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DIJOUS 30 GENER
SESSIó DE CINEma SOCIaL amb EL CEESC

SENSE FILTRES
Jordi Cruiset i Carme Juidias / Institut Santa 
Eugènia (Girona) | 2019 | 17 min
Què es trenca quan les qui pateixen el masclisme o 
la violència de gènere són adolescents? Perquè les 
nostres joves han de sentir por quan es fa fosc, quan 
s’allunyen del seu entorn més proper o quan creuen la 
seva mirada amb algú de l’altre sexe? 

CRECER LEYENDO
Produccions mínimes / Fundación Biblioteca 
Social | 2018 | 19 min

DIVENDRES 31 GENER
SESSIó ESCOLa DE CINEma DE 
baRCELONa (ECIb)
UNE FEmmE DaNS La VILLE
Camille Fabbro | 2019 | 27 min
Com si fos un diari personal, Camille utilitza la càmera 
per prendre notes d’allò que la sorprèn en un entorn 
nou: Barcelona, ciutat fortament industrialitzada. Criada 
al camp del sud de França, contraposa imatges actuals 
amb d’altres de records d’infantesa il·lustrats amb 
imatges d’arxiu.

EL HaRRaK
Adrià Jurado i Adrià Suñol (Cinema Al Marge)
2019 | 7 min

Una biblioteca va més enllà d’un espai on hi ha llibres, 
també ens ajuda a relacionar-nos, a vincular-nos al 
nostre entorn, a superar les situacions de crisi i dificultat 
que anem trobant pel camí i, si els protagonistes són 
els infants, encara aporta més elements per millorar la 
seva vida. 

Història de dos joves que arriben a Barcelona des 
del Marroc buscant una nova vida, però el seu somni 
esdevé en molts moments un malson perquè les 
coses no són tant fàcils i la soledat, les dificultats per 
aconseguir una feina o la discriminació, no permeten 
construir un projecte de vida i de futur a llarg termini.
Presentació a càrrec del Col.legi d’Educadors i 
Educadores Socials de Catalunya (CEESC).

CLOENDa
mEmÒRIa CROmÀTICa VIbRaNT
A càrrec de Juan Carlos Concha Riveros, 
dibuixant, director i productor, i Elizabeth Gex, 
artista multigènere.

Performance interactiva de pintura digital i música de 
viola sobre una projecció documental en viu.
Entrega del Premi Miquel Porter i Moix al millor 
documental d’escoles de cinema projectat durant el 
MIRADOCS 2020. 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al 
fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les 
activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit 
al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la 
gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). 
Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.



El MIRADOCS és la mostra de cinema documental 
que organitza Barcelona Espai de Cinema (BEC) 
juntament amb La Casa Elizalde. La mostra proposa 
treballs documentals fets per l’alumnat de les escoles 
de cinema de Barcelona. A més, en aquesta 10a edició 
comptem amb el taller de so a càrrec d’Eva Vilaño que 
complementa la classe magistral sobre música en el 
cinema documental amb el Marc Vaíllo i el Conrado 
Xalabarder.

Aquest any també volem agrair la participació de La 
Bonne, que ens proposa dues peces sorgides del seu 
Laboratori Feminista de Creació Documental i destacar 
el documental Lo que dirán (Nila Núñez, 2018) escollit 
per la Cristina Riera, directora de L’Alternativa. 

Per tancar el Miradocs comptarem amb una cloenda 
artístico-festiva amb imatge i música en directe.

 

DIJOUS 23 DE GENER 

 

DILLUNS 20 DE GENER
De 17.30 a 20.30 h  
TaLLER DE SO
EL SENTIT DE L’ESCOLTA EN 
EL CINEMA DOCUMENTAL: 
GENEROSITAT I PUNTERIA
A càrrec d’Eva Vilaño, sonidista
Taller obert a l’exploració, discussió i escolta col·lectiva 
de diferents materials amb l’objectiu principal de 
suscitar una mirada – escolta crítica que ens porti a 
replantejar formes, tècniques i eines noves de treball.
Programa
· L’escolta furtiva: Escoltar per pensar, escoltar per 
  escriure, escoltar per filmar.
· La realitat imaginada. La imatge sonora. Tema i 
  argument. 
· Eines. Microfonia i suports de gravació impossibles. 

 

DImECRES 22 DE GENER
SESSIó INaUGURaL 
CINEma mON amOUR
Natàlia Regàs | 2019 | 52 min 

Colpida pel tancament d’un cinema, una jove directora 
decideix investigar si les sales de Barcelona tenen els 
dies comptats. Durant els set anys de gravació del 
documental, entrarà en el món tancat de l’exhibició 
catalana, assistirà a la transformació d’aquest art i 
negoci, i viurà experiències irrepetibles a les entranyes 
de molts cinemes.

Presentació a càrrec del BEC (Barcelona Espai de 
Cinema) i Natàlia Regàs, directora del documental.  

SESSIó MàSTER DOCUMENTAL 
CREATIU UAB

 

HUmaN IN THE LOOP
A.Soto, R.Aoun, M.Tajer, P.García | 2018 | 13 min

Vuit cavalls tiren d’una batedora. Dos homes empenyen 
a un robot de guerra. Sis cirurgians reconstrueixen la 
cara d’un soldat. Progrés? 
Aquest documental trepidant ens enfronta a les 
conseqüències del que la societat anomena progrés. És 
aquest el progrés que volem?

  

QUÈ TaL PaSCUaL
Bárbara Brailovsky | 2018 | 55 min

Pascual Iranzo és un personatge enigmàtic de Barcelona 
que pensa la seva professió d’una manera única. Qui és 
aquest perruquer que sembla tret d’una habitació de 
les meravelles? Als seus 87 anys, amb una destresa i 
vitalitat indiscutibles, no hi ha dubte que Pascual desafia 
la normalitat amb la seva singular manera d’entendre el 
món, transformant-se i reinventant-se a cada instant.

Presentació a càrrec de l’equip de rodatge dels dos 
documentals produïts pel Màster Documental Creatiu 
de la UAB.

  La cineasta catalana Nila Núñez Urgell sorprèn amb un 
primer treball tan meditat com imparable que dona veu 
a les úniques persones que haurien de pensar sobre l’ús 
del hijab: les dones musulmanes que decideixen, o no, 
portar-lo. I aquestes són precisament les magnètiques 
Aixa i Ahlam, dues joves barcelonines que, en aquesta 
amalgama de sentiments que suposa l’adolescència, 
es debaten entre la tradició i el canvi. 

Millor Pel·lícula Espanyola al Festival de Gijón 2018. 
Òpera prima sorgida del Màster Documental Creatiu 
de la UAB.

Presentació i col·loqui a càrrec de Cristina Riera. 
Llicenciada en Història de l’Art i gestora cultural. 
Membre de l’equip directiu de L’Alternativa Festival de 
Cine Independent de Barcelona des de 1995, i gerent i 
responsable de programes pedagògics de La Caldera. 
Centre de Creació de Dansa.

DIVENDRES 24 DE GENER 
EL DOCUmENTaL PREFERIT DE... 
CRISTINa RIERa:
LO QUE DIRÁN
Nila Núñez Urgell | 2018 | 60 min

 

DImaRTS 28 DE GENER 
CLaSSE maGISTRaL
mÚSICa EN EL DOCUmENTaL: 
DRamaTURGIa I OPINIó
La música en el cinema és una eina que ajuda a crear 
i desenvolupar la pròpia ficció cinematogràfica. En 
el documental pot acomplir aquesta funció, però 
també d’altres de molt més compromís amb el relat. 

A càrrec de Marc Vaíllo, compositor i Conrado 
Xalabarder, expert en música per l’audiovisual.

DImECRES 29 GENER 
SESSIó LA BONNE – LABFEMDOC

HabITaNT ESPaIS:
CamINaR PER La bONNE
Rocío Rodriguez Murillo | 2018 | 16 min
Aquest petit documental esbossa el projecte del 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 
−conegut popularment com La Bonne− a partir 
d’entrevistes i converses sobre sobre el centre, un  
espai de producció cultural i feminista en resistència al 
cor de Barcelona amb una llarguíssima tradició.

HERmaNa mamÍFERa
Consol Llupià García | 2019 | 16 min

Pel maig de 1983, l’any que va néixer la Consol Llupià, 
un cetaci va aparèixer embarrancat a la platja del Prat 
de Llobregat. Aquest vincle inicial porta a la directora a 
parlar de la seva relació amb aquesta singular mamífera i 
explorar com aquest intent de comprendre i comunicar-
s’hi modifica la percepció que tenim dels éssers vius i 
ens apropa a una nova cosmovisió per conservar-los.

D · OLOR
Elisabet Alguacil Balién | 2019 | 18 min
La Regina és una dona de seixanta-sis anys. Fa sis anys 
que conviu amb una malaltia degenerativa anomenada 
síndrome de sensibilitat química que cada vegada l’aïlla 
més del món exterior. La seva salut paga un preu molt 
alt per viure en una ciutat com Barcelona, de manera 
que casa seva s’ha convertit en una gàbia de fals 
confort. Malgrat que inicialment ho viu com una derrota, 
decideix buscar un nou lloc per viure i es muda a Sant 
Pol de Mar.

Presentació a càrrec de les autores i l’equip de La Bonne.


