cinema.

Al Miradocs sempre hem defensat que les categories 
de documental o ficció són moltes vegades meres 
convencions i que la frontera entre aquests dos gèneres és 
molt permeable. Penèlope seria, en aquest sentit, un dels 
exemples més clars que hem presentat en aquesta mostra.

A Penèlope, la directora Eva Vila reconstrueix el relat 
homèric de l’Odissea a partir de la realitat de persones, 
vivències i espais físics. I és així com la Carme i el Ramon 
es converteixen en Penèlope i Ulisses, i Santa Maria 
d’Oló, un petit poble de l’interior de Catalunya, en Ítaca.
La seqüència inicial amb els núvols i el so fantasmagòric 
ens porten a un espai i un temps que evoquen els relats 
mitològics de fets meravellosos. Però aquesta vegada els 
protagonistes no són déus o herois, sinó dues persones 
de carn i ossos. D’altra banda, amb aquesta relectura de 
l’Odissea hi ha un canvi del rol principal passant a ser la 
Carme la protagonista de la història.



 

Direcció: Anna Novell
Director de fotografia: Raül Mulas
Muntatge: Guiu Vallvé
Director de producció: Arnau Soria
Disseny de so: Martí Albert
Productora: Escac Films

LA ROSA
Direcció: Anna Novell
Catalunya, 2017 | 42 min | VC

L’Anna té la sensació de no haver dit adeu a la seva 
tieta, l’actriu Rosa Novell, que va traspassar el febrer 
de 2015. Per això, organitza un sopar amb el seu cercle 
més íntim per parlar-ne, per recordar-la com la persona 
que han conegut i estimat, més enllà del personatge 
públic que era, i d’aquesta manera acomiadar-se’n. 
La Rosa reviu en les paraules dels seus amics, del seu 
germà, de la seva neboda.

Els dos curtmetratges que presentem són operes 
primes dels directors, estudiants de l’Escola 
Superior de Cinematografia i Audiovisuals 
de Catalunya (ESCAC). Els documentals ens 
parlen d’un tema inevitable: la vida i la mort. Dues 
aproximacions diferents i igualment interessants, la 
d’un mateix quan s’aproxima al final del camí i la del 
record que ens deixa aquell/a que ja se n’ha anat.

 
THANATOS
Axel D. Sánchez
Catalunya, 2018 | 13 min | VE 

Gina, una dona de Combarro, un poble de Galícia, 
comparteix amb nosaltres la seva mirada al passat. Una 
reflexió en primera persona i en retrospectiva sobre una 
llarga vida, sobre la mort, la pèrdua d’éssers estimats i 
sobre els sentiments que ens amaren en la vellesa.
Axel D. Sánchez ha estat estudiant de l’ESCAC i 
aquest és el seu primer documental alhora que projecte 
final. Ha col·laborat en altres documentals i en tasques 
de difusió audiovisual. Aquest documental ha estat 
presentat a la darrera edició del DOC’s Barcelona.
Comptarem amb la presència dels dos directors, 
Anna Novell i Axel D.Sánchez.

DIJOUS 24 DE GENER  L’Anna Novell (Barcelona, 1994) ha estudiat direcció 
i disseny de so a l’ESCAC. Ha participat en diversos 
films com a especialista en so i actualment dona 
classes d’aquesta matèria a l’Escac. Aquest film és el 
seu projecte de grau i opera prima.

Direcció: Axel D. Sánchez
Càmera i fotografia: Paco Ruiz / Darío Camba
Muntatge: Charalambos Varelias
Director de producció: Roi F. Carvajal
Banda sonora: Biel Blancafort
Disseny de so: Eloy Rodríguez / Laia Casanovas
Producció: Guillermo Martín



 

VINCULAR X EDUCAR
Punt de gir / Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona
Col·laboració musical Lo petit Comitè
Catalunya, 2018 | 25 min 51 s

Els curts que es presenten en aquesta sessió 
dedicada al documental social formen part del 
projecte Retines creat pel Col·legi d’Educadors 
i Educadores Socials de Catalunya (CEESC). 
Retines és un web obert a tots aquells que vulguin 
contribuir a crear un recull de treballs, recursos 
i projectes audiovisuals que tinguin una òptica 
socioeducativa. 

DIVENDRES 25 GENER  

A l’Escola Francesc Macià del  barri d’Hostafrancs 
de Barcelona hi conviuen nens i nenes de diversos 
orígens i, al voltant de l’escola, al barri, hi passen 
moltes coses. El documental ens mostra com conèixer 
i participar en entitats del barri pot millorar les relacions 
entre els nens i nenes i la vinculació amb el seu entorn.

COM T’AGRADARIA QUE FOS 
EL PROJECTE CLICK?
Fundació IRES / Projecte Click
Catalunya, 2018 | 2 min 14 s
Un espai per construir, on hi caben mil propostes, on 
les idees es poden materialitzar, on tots els joves hi 
poden participar. Com vols que sigui aquest espai?

RELATS: ESCOLTANT ELS 
GRANS
Servei d’Infància, Adolescència i Família de 
Sallent / Residència Sant Bernat
Catalunya, 2018 | 4 min 55 s
Les relacions entre infants i joves amb les persones 
grans són d’aprenentatge mutu, uns aporten la 
ingenuïtat i frescor de l’edat i els altres l’experiència i 
saviesa del temps viscut. 
Aquest curt ens fa adonar que sempre estem a temps 
d’aprendre dels altres.

PROJECTE ENCAIX
Realització: Ajuntament de Lleida / Animac
Catalunya, 2017 | 5 min 52 s
A través de diferents elements audiovisuals, amb 
originalitat, un grup de joves ens fan reflexionar al 
voltant de qui som, de la confiança en nosaltres 
mateixos, de com tornar a començar després de caure.

Presentació i col·loqui a càrrec del Col·legi 
d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.



 

 

DIMARTS 29 DE GENER 

CLASSE MAGISTRAL DE 
NATALIYA KOLESOVA:
EL GUIÓ EN EL CINEMA 
DOCUMENTAL
Existeix la idea errònia que els documentals molt 
sovint no tenen un guió elaborat i que es van fent en 
funció del dia a dia del rodatge, que és la realitat que 
es vol recrear la que marca les pautes de l’escriptura. 
Res més allunyant de la realitat. A través d’un breu 
recorregut per la història del cinema documental, i 
un estudi de l’estructura clàssica del guió a partir 
d’exemples concrets, així com de la reflexió crítica 
sobre la investigació i l’ètica a l’hora de fer un guió per 
a un documental i el paper de l’objectivitat en front de 
la propaganda, podrem veure la importància real del 
guió en la no ficció.

Nataliya Kolesova, llicenciada en Filosofia, guionista i 
fundadora de l’agència de guió Mad Marx Guionistas. 
Ha impartit cursos i tallers de diverses disciplines 
sempre relacionades amb el cinema: Història del 
feminisme a través del cinema, De la idea al paper: 
aprendre a escriure un guió, The Big Lewowski o El 
nihilisme al cinema, entre d’altres.



 

DIMECRES 30 DE GENER  

El Màster de Documental Creatiu de la 
Universitat Autònoma de Barcelona presenta tres 
documentals que s’aproximen des d’una mirada 
crítica i reflexiva a diferents realitats socials de 
Barcelona.    

LA CIUTAT INTERIOR
Direcció-guió: Iso Luengo, Jorge Moneo 
Quintana, Andrea Ballesteros i Beato
Catalunya, 2017 | 24 min 17 s

Pot ser el lloc de treball un espai per a l’elucubració, 
la meditació o l’afecte? Els porters tenen la seva 
jornada en llocs de trànsit mentre hi romanen vigilants i 
sol·lícits. Confinats durant la jornada laboral en aquests 
espais ens compartiran les seves confessions.

Plans fixos de porteries buides i una veu en off que 
sembla un consultori d’una emissora de ràdio ens 
conviden a apropar-nos als relats d’alguns porters 
que treballen a Barcelona. Aquest documental posa 
cara i veu a aquelles persones que molta gent pensa 
que formen part del mobiliari de l’escala. I les seves 
històries no ens deixaran indiferents.

GALATÉE A L’INFINI
Direcció: Julia Maura, Mariangela Pluchino, 
Ambra Reijnen, Maria Chatzi, Fátima Flores 
Guió: Julia Maura
Catalunya, 2017 | 16 min 31 s
Pigmalió, decebut de les dones del seu temps, 
decideix crear amb les seves pròpies mans una dona 
immaculada a l’altura de les seves expectatives. La 
criatura satisfaria els seus plaers i proveiria amb mà 
d’obra el seu regne. Un assaig visual que tracta de la 
construcció discursiva del cos orgànic a través de la 
ginecologia, que usa el bisturí ideològic per modelar 
gèneres, desitjos i sexualitats.

Un documental que denuncia el discurs i les pràctiques 
patriarcals i capitalistes que durant segles s’ha 
apoderat del cos femení i de la seva representació. 
Per fer-ho utilitza imatges molt potents, poètiques i 
evocadores però també dures i impactants.



BUENOS DÍAS, ESPAÑA
Direcció-guió: Sara Pisos, Irati Cano, Maria 
Barceló, Carlos Reyes
Catalunya, 2017 | 29 min 4 s

Què fa un grup d’antics membres i simpatitzants de la 
Legió espanyola reunits setmanalment en una antiga 
caserna militar de Barcelona? El documental s’endinsa 
en aquest espai i s’acosta a les motivacions que 
construeixen la identitat militar.

En aquest documental acompanyem gent que decideix 
passar els seus dies lliures escoltant missa en llatí, 
donant ordres o rebent-les, fent instrucció militar, 
recitant l’himne de la legió i desfilant en cercle. Tot pot 
semblar molt folklòric fins que parlen davant la càmera.

Presentació a càrrec del Màster de Documental 
Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.



 

Direcció: José Carlos Leis
Producció: Sibora Dhima
Guió: Claudia Calcara, Laura Núñez, Iván Alzate i Maria 
Francesca Silvestri
Fotografia: Maria Francesca Silvestri
So directe: Iván Alzate
Muntatge: Valentina Donoso

EL ÚLTIMO PESCADOR 
José Carlos Leis
Catalunya, 2018 | 11 min | VE/VC

Reflexions de Joan Rafael Núñez sobre la seva rutina 
com a pescador i tot els problemes que això comporta 
en la seva vida personal.

Un anys més l’ECIB, Escola de Cinema de 
Barcelona, participa al Miradocs amb un seguit de 
peces breus dels alumnes de l’escola. En aquesta 
edició els treballs tenen un caire més intimista, 
especialment en la secció que hem anomenat 
“Autoretrats”. Tots els treballs són producció 2018 
sota la tutoria de l’Albert Albacete i en Pere Alberó 
com a director acadèmic de l’ECIB.

DIJOUS 31 DE GENER

 

Direcció, guió i muntatge: Claudia Calcara
Fotografia postproducció: Leyna Amly
So: Oriol Server Yerga

REA. YO MADRE
Claudia Calcara
Catalunya, 2018 | 12 min | VE

Reflexions sobre la maternitat d’una noia jove a través 
d’una dona que ha estat mare gràcies a la inseminació 
assistida.

Direcció: Isabel Fres Osman
Fotografia: Michel Montiel
Assistents fotografia: Benjamín Villegas
i Cristóbal Álvarez
Muntatge: Alberto Vaca
So: Cristóbal Álvarez

EL ARRAIGO DEL AMOR 
Isabel Fres Osman
Catalunya, 2018 | 10 min | VE

“Quant us estimeu a vosaltres mateixos?”. Pregunta 
una psicòloga a una classe de nens petits. És important 
que els nens entre 0 i 2 anys sàpiguen l’amor que 
rebran i que aquest amor és positiu. Això marcarà les 
seves vides.



 

Direcció, producció, guió, fotografies i edició: Rubén Seca
So: Ernest Rubio
Música: Meeting Again, Written and Performed by Max 
Richter
Narrador: Sergi García Lorente

ESCULPINT LA MEMÒRIA
Rubén Seca
Catalunya, 2018 | 4 min | VE

Relat sobre la memòria -tant personal i privada, com 
col·lectiva- a través de les escultures.

SÈRIE AUTORETRATS
YOLE
Eloi R. Franquesa | 3 min | S/D

MI VIOLENCIA ES EXISTIR 
Talissa Lopes | 2 min | VOSE

EM UN FIO  
Julia Duarte | 2 min | VOSE

BSO BARCELONA
20.30 h
Sessió de cinema i música a càrrec del DJ Javier 
Verdes
Entrega del Premi Miquel Porter i Moix.
Com cada any atorgarem el Premi Miquel Porter i 
Moix al millor treball d’escoles de cinema projectat 
durant el Miradocs 2019. El premi està patrocinat per 
l’Associació d’Amics d’en Miquel Porter i Moix i per la 
Federació Catalana de Cineclubs. El jurat està format 
per diferents cineclubistes catalans. 
Enguany lliurarem el premi en una sessió especial a 
La Casa Elizalde amb el DJ Javier Verdes, que posarà 
música a un muntatge de diferents fragments de 
pel·lícules on Barcelona n’és protagonista.

  



 

Guió: Neus Ballús, Pau Subirós
Repartiment: Rosemarie Abella, Maribel Martí, Raül Molist, 
María Ros, Iurie Timbur

DIVENDRES 1 DE FEBRER 

EL DOCUMENTAL PREFERIT 
DE... QUIM CASAS
LA PLAGA
Direcció: Neus Ballús
Espanya, 2013 | 85 min | VO

Raúl, un pagès amb un projecte ecològic contracta 
a Iurie, un immigrant de l’est que busca el que sigui 
per tirar endavant i poder mantenir el seu somni: ser 
un professional de lluita lliure. Maria és una dona gran 
que veu com la seva vida se’n va en orris quan ha 
d’abandonar casa seva i els seus records per ingressar 
en una residència d’avis, on la cura Rosemarie, una 
infermera filipina acabada d’arribar a Espanya. El 
quintet protagonista l’acaba de formar Maribel, una 
dona que exerceix la prostitució i que veu com la crisi 
afecta la seva feina, restant-li cada vegada més clients.

Presentació i col·loqui a càrrec de Quim Casas.

Quim Casas és membre del comitè de selecció del 
Festival de Sant Sebastià. Professor a la Universitat 
Pompeu Fabra, ESCAC i Museu del Cinema de 
Girona. Crític d’El Periódico de Catalunya, Dirigido por, 
Rockdelux, el web Sensacine i el diari digital La Llança. 
Autor o editor de llibres sobre John Ford, Fritz Lang, 
John Carpenter, Clint Eastwood, David Lynch, David 
Cronenberg, Jim Jarmusch, Abel Ferrara, Philippe 
Garrel, Terence Davies, Don Siegel, Georges Franju i 
Muriel Box, entre d’altres.



barcelonaespaicinema.blogspot.com.es

Coorganitza:

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302- 08009 Barcelona
Tel.: 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde 
Gestió tècnica: Lúdic 3, SCCL

facebook.com/casaelizalde

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Totes les sessions començaran a les 19.30 h
No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.
Les reserves es podran fer per telèfon o a través del web casaelizalde.com des d’una setmana abans de la projecció.


