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EL TEU PROGRAMA
A MIDA
SI T’INTERESSA EL QUE ESTÀ
PASSANT AL MÓN

SI T’AGRADEN LES CONFESSIONS
EN PRIMERA PERSONA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakur - p.9
El cuarto de los huesos - p.11
Esto es lo que hay - p.12
Freightened - p.12
Hoy abrirá sus puertas - p.20
Instantes de campaña - p.21
Next Stop Utopia - p.15
The Longest Run - p.17
War of Lies - p.18

Beyond the Fear - p.9
Call me Marianna - p.10
Daniel’s World - p.11
Inside the Chinese Closet - p.13
Kandahar Journals - p.14
Niña Sombra - p.15
Paciente - p.22
Síria: una historia d’amor - p.16
The Swedish Theory of Love- p.17

SI ET VE DE GUST UN
RETRAT DEL MÓN AMB POESIA

SI VAS A VEURE EL TEU
PRIMER DOCUMENTAL

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Campo a través - p.10
City of Dreams – A Musical - p.19
Jonas y el circo sin carpa - p.13
La familia chechena - p.14
Niña Sombra - p.15
Paciente - p.22
Samuel in the Clouds - p.16

SI T’AGRADEN LES
HISTÒRIES PERSONALS
•
•
•
•
•
•
•
•

A Good American - p.8
Alcaldessa - p.19
Call me Marianna - p.10
Kandahar Journals - p.14
Metamorphosis - p.21
Sexe, maraques i chihuahues - p.22
Sonita - p.6
The Longest Run - p.17

A Good American - p.8
Alcaldessa - p.19
Bakur - p.9
City of Dreams – A Musical - p.19
Metamorphosis - p.21
Toni Segarra: un tipo que escribe anuncios - p.23
Un tango más - p.7

SI NO POTS VIURE SENSE MÚSICA
•
•
•
•
•
•

City of Dreams – A Musical - p.19
Esto es lo que hay - p.12
La família chechena - p.14
Sexe, maraques y chihuahues - p.22
Sonita - p.6
Un tango más - p.7
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INAUGURACIÓ
SONITA

SONITA
Rokhsareh Ghaem Maghami
Iran, Alemanya, Suïssa / 2015 / 90 min.
VOSCat, VOSEng
Properament a DocsBarcelona del Mes
6

CLOENDA
UN TANGO MÁS

Sonita és una jove afganesa que ha
entrat a Iran sense papers. El seu
esperit enèrgic l’anima a lluitar pel
somni de convertir-se en cantant de
rap, tot i que la seva mare vol casar-la a
canvi de diners. Fins i tot ja li ha posat
preu: 9.000 dòlars.

La vida de la parella més famosa de
la historia del tango, María Nieves i
Juan Carlos Copes. Un viatge al cor
emocional del tango a través de dos
personatges fascinants que parlen
sense embuts d’una relació d’amor i odi
que els va unir durant 50 anys.

Sonita is a young woman from
Afghanistan who has entered Iran
undocumented. Her energetic spirit
helps her fight for her dream of becoming
a rap singer, although her mother wants
to marry her for money. She’s even put
a price on her: 9,000 dollars.

The love story between the most famous
couple in tango’s history, María Nieves
and Juan Carlos Copes. A journey to the
emotional heart of tango through two
fascinating characters who talk openly
about a love and hate relationship that
lasted 50 years.

Dimecres 25 de maig / 19:30h / Aribau Multicines

Cerimònia d’Inauguració + Col·loqui amb la directora
Entrada amb invitació.
Dijous 26 de maig / 17:45h / Aribau Club*
Divendres 27 de maig / 16:00h / Aribau Club*

*Col·loqui amb la directora

UN TANGO MÁS
(OUR LAST TANGO)
German Kral
Alemanya, Argentina / 2015 / 85 min.
VOSEng

Diumenge 29 de maig / 19:00h / Aribau Club

Entrega de premis + Col·loqui amb el director

7

SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION

SECCIÓ
OFICIAL

Turquia ha silenciat durant dècades el
conflicte armat amb el poble kurd. Per
primer cop tenim accés al dia a dia dels
guerrillers kurds en territori turc. La
pel·lícula obre una finestra a un món
desconegut, buscant respostes sense
amagar la seva posició parcial.

BAKUR (NORTH)

For decades Turkey has silenced the
armed conflict with the Kurds. For the
first time we get access to the day-today of the Kurdish guerrilla in Turkish
territory. The film opens a window into
an unknown world, looking for answers
without hiding its partial stance.

Çayan Demirel, Ertuğrul Mavioğlu
Turquia / 2015 / 92 min.
VOSCat, VOSEng
Divendres 27 de maig / 16:00h / Aribau Club
Dissabte 28 de maig / 21:45h / Aribau Club

A GOOD AMERICAN
Friedrich Moser
Àustria / 2015 / 100 min.
VOSCat
Properament a DocsBarcelona del Mes
8

Bill Binney, matemàtic de la NSA,
va desenvolupar un revolucionari
programa de vigilància per interceptar
qualsevol senyal electrònica, a temps
real, sense envair la privacitat. Tres
setmanes abans de l’atemptat de les
Torres Bessones, el programa es va
suspendre: era massa barat.

El director Herz Frank va seguir durant
10 anys la complexa història de Larisa
Tremblover. Casada i amb quatre fills,
s’obsessiona amb Yigal Amir, autor de
l’assassinat del primer ministre d’Israel,
Yitshaq Rabbín. Larisa s’enamora
visitant-lo a la presó, decideix divorciarse i acaben tenint un fill.

Bill Binney, an NSA code-breaker,
developed a revolutionary surveillance
program to pick up any electronic signal
on earth, filter it for targets and render
results in real time without invading
privacy. The program was perfect;
however, three weeks prior to 9/11 it was
dumped: it was too low cost.

Director Herz Frank followed for 10
years the complex story of Larisa
Tremblover. Married with 4 children,
she got obsessed with Yigal Amir, the
assassin of Israel’s Prime Minister
Yitzhak Rabin. Larisa fell in love while
visiting him in prison, she decided to
get a divorce and they ended up having
a child together.

Dijous 26 de maig / 19:15h / Aribau Club*
Divendres 27 de maig / 17:45h / Aribau Club*

*Col·loqui amb el director

BEYOND THE FEAR
Herz Frank, Maria Kravchenko
Israel, Letònia, Rússia / 2014 / 80 min.
VOSCat, VOSEng

Divendres 27 de maig / 20:00h / Aribau Club
Dissabte 28 de maig / 16:15h / Aribau Club
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SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION

CALL ME MARIANNA

Després de 40 anys vivint en el cos d’un
home, la Marianna comença una nova
vida. La seva mare continua dient-li “fill”,
la seva exdona no la vol veure i els seus
fills la rebutgen. Aïllada de la societat,
segueix convençuda de fer-se una
irreversible operació de canvi de sexe.

En Daniel, un estudiant de 25 anys, és
el primer membre de la comunitat txeca
de pedòfils que parla de la seva malaltia.
Mai ha abusat de cap nen i es planteja
sotmetre’s a una castració química. Un
retrat sensible de la seva lluita diària que
ens enfronta a una incòmoda realitat.

After 40 years living inside a man’s body,
Marianna starts a new life. Her mother
continues to call her “son”, her ex-wife
doesn’t want to see her and her children
reject her. Isolated from society, she’s
still adamant to undergo an irreversible
sex reassignment surgery.

Daniel, a 25-year-old student, is the
first member of the Czech paedophile
community to speak openly about his
illness. He has never abused a child and
he’s considering undergoing chemical
castration. A sensitive portrait of his
daily struggle which brings us face to
face with an uncomfortable reality.

Karolina Bielawska
Polònia / 2015 / 75 min.
VOSCat, VOSEng

DANIEL’S WORLD
Veronika Lišková
República Txeca / 2014 / 75 min.
VOSCat, VOSEng

Dissabte 28 de maig / 22:00h / CCCB Teatre
Diumenge 29 de maig / 21:15h / CCCB Teatre

*Col·loqui amb la directora

La Fura del Baus retrata l’increïble
equip humà del restaurant Mugaritz.
La necessitat d’experimentar més enllà
dels límits dels sentits, en un procés
constant de risc i reinvenció, ens
descobreix un món de fantasia entre
els fogons sota la batuta del xef Andoni
Luis Aduriz.

CAMPO A TRAVÉS. MUGARITZ,
INTUYENDO UN CAMINO
Pep Gatell
Catalunya / 2015 / 65 min.
VOSEng

La Fura dels Baus depicts the amazing
human team working at Restaurant
Mugaritz. The need to experiment
beyond the boundaries of the senses,
in a constant process of risk and
reinvention, shows us a world of fantasy
in the kitchen under the lead of Chef
Andoni Luis Aduriz.
Divendres 27 de maig / 17:30h / CCCB Teatre*
Diumenge 29 de maig / 17:30h / CCCB Teatre

*Col·loqui amb el director
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Dijous 26 de maig / 19:45h / Aribau Club*
Divendres 27 de maig / 18:00h / Aribau Club*

Una mirada audaç sobre la violència
social que es viu a El Salvador. Les
mares que han perdut els fills a la guerra
entre bandes juvenils busquen el seus
cossos a l’Institut de Medicina Legal, on
s’acumulen diàriament cadàvers sense
nom ni familiars identificables.

EL CUARTO DE LOS HUESOS
Marcela Zamora
El Salvador, Mèxic / 2015 / 60 min.
VOSEng

A bold look at the social violence in
El Salvador. The mothers who have
lost their kids to youth gang wars look
for their bodies in the Legal Medicine
Institute, where corpses with no names
or identifiable relatives pile up daily.

Divendres 27 de maig / 18:30h / CCCB Auditori*
Diumenge 29 de maig / 16:00h / CCCB Teatre*

*Col·loqui amb la directora

11

SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION
Un retrat del grup de rap cubà més
popular: Los Aldeanos. El seu missatge
contestatari triomfa entre els joves al
marge de la cultura castrista. L’evolució
del grup des de l’escena “underground”
els porta a fer una gira mundial que
coincideix amb l’obertura del règim.

ESTO ES LO QUE HAY
Léa Rinaldi
França / 2015 / 100 min.
VOSEng

A portrait of the most popular Cuban
rap band: Los Aldeanos. Their antiestablishment message is very
successful amongst young people
outside the Castro culture. The band’s
evolution from Cuba’s underground
scene takes them on a world tour that
coincides with the regime opening up.

Dijous 26 de maig / 21:15h / CCCB Auditori*
Dissabte 28 de maig / 16:00h / CCCB Teatre*

*Col·loqui amb la directora

Un retrat íntim de la lluita de l’Andy i
la Cherry per satisfer les expectatives
dels seus pares en una societat xinesa
on l’homosexualitat és inacceptable.
L’ Andy necessita trobar una dona
lesbiana que vulgui casar-se amb ell i
la Cherry, casada amb un homosexual,
s’enfronta a grans obstacles per
adoptar un fill.

INSIDE THE CHINESE CLOSET
Sophia Luvarà
Països Baixos / 2015 / 72 min.
VOSCat, VOSEng
Properament a DocsBarcelona del Mes

FREIGHTENED – EL PREU REAL
DEL TRANSPORT MARÍTIM
Denis Delestrac
Catalunya, França / 2016 / 84 min.
VOSCat, VOSEng

Divendres 27 de maig / 19:45h / Aribau Club*
Diumenge 29 de maig / 16:15h / Aribau Club*

*Col·loqui amb el director
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Dijous 26 de maig / 16:15h / Aribau Club
Diumenge 29 de maig / 21:45h / Aribau Club

En Jonas té 13 anys i somia mantenir viu
el circ que ha construït al pati de casa.
Nascut en un circ ambulant, fa uns
anys la seva família va deixar el circ per
buscar un futur més estable a la ciutat.
Seguirà lluitant pel seu somni infantil
mentre comença l’adolescència?

El 90% dels productes que consumim
a occident es fabriquen a fora i arriben
transportats en contenidors per mar.
Aquesta investigació transoceànica ens
revela els mecanismes d’una indústria
plena de secrets i que sosté la clau de la
economia, el medi ambient i el model de
la nostra civilització.
90% of the products consumed in
the West are made abroad and arrive
here by sea inside containers. This
transoceanic investigation reveals
the mechanisms of a highly secretive
industry that holds the key to our
economy, the environment and the
model of our civilization.

An intimate portrait of Andy and
Cherry’s struggle to fulfil their parents’
expectations in a Chinese society
where homosexuality is not accepted.
Andy needs to find a lesbian who will
marry him, and Cherry, married to a
homosexual, is facing great obstacles
to adopt a child.

JONAS Y EL CIRCO SIN CARPA

Jonas is 13 and dreams of keeping the
circus he built in the backyard, alive.
Born in a traveling circus, some years
ago his family left the circus in search of
a more stable future in the city. Will he
keep fighting for his childhood dream as
he enters adolescence?

Paula Gomes
Brasil / 2015 / 83 min.
VOSCat, VOSEng
Dissabte 28 de maig / 21:45h / CCCB Auditori
Diumenge 29 de maig / 19:15h / CCCB Teatre
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SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION
La història del fotoperiodista Louie Palu
en el front de combat a Kandahar, al sud
d’Afganistan. A través del diari que va
escriure entre 2006 i 2010 descobrim
la seva evolució psicològica enmig de
la cruesa i el tedi d’una guerra absurda,
desconnectada de la realitat.

KANDAHAR JOURNALS
Louie Palu, Devin Gallagher
Canadà / 2015 / 76 min.
VOSCat
Properament a DocsBarcelona del Mes

The story of photo-journalists Louie Palu
at the front of the combat in Kandahar,
south of Afghanistan. Through the diary
he wrote between 2006 and 2010 we
discover his psychological evolution
amongst the harshness and tedium of an
absurd war disconnected from reality.

Dijous 26 de maig / 17:30h / Aribau Club*
Dissabte 28 de maig / 20:00h / Aribau Club*

L’empresa grega Vio.Me es declara en
fallida i els treballadors de la fàbrica
decideixen ocupar les instal·lacions per
gestionar-la ells mateixos. L’autogestió
els enfronta a una situació radicalment
nova, que es converteix en una
apassionant aventura plena de conflictes
i discussions.

NEXT STOP: UTOPIA
Apostolos Karakasis
Grècia / 2015 / 91 min.
VOSCat, VOSEng

Dissabte 28 de maig / 16:15h / CCCB Auditori
Diumenge 29 de maig / 19:00h / CCCB Auditori

*Col·loqui amb el director i protagonista Louie Palu

Mentre edita la seva última pel·lícula, la
cineasta Maria Teresa Larraín comença
a perdre la vista. Un viatge commovedor
cap a les profunditats de la ceguesa,
en una narració autobiogràfica plena
de coratge i sentit de l’humor per
enfrontar-se a una nova vida.

Abubakar té 46 anys i participa en
les “zkir”, les danses rituals dels
sufís txetxens. En cada “zkir” arriba
a un estat d’èxtasi que l’allibera dels
turments que ha patit el seu poble
durant anys d’ocupació. Una hipnòtica
experiència cinematogràfica que
transmet la vibració d’un territori
oprimit.

LA FAMILIA CHECHENA
Martín Solá
Argentina / 2015 / 64 min.
VOSEsp, VOSEng

Abubakar is 46 and takes part in the
“zkir”, Chechen Sufi ritual dances.
In each “zkir” he reaches a state
of ecstasy to free himself from the
torments that his people have suffered
during years of occupation. A hypnotic
cinematic experience which transmits
the vibrancy of an oppressed territory.
Dissabte 28 de maig / 20:00h / CCCB Auditori*
Diumenge 29 de maig / 17:15h / CCCB Auditori*

*Col·loqui amb el director
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The Greek company Vio.Me declares
bankruptcy and the factory workers
decide to occupy the premises
to manage it themselves. Selfmanagement faces them with a
radically new situation, which turns
into a fascinating adventure filled with
conflicts and discussions.

NIÑA SOMBRA (SHADOW GIRL)
María Teresa Larraín
Xile, Canadà, Costa Rica / 2016 / 75 min.
VOSEsp, VOSEng. Audiodescripció
per a persones cegues.
Properament a DocsBarcelona del Mes

While editing her last film, filmmaker
Maria Teresa Larraín starts to lose
her sight. A compelling journey
into the depths of blindness in an
autobiographic narration full of courage
and a sense of humour when facing a
new life.

Dijous 26 de maig / 21:45h / Aribau Club*
Dissabte 28 de maig / 17:45h / Aribau Club*

*Col·loqui amb la directora i protagonista
María Teresa Larraín
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SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION
Jasim i Alsaleh són dos refugiats
menors d’edat de Síria i Iraq que creuen
la frontera grega i acaben detinguts,
acusats de tràfic il·legal d’immigrants.
A través d’un accés inèdit a dins de la
presó juvenil, descobrim com les màfies
els han obligat a transportar immigrants.

Les glaceres bolivianes s’estan desfent.
En Samuel, un antic treballador de
la desapareguda estació d’esquí de
Chacaltaya, observa des d’una finestra
al sostre del món com la neu s’esvaeix.
Mentre els científics busquen solucions,
ell invoca els esperits de les muntanyes
sagrades.

SAMUEL IN THE CLOUDS
Pieter Van Eecke
Bèlgica, Països Baixos / 2016 / 70 min.
VOSEng

Bolivian glaciers are melting. Samuel,
former worker of a vanished ski resort
in Chacaltaya, observes from a window
on the roof of the world how the snow
fades away. While scientists look for
explanations, he invokes the spirits of
the holy mountains.

Divendres 27 de maig / 22:00h / Aribau Club*
Dissabte 28 de maig / 19:45h / Aribau Club*

THE LONGEST RUN
Marianna Economou
Grècia / 2015 / 77 min.
VOSCat, VOSEng

Dissabte 28 de maig / 20:15h / CCCB Teatre
Diumenge 29 de maig / 21:00h / CCCB Auditori

*Col·loqui amb el director

El tòpic defineix Suècia com un model
de societat avançada amb una altíssima
qualitat de vida. Però realment és un país
feliç? El director Erik Gandini explora
l’estil de vida suec, preguntant-se si una
societat amb alt benestar econòmic és
sinònim d’una societat feliç.

Amer i Raghda es van enamorar fa
20 anys a la presó. El 2009, Raghda
torna a estar empresonada per motius
polítics i Amer cuida dels seus 4 fills. La
repressió de la primavera àrab a Síria
precipita una desoladora història d’exili,
que implica escollir entre l’amor, la
revolució i la família.

SÍRIA: UNA HISTÒRIA D’AMOR
(A SYRIAN LOVE STORY)
Sean McAllister
Regne Unit / 2015 / 70 min.
VOSCat, VOSEng
Properament a DocsBarcelona del Mes
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Amer and Raghda fell in love 20 years
ago in prison. In 2009, Raghda is in
prison again for political reasons and
Amer looks after their 4 children. The
repression of the Arab Spring in Syria
hastens a story of exile that involves
choosing between love, revolution,
and family.
Divendres 27 de maig / 21:45h / Aribau Club*
Dissabte 28 de maig / 18:15h / Aribau Club*

*Col·loqui amb el director i la protagonista
Raghda Hasan

Jasim and Alsaleh are two underage
refugees from Syria and Iraq who
cross the Greek border and end up
arrested, accused of trafficking illegal
immigrants. Through unprecedented
access to the juvenile detention centre,
we find out how mafias have forced
them into trafficking immigrants.

THE SWEDISH THEORY OF LOVE
Erik Gandini
Suècia, Noruega, Dinamarca / 2015 / 76
min. VOSCat, VOSEng
Properament a DocsBarcelona del Mes

The stereotype defines Sweden as a
perfect society with a very high quality
of life. But is it really a happy country?
Filmmaker Erik Gandini explores the
Swedish way of life, wondering if a
society with a high economic wellbeing
is equal to a happy society.

Dissabte 28 de maig / 21:30h / Aribau Club
Diumenge 29 de maig / 20:00h / Aribau Club
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FORA DE COMPETICIÓ / OUT OF COMPETITION

SECCIÓ OFICIAL / OFFICIAL SECTION

La crònica en primera persona del
viatge èpic d’Ada Colau, de l’activisme
a les institucions. Un accés privilegiat
a les entranyes d’una històrica
campanya electoral, des dels inicis de
la candidatura de Barcelona en Comú
fins al dia de la investidura com a
alcaldessa.

La trepidant història de Rafed Aljanabi,
el refugiat iraquià que va informar a
les principals agències d’intel·ligència
sobre l’existència d’armes de destrucció
massiva a Iraq. Va ser capaç d’enganyar
als serveis d’intel·ligència o era una
invenció que convenia a tothom?

WAR OF LIES

The frenetic story of Rafed Aljanabi,
the Iraqi refugee who informed the
main intelligence agencies about
the existence of weapons of mass
destruction in Iraq. Was he able to fool
the intelligence services or was it a
convenient invention for everyone?

Matthias Bittner
Alemanya / 2014 / 89 min.
VOSCat, VOSEng

ALCALDESSA

A firsthand account of Ada Colau’s epic
journey from activism to institutions.
A privileged access to the heart of a
historic election campaign, from her
beginnings as a candidate for Barcelona
en Comú until the day of her investiture
as city mayor.

Pau Faus
Catalunya / 2016 / 86 min.
VOSEng
Dijous 26 de maig / 21:30h / Aribau Club*

Dissabte 28 de maig / 16:00h / Aribau Club
Diumenge 29 de maig / 18:15h / Aribau Club

*Col·loqui amb el director

Un original documental musical que ens
mostra una escola del barri de Dharavi
a Bombai, el suburbi més gran d’Àsia.
La contemplació del dia a dia dels nens
es combina amb les coreografies a
l’estil Bollywood, en què ells mateixos
ens expliquen cantant els seus somnis i
esperances.

20 ANYS FORMANT
DOCUMENTALISTES!

T’AGRADA VEURE DOCUMENTALS?

APRÈN A FER-NE!

BARCELONA
MÀSTER INTERNACIONAL DE DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ DE DOCUMENTALS
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA
EN DOCUMENTAL INTERACTIU I TRANSMÈDIA
Inici: octubre 2016
En col·laboració amb

CITY OF DREAMS - A MUSICAL
Brian Hill, Sam Benstead
Regne Unit / 2015 / 77 min.
VOSCat

An original music documentary showing
us a school within Bombay’s Dharavi
quarter, the largest slum in Asia. The
observation of the children’s day-to-day
life is combined with Bollywood-style
choreographies, where the children
tell us about their hopes and dreams
through song.

Dijous 26 de maig / 19:15h / CCCB Auditori*
Més informació i inscripcions a: www.docsbarcelonaschool.com · infoschool@docbarcelona.com
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*Col·loqui amb el director Brian Hill
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LATITUD DOCSBARCELONA
Un retrat personal del president
equatorià, Rafael Correa, durant
la campanya electoral del 2013.
Observem una frenètica gira d’actes
públics i les dualitats d’un personatge
carismàtic durant els moments
d’espera. Una història sobre les formes
contemporànies de fer política i la seva
posada en escena.

LATITUD
DOCSBARCELONA
Una nova secció competitiva amb els millors documentals de la
Península Ibèrica i d’Amèrica Llatina.
A new competitive section with the best documentaries of the
Iberian Peninsula and Latin America.

INSTANTES DE CAMPAÑA
Tomás Astudillo
Equador / 2015 / 52 min.
VOSEng

A personal portrait of Ecuador’s
president Rafael Correa during the
2013 election campaign. We observe
a frenzied tour of public events and
the duality of a charismatic character
during his down-times. A story about
contemporary ways of doing politics and
their staging.

Divendres 27 de maig / 22:00h / CCCB Auditori

HOY ABRIRÁ SUS PUERTAS
Eriz Zapirain
Espanya / 2015 / 88 min.
VOSEsp

El 1990 un grup de persones es van unir
per crear el diari Egunkaria, tancat l’any
2003 per presumpta vinculació amb
ETA. El seu entusiasme va deixar en
evidència als pessimistes que advertien
d’una manca de lectors en basc, de
diners i de periodistes que escrivissin
en euskera.

A través dels ulls d’una ciutadana, la
Laia, vivim la història d’èxit de Barcelona
En Comú. Veiem la seva evolució des
de la primera presentació pública per
articular un espai de confluència de
moviments socials, veïnals i actors
polítics fins assolir el poder municipal en
una victòria històrica.

In 1990 a group of people came together
to create the newspaper Egunkaria,
closed down in 2003 due to its
presumed connection with ETA. Their
enthusiasm laid bare the pessimists
who were warning about a lack of
readers in the Basque language, as well
as a lack of funding and of journalists
writing in Euskera.

Through the eyes of a citizen (Laia),
we live the success story of Barcelona
En Comú. We see its evolution from
its first public presentation to create
a space of convergence between
social movements, community
movements, and political actors until
its unprecedented victory in the city
council’s elections.

Dissabte 28 de maig / 18:15h / CCCB Teatre*

*Col·loqui amb el director
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METAMORPHOSIS
Manuel Pérez
Catalunya / 2016 / 100 min.
VOSEng

Divendres 27 de maig / 21:00h / CCCB Teatre*

*Col·loqui amb el director i la protagonista Laia Forné
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LATITUD DOCSBARCELONA

PACIENTE
Jorge Caballero
Colòmbia / 2015 / 70 min.
VOSEng

La Nubia és pacient, una dona que
encarna la valentia de totes les mares
que cuiden, lluiten i protegeixen la
vida dels seus fills. Tot i conviure
amb l’angoixa de perdre la seva filla,
aconsegueix enfrontar-se amb admirable
fermesa als laberíntics processos del
sistema de salut colombià.

Una mà. La finestra d’un cotxe. Un
paisatge. Jugant amb els mecanismes
publicitaris com a recurs narratiu
descobrim a un dels millors creatius del
nostre temps: Toni Segarra. Els seus
anuncis han influenciat i reflectit les
característiques socioculturals de cada
època. Be water, my friend.

Patient is Nubia, a woman who
incarnates the courage of all the
mothers who care for, fight and protect
their children’s’ lives. Despite living
anguished by the loss of her daughter,
she manages to navigate with admirable
firmness the rambling processes of the
Colombian health system.

A hand. A car window. A landscape.
Playing with advertising mechanisms
as a narrative device, we reveal one of
the best executive creative directors of
our times: Toni Segarra. His ads have
both influenced and reflected the sociocultural traits of each era. Be water,
my friend.

Divendres 27 de maig / 20:15h / CCCB Auditori*

*El director presentarà la pel·lícula i el webdoc
IMPACIENTE creat a partir del documental

TONI SEGARRA: UN TIPO QUE
ESCRIBE ANUNCIOS
José Manuel Pinillo
Catalunya / 2016 / 68 min.
VOSEng

Divendres 27 de maig / 19:15h / CCCB Teatre*

*Col·loqui amb el director i el protagonista Toni Segarra

Un biopic alegre i glamurós sobre la
increïble vida de Xavier Cugat. Del blanc
i negre al color recorrem dos continents,
de Cuba a Barcelona passant pel
Hollywood clàssic i el naixement de Las
Vegas al so de les maraques.

SEXE, MARAQUES I
CHIHUAHUES
Diego Mas
Catalunya / 2016 / 87 min.
VOSEsp, VOSEng

A cheerful and glamorous biopic of
Xavier Cugat’s life. From black and
white to colour we are taken on a
journey throughout two continents,
from Cuba to Barcelona via classic
Hollywood and the birth of Las Vegas,
with the sound of maracas.

Dijous 26 de maig / 18:00h / CCCB Auditori /
Visionat Interactiu del webdoc del documental*
Dissabte 28 de maig / 18:00h / CCCB Auditori /
Projecció del documental*

*Col·loqui amb el director
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PROGRAMACIÓ
Dimecres 25 de Maig / Wednesday 25th May
Aribau
Multicines
Sala 5

Inauguració / Opening
19:30h
Sonita
90min VOSCat, VOSEng
Col·loqui

Dijous 26 de Maig / Thursday 26th May
Aribau Club
Sala 1

Aribau Club
Sala 2

CCCB
Auditori

16:15h
Inside the
Chinese Closet
72min.
VOSCat, VOSEng

INAUGURACIÓ / OPENING

MASTER CLASSES

SECCIÓ OFICIAL
OFFICIAL SECTION

LATITUD DOCSBARCELONA

SESSIONS ESPECIALS
SPECIAL SESSIONS

DOC - U

Divendres 27 de Maig / Friday 27th May
Aribau Club
Sala 1

Aribau Club
Sala 2

16:00h
Bakur
92min. VOSCat,
VOSEng

16:00h
Sonita
90min. VOSCat,
VOSEng

CCCB
Sala Teatre

CCCB
Auditori

Antiga Fàbrica
Estrella Damm

18:00h
DOC-U
Sessió 1

Col·loqui

17:30h
Kandahar
Journals
76min.VOSCat,VOSEng

17:45h
Sonita
90min.VOSCat,VOSEng

18:00h
Sexe, Maraques
i Chihuahues

17:45h
A Good
American
100min. VOSCat

18:00h
Daniel’s World
75min. VOSCat,
VOSEng

17:30h
Campo a través
65 min. VOSEng

18:30h
El Cuarto de
los Huesos
60min. VOSEng

Col·loqui

Col·loqui

Visionat Interactiu

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

19:15h
A Good
American
100min. VOSCat

19:45h
Daniel’s World
75min. VOSCat,
VOSEng

19:15h
City of Dreams A Musical
77min. VOSCat

20:00h
Beyond the Fear
80min. VOSCat,
VOSEng

Col·loqui

Col·loqui

19:15h
Toni Segarra: Un
tipo que escribe
anuncios
68min. VOSEng
Col·loqui

20:15h
Paciente
70min. VOSEng

Col·loqui

19:45h
Freightened El preu real del
transport marítim
84min.VOSCat,VOSEng
Col·loqui

21:30h
Alcaldessa
86min. VOSEng

21:45h
Niña Sombra
75min.VOSEsp,VOSEng
Audiodescripció

21:15h
Esto es lo
que hay
100min. VOSEng

21:45h
Síria: una
història d’amor
76min.VOSCat,VOSEng

22:00h
Samuel in
the Clouds
70min. VOSEng

21:00h
Metamorphosis
99min. VOSEng

22:00h
Instantes de
Campaña
52min. VOSEng

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

VOSCat: Versió original amb subtítols en català - Original version with Catalan subtitles
VOSEsp: Versió original amb subtítols en espanyol - Original version with Spanish subtitles
VOSEng: Versió original amb subtítols en anglès - Original version with English subtitles
No hi ha traducció pels col·loquis / No translation for the Q&A
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La Pedrera
Auditori

Col·loqui

17:30h
Taula Rodona
Els límits del documental

20:00h
DOC-U
Sessió 2

Col·loqui

19:30h
Master Class
7 plans 7: Pere Portabella
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PROGRAMACIÓ
Dissabte 28 de Maig / Saturday 28th May
Altaïr

12:00h
Vermut amb els directors /
Aperitif with the directors

CLOENDA / CLOSING

LATITUD DOCSBARCELONA

SECCIÓ OFICIAL
OFFICIAL SECTION

VERMUT
APERITIF

Diumenge 29 de Maig / Sunday 29th May
Aribau Club
Sala 2

CCCB
Sala Teatre

16:15h
Next Stop:
Utopia
91min. VOSCat,
VOSEng

16:15h
Freightened - El
preu real del
transport marítim
84min.VOSCat,VOSEng
Col·loqui

16:00h
El Cuarto de los
Huesos
60min. VOSEng

18:15h
War of Lies
89min. VOSCat,
VOSEng

17:30h
Campo a través
65min. VOSEng

Aribau Club
Sala 1

Aribau Club
Sala 2

CCCB
Sala Teatre

CCCB
Auditori

16:15h
Beyond the Fear
80min. VOSCat,
VOSEng

16:00h
War of Lies
89min
VOSCat, VOSEng

16:00h
Esto es lo
que hay
100min. VOSEng
Col·loqui

18:15h
Síria: una
història d’amor
76min.VOSCat,VOSEng

17:45h
Niña Sombra
75min.VOSEsp,VOSEng
Audiodescripció

18:15h
Hoy abrirá sus
puertas
88min. VOSEsp

18:00h
Sexe, Maraques
i Chihuahues
87min.VOSEsp,VOSEng

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

Col·loqui

20:00h
Kandahar
Journals
76min.VOSCat,VOSEng

19:45h
Samuel in the
clouds
70min. VOSEng

20:15h
The Longest Run
77 min. VOSCat,
VOSEng

20:00h
La Familia
Chechena
64min

Col·loqui

Col·loqui

21:45h
Bakur
92min. VOSCat,
VOSEng

21:30h
The Swedish
Theory of Love
80min. VOSCat,
VOSEng

Col·loqui
22:00h
Call me
Marianna
75min. VOSCat,
VOSEng

21:45h
Jonas y el circo
sin carpa
83min. VOSCat,
VOSEng

Aribau Club
Sala 1

CCCB
Auditori

Col·loqui
17:15h
La Familia
Chechena
64min
Col·loqui

19:00h
Cloenda/Closing +
Entrega de premis
Un Tango Más
85min. VOSEng
Col·loqui

20:00h
The Swedish
Theory of Love
80min. VOSCat,
VOSEng

19:15h
Jonas y el circo
sin carpa
83min. VOSCat,
VOSEng

19:00h
Next Stop:
Utopia
91min. VOSCat,
VOSEng

21:45h
Inside the
Chinese Closet
72min. VOSCat,
VOSEng

21:15h
Call me
Marianna
75min. VOSCat,
VOSEng

21:00h
The Longest
Run
77min. VOSCat,
VOSEng

VOSCat: Versió original amb subtítols en català - Original version with Catalan subtitles
VOSEsp: Versió original amb subtítols en espanyol - Original version with Spanish subtitles
VOSEng: Versió original amb subtítols en anglès - Original version with English subtitles
No hi ha traducció pels col·loquis / No translation for the Q&A
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DOC-U

DOC - U

SESSIÓ 1

Un espai d’exhibició per als estudiants de Grau de Comunicació
Audiovisual de diverses universitats catalanes.

SOLEÁ, ELS NÉTS DELS
ALTRES CATALANS

An exhibition space for students of Audiovisual Communication
from various Catalan colleges.

Marc Hernández, Maria Llinás,
Natàlia Morales, Marta Vivet
Universitat Pompeu Fabra / 2015 / 18 min.
VOSEng

SESSIÓ 1

Amb la presència dels directors

Isadora Rivera, Martin Baus, Natalia
Möller, Daniela López, Alexis Donoso
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (Xile) / 2015 / 10 min.
Universitat convidada

Els treballadors i els visitants d’El
Mercado Cardonal de Valparaíso parlen,
amb un toc de picardia, de les seves nits
de passió, gelosia i borratxera.
The staff and visitors of El Mercado
Cardonal in Valparaíso talk with mischief
about their nights of passion, jealousy and
binge drinking.

FREGANT EL CEL

REFLEXES
Ariadna Monleón
Universitat de Barcelona / 2015 / 8 min.
VOSEng
28

Through the eyes of the filmmaker, a
former swimmer, we get to know five
elite athletes who had to give up sport
before achieving their biggest goals.

Tània Ribas
Universitat Pompeu Fabra / 2015 / 23 min.
VOSEng

Els testimonis de diverses dones, que
entre els anys quaranta i vuitanta van
viure en centres d’acollida del règim
franquista, i que avui en dia encara
pateixen les seqüeles psicològiques.

Jing Jing Fu va venir a Barcelona quan
només tenia deu anys. Ara que en té
disset, la jove adolescent ens obre les
portes del bar xinès de la seva família.
Jing Jing Fu came to Barcelona when she
was only 10. Now at 17, the teenage girl
allows us into her family’s Chinese bar.

An introspective look at the
grandchildren of Andalusian immigrants
who came to Catalonia in the 50s.
The music of Julián Arcas shows the
cultural loss caused by the lack of social
integration policies.

A través dels ulls de la directora, una exnedadora, coneixem cinc esportistes d’elit
que van haver de deixar l’esport abans
d’aconseguir el seu objectiu més alt.

Divendres 27 de maig / 18:00h /
Antiga Fàbrica Estrella DAMM
EL MARINERO, EL FALOPERO,
EL COCODRILO Y SU AMANTE

Una mirada introspectiva als néts
d’immigrants andalusos dels anys
cinquanta a Catalunya. La música de
Julián Arcas mostra la pèrdua cultural
generada per la falta de polítiques
d’integració social.

¿DÓNDE ESTÁN LAS NIÑAS?
Alba Barbosa, Irene López, Albert
Sureda, Luis Torrelles
Universitat Internacional de Catalunya /
2015 / 32 min.
VOSEng

The testimony of various women who lived
in Franco regime care centres between
the 40s and 80s, and who still to this day
are suffering psychological effects.
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SESSIÓ 2

DOC-U

SESSIÓ 2

Una obra poètica en un blanc i negre
evocador, inspirada en el soroll interior
que deixen els records a la memòria. Un
poema visual que materialitza el món més
íntim de l’autora.

Divendres 27 de maig / 20:00h /
Antiga Fàbrica Estrella DAMM

Amb la presència dels directors
LA AUSENCIA
Arturo Baltazar
Universitat de Guadalajara (Mèxic) /
2015 / 15 min.
VOSEng
Universitat convidada

Un retrat entranyable de l’àvia del
director i la seva vida solitària al camp.
S’acosta el seu aniversari i l’àvia es
prepara per rebre la visita de la família.
A charming portrait of the filmmaker’s
grandmother and her lonely life in the
countryside. Her birthday is coming up
and she’s getting ready for the family visit.
Una mirada personal d’El Parc del Fòrum
i els seus personatges. Un lloc buit i
abstracte que pren vida a partir de la
seva hiperbòlica sonoritat.

FÒRUM
Ferran Cano
Universitat Pompeu Fabra / 2015 / 11 min.
VOSEng

A personal portrait of El Parc del Fòrum
and its characters. An empty, abstract
place which comes to life through its
heightened soundscape.

EL DECORADO DE MI RECUERDO
Zaida Abella
Tecnocampus de Mataró / 2015 / 8 min.
VOSEng

Un retrat original de l’experiència
d’una persona que es guanya el sou
a un escorxador, la seva lluita interior
constant ens fa reflexionar sobre la
nostra relació amb els animals.

TRANCE

Diego León, Anna Riera
Universitat Autònoma de Barcelona /
2016 / 8 min.
VOSEng
30

An intimate portrait of a sexual abuse
victim, through a delicate and honest
narration that helps us understand what it’s
like to live with HIV and its social stigma.

An original portrait of an abattoir worker.
His constant inner struggle compels us to
reflect on our relationship with animals.

Lorena Arroyo
Universitat de Barcelona / 2015 / 5 min.
VOSEsp

L’Andrei, un rodamón rus que viu sota
el sostre de l’antic casino de Barcelona,
ens descobreix les ruïnes del gran
somni de l’antiga burgesia catalana.

La història íntima d’una víctima d’un abús
sexual, a través d’una narració honesta i
delicada, que ens ajuda a entendre com és
conviure amb el VIH i el seu estigma social.

CONVIVIENDO

A lyrical piece shot in an evoking black
and white, inspired by the inner sound left
by memories. A visual poem which brings
to life the author’s most intimate world.

HISTORIAS DE LA RABASSADA
Ferran Romeu
ESCAC / 2015 / 28 min.
VOSEng

A portrait of Barcelona’s old casino on
the Rabassada road. Andrei, a Russian
globetrotter who lives under the roof of
the casino, shows us the ruins of the
Catalan bourgeoisie’s great dream.
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DOC-U
Un jove obsessionat amb els jocs de
guerra es converteix en soldat. Però
la guerra real l’avorreix i torna a casa
per enfrontar-se a una guerra familiar
causada per la crisi. Només serà capaç
de créixer quan s’adoni que la realitat no
és com a les pel·lícules.

DOCS & TEENS
Les sessions pel públic adolescent. Una nova manera de viatjar
i descobrir realitats properes i d’arreu.
Section for teenage viewers. A new way to travel and discover
near and far away realities.

GAME OVER

A young man obsessed with war games
becomes a soldier. But he finds real war
boring and returns home to face a family
war caused by the economic crisis. Only
when he realizes real life is not like in
the movies, will he be able to grow up.

Alba Sotorra
Catalunya, Alemanya / 2015 / 78 min.
Dijous 26 de maig / 9:45h / CCCB Auditori*
Dijous 26 de maig / 11:45h / CCCB Auditori*

*Cal inscripció prèvia

BICICLETES VS COTXES
Fredrik Gertten
Suècia / 2015 / 91 min.
VOSCat

La bicicleta s’erigeix com una poderosa
eina per fer front a la crisi ecològica
que vivim. No obstant, els activistes
i ciutats de tot el món que lluiten pel
canvi s’enfronten a una indústria
automobilística que inverteix milions de
dòlars per mantenir el seu negoci.

La desconeguda vida i obra de la Joana
Biarnés, la primera fotoperiodista
espanyola. Es va colar a la suite dels
Beatles, va enganyar Roman Polanski,
va ser fotògrafa de Raphael, va escollir
el vestit de Massiel per Eurovisió, Clint
Eastwood la va besar als llavis...

The bicycle becomes a powerful tool to
face the economic crisis we are living.
However, the activists and the cities
around the world that fight for that
change are confronted by the automobile
industry which invests millions of dollars
to maintain its business.

The unknown life and work of
Joana Biarnés, the first Spanish
photojournalist. She broke into
Beatle’s suite room, she cheated
Roman Polanski, she was Raphael’s
photographer, she chose Massiel’s
dress for Eurovision, Clint Eastwood
kissed her once...

Òscar Moreno, Jordi Rovira
Catalunya / 2015 / 72 min.
Dimecres 25 de maig / 9:45h / CCCB Auditori*
Dimecres 25 de maig / 11:45h / CCCB Auditori*

*Cal inscripció prèvia
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JOANA BIARNÉS,
UNA ENTRE TOTS

Divendres 27 de maig / 9:45h / CCCB Auditori*
Divendres 27 de maig / 11:45h / CCCB Auditori*

*Cal inscripció prèvia
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DOCS & TEENS
La increïble història d’Or, un noi
de 22 anys que, mentint als seus
conservadors pares, decideix seguir
endavant a qualsevol preu. Serà capaç
d’afrontar les dures conseqüències de
fer realitat el seu somni?
The amazing story of Or, a 22 year old
boy who, lying to his parents, decides
to push forward at any price. Will he be
able to face the difficult consequences
of making his dream come true?

THE GOOD SON
Shirly Berkovitz
Israel / 2013 / 52 min.
VOSCat
Dimarts 24 de maig / 11:45h / CCCB Auditori*

*Cal inscripció prèvia

Carlo i Alex volen ajudar el seu amic
Enea, de 29 anys, a apropar-se a les
noies tot i que no saben exactament
com fer-ho, ja que Enea és autista.
Començaran un viatge per tot Europa
on trobaran molt més del que estaven
buscant.

THE SPECIAL NEED

Enea is a 29 year old man, he is autistic
and he has never experienced sex
before. His best friends Carlo and Alex
decide to help him and they set out on a
journey throughout Europe where they
will find far more than what they were
looking for.

Carlo Zoratti
Itàlia / 2013 / 84 min.
VOSCat
Dilluns 23 de maig / 11:45h / CCCB Auditori*

*Cal inscripció prèvia
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PREMIS, JURAT I PROGRAMADORS
PREMIS DOCSBARCELONA 2016 /
DOCSBARCELONA AWARDS 2016

ALTRES PREMIS /
OTHER AWARDS

JURAT DOC-U /
DOC-U JURY

• Premi DocsBarcelona TV3 al Millor Documental, amb una dotació econòmica de
5.000€. Atorgat pel Jurat DocsBarcelona.
• DocsBarcelona TV3 Award for the Best
Documentary, with a cash prize of 5.000€.
Awarded by DocsBarcelona Jury.
• Premi Nou Talent a la millor pel·lícula
dels directors debutants. Atorgat pel Jurat
DocsBarcelona.
• New Talent Award to the best film of the
newcomer directors. Awarded by DocsBarcelona Jury.
• Premi Latitud DocsBarcelona a la millor pel·lícula d’aquesta secció. Aportació
en espècie de 3.000€ per tasques de postproducció patrocinat per Antaviana Films.
Atorgat pel Jurat DocsBarcelona.
• Latitud DocsBarcelona Award to the best
film of this section. Consist of 3,000€ worth of completion sponsored by Antaviana
Films. Awarded by DocsBarcelona Jury.
• Premi Amnistia Internacional Catalunya
al DocsBarcelona. Atorgat pel jurat d’Amnistia Internacional Catalunya.
• Amnesty International Catalunya Award
for DocsBarcelona. Awarded by the Amnesty International Catalunya Jury.
• Premi del Públic a la millor pel·lícula de la
Secció Oficial i la Secció Latitud. Atorgat
pel públic assistent.
• Audience Award to the best film of the
Official and Latitud Sections. Awarded by
the audience.
• Premi DOC-U a la millor pel·lícula d’aquesta secció. Atorgat pel Jurat DOC-U.
• DOC-U Award to the best film of this section. Awarded by the DOC-U Jury.
• Premi Docs&Teens a la millor pel·lícula
d’aquesta secció. Atorgat pel públic assistent.
• Docs&Teens Award to the best film of this
section. Awarded by the audience.

• Premi PRO-DOCS al Millor Documental
Televisiu Català 2015. Atorgat per ProDocs.
• PRO-DOCS Award to the Best Catalan TV
Documentary 2015. Awarded by ProDocs.
• Premi al Millor Prototip del Webdocs
Popathon interDocsbarcelona 2016,
consistent en una Llicència anual Klynt
Pro per cada membre de l’equip guanyador.
Patrocinat per Honkytonk Films.
• Award to the Best Prototype of Webdocs
Popathon interDocsbarcelona 2016,
consisting of one Klynt Pro annual license
for each member of the winning team.
Sponsored by Honkytonk Films.

• David Fernández és periodista i productor
audiovisual.
• David Fernández is a journalist and
audio-visual producer.
• Jordi Rovira és periodista freelance.
• Jordi Rovira is a freelance journalist.
• Alba Sotorra és directora i productora.
• Alba Sotorra is a filmmaker and producer.
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Els premis seran lliurats durant la
cerimònia de cloenda el 29 de maig a
les 19:00h a l’Aribau Club.
The prizes will be awarded during the
closing ceremony on May 29th at 7pm
at the Aribau Club.
JURAT DOCSBARCELONA /
DOCSBARCELONA JURY
• Jordi Balló és director del Màster en
Documental de Creació a la Universitat
Pompeu Fabra.
• Jordi Balló is the director of the Master in
Creative Documentary at the Pompeu Fabra University.
• Amaia Esparza és directora de comunicació de Metges Sense Fronteres Espanya.
• Amaia Esparza is the head of communication at Médecins Sans Frontières in Spain.
• Anita Reher és directora executiva
de “The Flaherty”.
• Anita Reher is the executive director
of The Flaherty.
• José Sánchez Montes és director,
productor i gestor cultural.
• José Sánchez Montes is a filmmaker, producer and cultural manager.

JURAT AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA / AMNESTY INTERNATIONAL
CATALUNYA JURY
• Ona Anglada és estudiant de Comunicació Audiovisual i Humanitats.
• Ona Anglada is a student of Audio-visual
Communication and Humanities.
• Alba Herrera responsable d’activisme
d’Amnistia Internacional Catalunya.
• Alba Herrera is head of activism at
Amnesty International Catalunya.
• Dani Vilaró és responsable de comunicació d’Amnistia Internacional Catalunya.
• Dani Vilaró is head of communication at
Amnesty International Catalunya.

CAP DE PROGRAMACIÓ /
HEAD OF PROGRAMMING
• Tue Steen Müller
PROGRAMADORS / PROGRAMMERS
• Joan Gonzàlez, Daniel Jariod, Aurora
Moreno, Josep Rovira i Tue Steen Müller.
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DOCS&WINE
DocsBarcelona t’ofereix l’oportunitat de
viure una experiència única. Has pensat
mai què pot sorgir de la combinació de documentals i vi?
La sommelier Astrid Goldstein d’El Celler de
Can Mata realitzarà un maridatge especial
que posarà a prova els participants agrupats en parelles. Després de visionar 5 clips
de 5 pel·lícules del Festival, les parelles
hauran de maridar cada film amb un dels
vins del Penedès seleccionats. Un joc en
què els participants gaudiran d’una nova
forma d’aproximar-se al món documental a
través del vi. Els 5 vins del Penedès estaran
acompanyats per 5 formatges artesans de
primera qualitat. Una pionera experiència
sensorial que no et deixarà indiferent.

DocsBarcelona is offering you a unique
experience. Have you ever thought of what
would come out of combining documentaries and wine?
Astrid Goldstein, sommelier at El Celler
de Can Mata, will carry out a special wine-pairing to test the participants who will
be divided into pairs. After viewing 5 clips
from 5 different films from the festival, the
couples will have to pair each film with one
of the Penedès selected wines. A game in
which participants will enjoy a new way of
approaching documentary through wine.
The 5 Penedès wines will be paired with 5
high quality artisan cheeses. A pioneering
sensual experience that will not leave you
indifferent.

Espai Penedès BCN
C/Muntaner, 21
Dissabte 14 de maig a les 19:30h
Dissabte 21 de maig a les 19:30h
20€ per persona. Cal inscripció prèvia per
parelles a www.docsbarcelona.com

Room Space Penedès BCN
C/Muntaner, 21
Saturday May 14th 19:30pm
Saturday May 21st 19:30pm
20€ per person. Sign-up by couples at
www.docsbarcelona.com

Amb la col·laboració de / With the collaboration of:
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VERMUT
VERMUT AMB ELS DIRECTORS
DEL DOCSBARCELONA

APERITIF WITH DOCSBARCELONA
FILM DIRECTORS

Vine a conèixer de primera mà les vivències
dels directors.

Come and get a first-hand account of their
experiences.

El dissabte 28 de maig a la Llibreria Altaïr
es donaran cita, en un col·loqui obert al públic, els directors Léa Rinaldi de “Esto es lo
que hay”, Marcela Zamora de “El cuarto de
los huesos”, Pieter Van Eecker de “Samuel
in the Clouds” i el director de la pel·lícula de
cloenda “Un tango más” German Kral.

On Saturday May 28th at Altaïr Bookshop
there will be a debate led by the film directors
Léa Rinaldi (“Esto es lo que hay”), Marcela
Zamora (“El cuarto de los huesos”), Pieter
Van Eecker (“Samuel in the Clouds”), and
German Kral, director of the festival’s closing
film “Our last tango”, and open to the public.

Tots ells compartiran amb el públic la seva
experiència de rodatge i les anècdotes dels
seus documentals. No et perdis aquesta
oportunitat única!

The filmmakers will share with the audience
their filming experience and the anecdotes
surrounding their documentaries. Don’t
miss this unique opportunity!

Llibreria Altaïr Espai Fòrum
Gran Via de les Corts Catalanes, 616
Dissabte 28 de maig a les 12h
Entrada Gratuïta

Altaïr Bookshop - Espai Fòrum
Gran Via de les Corts Catalanes, 616
Saturday May 28th 12pm
Free entry

Léa Rinaldi

Marcela Zamora

Pieter Van Eecker

German Kral

Amb la col·laboració de / With the collaboration of:
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MASTER CLASSES
TAULA RODONA:
ELS LÍMITS DEL DOCUMENTAL

ROUND TABLE:
THE BOUNDARIES OF DOCUMENTARY

Quina és la millor manera de captar l’essència
d’una història? Què passa quan el director
d’un documental estableix una relació íntima
amb el protagonista?
DocsBarcelona convida a 3 cineastes, que
d’una manera o altre han modificat o intervingut en les històries que retraten, a que comparteixin les seves experiències amb el públic.
Reflexionem sobre l’essència del documental:
la intervenció versus la observació.

What’s the best way to capture the essence
of a story? What happens when a documentary director establishes a personal
relationship with the main subject?
DocsBarcelona is inviting 3 filmmakers who
have somehow altered or intervened in the
stories they were portraying, to share their
experiences with the audience. A reflection
on the essence of documentary: intervention versus observation.

Ponents:
Rokhsareh Ghaem Maghami va néixer a Iran i
va estudiar cinema i animació a la Teheran Art
University. És la directora de “Sonita”, pel·lícula inaugural de DocsBarcelona.
Brian Hill ha fet més de 60 pel·lícules per
la televisió britànica, recollint multitud de
premis internacionals. Co-dirigeix “City of
Dreams - A Musical”, un original documental
musical.
Sean McAllister és un cineasta britànic que
continua sorprenent i inspirant a públic de
tot el món. És el director de la multipremiada
“Síria: una història d’amor”.

Speakers:
Rokhsareh Ghaem Maghami was born in
Iran and studied Film and Animation at the
Teheran Art University. She’s the director of
“Sonita”, DocsBarcelona’s opening film.
Brian Hill has made over 60 films for British television, and has received multiple
international awards along the way. He’s
co-director of “City of Dreams - A Musical”,
an original music documentary.
Sean McAllister is a British filmmaker who
continues to surprise and inspire audiences
around the world. He’s the director of the
multi-award winning “A Syrian Love Story”.

Més informació de les pel·lícules pàgines:
6, 19 i 16.

More information on the films pages:
6, 19 i 16.

Auditori de la Pedrera
Divendres 27 de maig a les 17.30h

Auditorium La Pedrera
Friday May 27th at 5.30pm

Rokhsareh Ghaem Maghami
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Brian Hill

Sean McAllister

7 PLANS 7: PERE PORTABELLA

7 SHOTS 7: PERE PORTABELLA

7 plans 7 és la proposta anual de DocsBarcelona a una personalitat del món audiovisual.
Enguany, amb motiu de l’estrena de “Informe
General II”, Pere Portabella reflexionarà sobre
el llenguatge cinematogràfic amb 7 plans o
seqüències especialment triats per la ocasió.

7 shots 7 is DocsBarcelona’s annual proposal to
a relevant figure in the audio-visual world. This
year, on the occasion of the premiere of “Informe
General II”, Pere Portabella will reflect on film
language through 7 shots or sequences especially selected for the event.

Des dels seus inicis, Portabella va mantenir
un compromís polític amb els moviments de
rebuig a la dictadura de Franco. Va ser elegit
senador en les primeres eleccions democràtiques i va participar en la redacció de la
Constitució.

From the start of his career, Portabella was
committed to political movements that rejected
Franco’s dictatorship. He was elected senator in
the first democratic elections and he took part in
the drafting of the Constitution.

Portabella és una de les figures més rellevants
del cinema del nostre país amb una trajectòria
de més de cinc dècades. Amb la seva productora Films 59, va impulsar produccions
emblemàtiques del cinema espanyol com “Viridiana” de Luis Buñuel (1961). Ha dirigit “Vampir-Cuadecuc” (1970), “Umbracle” (1972) i “El
Silenci abans de Bach” (2007), entre altres.
Amb “Informe general I” (1976) rodada els
mesos posteriors a la mort de Franco realitza
un documental amb les tècniques d’un film de
ficció. 40 anys després estrena “Informe general II” (2016) utilitzant la mateixa tècnica per
retratar el marc d’una greu crisi sistèmica.
Ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi
i la Universitat Autònoma de Barcelona l’ha
investit Doctor Honoris Causa. El MOMA de
Nova York ha adquirit algunes de les seves
pel·lícules per al seu fons.
Auditori de la Pedrera
Divendres 27 de maig a les 19.30h

Portabella is one of the most relevant figures in
our country’s film history, with a career spanning over 5 decades. With his production company Films 59, he brought forward iconic works
of Spanish cinema such as Buñuel’s “Viridiana”
(1961). He has directed “Vampir-Cuadecuc”
(1970), “Umbracle” (1972) and “The Silence
Before Bach” (2007), amongst others.
With “Informe General I” (1976), shot during the
months that followed Franco’s death, he made
a documentary using fiction film techniques.
Forty years later, “Informe General II” (2016) is
out, and it uses the same techniques to depict a
serious crisis in the system.
He has been awarded with the Creu de Sant
Jordi and granted a Doctor Honoris Causa by
the Universitat Autònoma de Barcelona. The
MOMA in New York has acquired some of his
films for their archive.
Auditorium La Pedrera
Friday May 27th at 7.30pm
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
ENTRADES / TICKETS
Entrades anticipades /Anticipated bookings:
www.docsbarcelona.com
www.timeout.cat
www.grupbalana.com
Aribau Club & CCCB Teatre: 6€ / 5€ amb descompte per membres de Carnet Jove, TR3SC,
Carnet de Biblioteques, Jubilats i Aturats
CCCB Auditori: 4€
Abonament per a 6 sessions: 24€ / Season tickets for 6 sessions: 24€
Docs&Wine: 20€ (cal inscripció prèvia) / 20€ (previous registration required)
Master Classes, DOC-U & visionat interactiu: entrada gratuïta / free entry
Sessió inaugural per invitació / Opening Film by invitation
ESPAIS / VENUES
Aribau Multicines. Aribau, 8-10
Aribau Club. Gran Via de les Corts Catalanes, 565-567
CCCB –Teatre i Auditori. Montalegre, 5
Auditori de La Pedrera. Provença, 261 –265
Antiga Fàbrica Estrella DAMM. Rosselló, 515
Llibreria Altaïr. Gran Via de Les Corts Catalanes, 616
OFICINA DEL FESTIVAL / FESTIVAL OFFICE
De dimarts 24 a diumenge 29 de maig de 11.00h a 14.00h i de 16:00h a 20:00h (dimecres
25 de maig el punt d’informació tancarà a les 18:30h) – CCCB. C/Montalegre, 5
From Tuesday 24th of May to Sunday 29th of May from 11:00h to 14:00h and from 16:00h
to 20:00h (Wednesday 25th of May it will close at 18:30h) – CCCB. C/Montalegre, 5
Telèfon / Phone - 93 452 46 18

Auditori de La Pedrera

Antiga Fàbrica
Estrella DAMM

Aribau Multicines
Aribau Club

Llibreria Altaïr

CCB –Teatre i Auditori
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Organitzat per:

Amb el finançament de:

Mitjà oficial:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Mitjans col·laboradors:
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