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1. Inauguració 
 

El 29 d’abril  el REC donarà el tret de sortida a la seva onzena edició amb la preestrena de la pel·lícula NOWHERE 

BOY, l’esperadíssima biografia de John Lennon i debut de la vídeoartista Sam Taylor-Wood (20:30 h. Pla de la Seu. 

Catedral). L’acte inaugural serà conduït per la actriu Nora Navas , recent Concha de Plata del Festival Internacional 

de Cinema de Sant Sebastià i Goya 2011 a la millor actriu per la seva actuació a Pa negre.  

 

I a la nit inaugurem l’espai del Camp de Mart, amb les primeres actuacions del RECLanuí, el popular espai a l’aire 

lliure on es troben l’experimentació visual i l’esperit lúdic. 

 

ESTRENA A L’ESTAT  Divendres 29 d'abril, 20:30 h. Pla de la Seu (Catedr al) 

* Aquest llargmetratge no és a la secció competitiva del festival. 

NOWHERE BOY  

 

Direcció : Sam Taylor-Wood 

Producció : Robert Bernstein, Douglas Rae, Kevin Loader 

Cia. Productora : Ecosse Films, Film4, UK Film Council’s Premiere Fund 

Guió : Matt Greenhalgh 

Fotografia : Seamus McGarvey 

Muntatge : Lisa Gunning 

Música : Alison Goldfrap, Will Gregory 

Intèrprets : Aaron Johnson, Kristin Scott-Thomas, Anne-Marie Duff, Thomas 

Brodie Sangster 

Gènere : Biopic 

Durada:  98’ 

Nacionalitat: Regne Unit 

Any: 2009 
 

SINOPSI 

Liverpool, 1955. John té quinze anys, no li agrada l'escola, viu amb la seva estricta tieta i vol semblar-se a Elvis 

Presley. Fins a aquí, la vida d'un adolescent convencional; allò inusual del cas és que el cognom de John és 

Lennon i la seva trobada amb un tímid jovenet anomenat Paul canviarà la història de la música per sempre. El 

film reconstrueix el mite Lennon a partir de les seves vivències juvenils i se centra en la problemàtica relació amb 

dues de les dones de la seva vida: la seva tieta Mimi i la seva inestable mare, Julia.  Atenció, fans de The Beatles 

en general i de Lennon en particular: si alguna vegada us heu preguntat com va ser la primera trobada entre Paul 

i John, Nowhere Boy és la vostra pel·lícula. Malgrat inclinar-se cap al drama familiar, el film és conscient de la 

seva càrrega mitómana i juga amb certes icones imprescindibles del grup, des de The Cave a les ulleres de 

Lennon, passant pels camps de maduixes.  
 

SAM TAYLOR-WOOD 

Taylor-Wood (Londres, 1967) és una videoartista i fotògrafa que ha participat en nombroses exposicions, tant 

col·lectives com individuals, a tot el món, incloent la Biennale de Venezia (1997) i el Museu Nacional Centre d'Art 

Regna Sofia (2000). Taylor-Wood va ser nominada al Premi Turner al 1998. Love you more (2008) va ser el seu 

primer curtmetratge per a cinema, al que va seguir Nowhere Boy, el seu llargmetratge de debut. 
 

PREMIS I NOMINACIONS 

Nominat a quatre BAFTA: Millor pel·lícula britànica, Millor actriz de repartiment (Anne-Marie Duff i Kristin Scott 

Thomas) i Millor debut per a la directora britànica Sam Taylor-Wood. 



 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl. www.comedia.cat. T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · 620 811 386 nlozano@comedianet.com 

3 
 

2. Programació REC’11 
 

2.1. Les seccions del festival 
 

SECCIONS COMPETITIVES 

 

OPERA PRIMA INTERNACIONAL 

El REC és l’únic festival estatal especialitzat en primeres pel·lícules d’autors internacionals a concurs. El 

jurat es composa de professionals del cinema. Integren el jurat Carmen Gray (crítica de cinema i 

periodista d'art), Katinka Faragó (productora sueca) i Félix Fernández de Castro  (guanyador de la 

darrera convocatòria d’aquest premi). 

• Premi a la Millor Opera Prima Internacional . Dotació econòmica: 5000€.  

• Enguany hi ha un nou guardò, el Premi del Públic a la distribució. Dotació econòmica: 3000€ 

(a invertir en distribució no comercial) i edició en DVD (gràcies a la col·laboració del festival 

amb Filmin  www.filmin.es). 

 

LIVE CINEMA / REClanuí 

Les creacions audiovisuals més arriscades a concurs: Lives AV, dj+vj, performances i una mostra 

internacional de creacions de futurs professionals. El jurat es composa de professionals de la creació 

audiovisual. Integren el jurat Pedro Jiménez  (Coordinador del Festival Zemos98), Oscar Abril  (Director de 

Nau Estruch) i Tere Badia  (Directora d’Hangar).  

• Premi al millor directe de Live Cinema’11 . Dotació econòmica: 2.000€.  

• Premi Emergent-Hangar  a l’obra amb més projecció. Dotació econòmica: 1.000€  + una 

residència a Hangar.org.  

• Premi Modul8 , vàries llicències de software Modul8 V2.6.1 

 

CURTMETRATGES 

Sessions per gèneres on el públic es converteix en el millor jurat de ficció, documentals i videocreacions. El 

Premi Tinet Autors de Tarragona  serà decidit per un jurat. Dotació econòmica: 1000€.  

  

SEMINARI UNIVERSITARI “BACK TO THE FUTURE. NARRATIVES I FORMATS DEL CINEMA DEL D EMÀ” 

El seminari aplega cada any uns 300 estudiants; professionals com Jaime Rosales, Borja Cobeaga, José 

Luis de Vicente o José Luis García Sánchez van ser alguns dels ponents de passades edicions.  

 

CLÀSSICS AL DIA 

Cada edició el festival ofereix un espectacle de producció pròpia per a la cloenda : un viatge visual pels 

grans moviments d’avantguarda, musicat en directe per artistes experimentals.  

 

NIT BIZARRA 

Propostes audiovisuals de sèrie Z, artistes sense complexes i música en viu en la proposta més freak del 

festival. 

 

MIRA’M 

Secció que apropa el cinema menys comercial, amb passis i debats, a alumnes de secundària de 

Tarragona i rodalies comptant amb la presència de professionals del medi i pedagogs. 
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2.2. Programació dia a dia 
 

DIVENDRES  

29 D’ABRIL 

DISABTE  

30 D’ABRIL 

DIUMENGE  

1 DE MAIG 

DILLUNS  

2 DE MAIG 

DIMARTS  

3 DE MAIG 

DIMECRES  

4 DE MAIG 

DIJOUS  

5 DE MAIG 

DIVENDRES  

6 DE MAIG 

DISABTE  

7 DE MAIG 

         

    10:00 

PRIMOS 

Mira’m 

10:00 

BLOG 

Mira’m 

   

  16:00 

Arròs movie  

Paellada 

Crowd 

founding 

16:00 

“Back to the 

Future” 

Seminari 

16:00 

“Back to the 

Future” 

Seminari 

16:00 

“Back to the 

Future” 

Seminari 

16:00 

“Back to the 

Future” 

Seminari 

  

 18:00 

ALAMAR 

Opera Prima  
 

18:00 

HUNGER 

Box to box 

18:30 

COLOR 

PERRO  

QUE HUYE 

Opera Prima  

18:00 

20 

SIGARETTE 

Opera Prima  
 

18:30 

KM. A 

JOURNEY 

BY TRAIN 

Box to box 

18:00 

PURE 

Opera Prima  
 

18:00 

YOU ARE 

HERE 

Opera Prima  

18:00 

Premi Tinet 

Autors de 

Tarragona 

 

   19:30  

Curts a 

concurs 

FICCIÓ 

19:30  

Curts a 

concurs 

DOCUMEN- 

TAL 

19:30  

Curts a 

concurs 

VIDEO 

CREACIÓ 

19:30  

Curts a 

concurs 

FICCIÓ 

  

20:30 

NOWHERE 

BOY 

Inauguració 

20:00 

20 

SIGARETTE 

Opera Prima  

20:00 

ET IN 

TERRA PAX 

Opera Prima  

20:00 

EN EL 

FUTURO 

Opera Prima  

20:00 

ALAMAR 

Opera Prima  

20:00 

ET IN 

TERRA PAX 

Opera Prima  

20:00 

THE 

TEMPTATION 

OF ST TONI  

Opera Prima  

20:00 

MACHOTAIL

DROP 

Opera Prima  

20:00 

Premis+ 

Clàssics del 

día 

 

 22:30 

THE 

TEMPTATION 

OF ST TONI 

Opera Prima  

22:30 

PURE 

Opera Prima  
 

22:30 

TODOS VOS 

SODES 

CAPITANS 

Opera Prima  

22:30 

COLOR 

PERRO  

QUE HUYE 

Opera Prima  

22:30 

MACHOTAIL

DROP 

Opera Prima  
 

22:30 

YOU ARE 

HERE 

Opera Prima  

22:30 

FOUR LIONS 

Opera Prima  
 

22:00 

Guanyadora 

del Premi del 

Públic 

23:00 

Nit 

d’Expanded 

Cinema 

REClanuí 

23:00 

Nit de 

Concerts 

Audiovisuals  

REClanuí 

   22:30 

Sala Zero 

Nit Bizarra 

 

23:00 

Concurs 

Live Cinema 

REClanuí 

23:00 

Concurs 

Live Cinema 

REClanuí 

23:30 

Colofó 

 

 Catedral (Pla de la Seu)   Sala Zero 

 Camp de Mart   CX Auditori Caixa Tarragona 

 Antiga Audiència   CX Auditori Caixa Tarragona 

 Antiga Audiència   Teatre Metropol 

 Antiga Audiència   Camp de Mart 

 (18h. Centre Cívic Pedra Forta)    
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3. Seccions competitives 
 

3.1. Opera Prima 
 

ESTRENA A L’ESTAT  Dissabte 30 d'abril, 20 h. Dimarts 3 de maig, 18 h . Antiga Audiència 
  

20 Sigarette 
El títol italià més aplaudit de la darrera edició d e la Mostra de Venècia, guanyador del Premi 

Controcampo  
 

 

Direcció:  Aureliano Amadei 

Intèrprets:  Vinicio Marchioni, Carolina Crescentini, Giorgio Colangeli 

Guió:  Francesco Trento, Volfango de Biasi, Aureliano Amadei, Gianni Romoli 

Producció:  Tilde Corsi, Gianni Romoli, Claudio Bonivento 

Comp. Prod.: R&C Produzioni, Raicinema 

Fotografia: Vittorio Omodei Zorini 

Muntatge:  Alessio Doglione 

Música: Louis Siciliano 

Génere: Drama 

Durada:  94’ 

Nacionalitat: Itàlia 

Any: 2009 

 

SINOPSI 

Novembre de 2003. Aureliano, un jove activista pacifista, decideix participar com a ajudant de direcció en una 

pel·lícula sobre la “missió de pau” italiana a l'Iraq. Quan arriba, i sense donar-li temps a acabar-se els vint 

cigarrets del títol (els que conté un paquet de tabac), Aureliano és víctima del sagnant atac amb un camió bomba 

a la caserna de Nasiriya. Com a supervivent de l'atemptat, a la seva tornada a Itàlia es converteix en el centre 

d'atenció de polítics i periodistes, que fan d'ell un “heroi”. Poderós relat autobiogràfic en el qual Amadei relata, en 

clau subjectiva, un dels mes terribles esdeveniments de la història recent italiana. Construïda al voltant de 

l'esgarrifosa seqüència de l'atac, 20 sigarettesindaga, sense dogmatisme i amb sentit de l'humor, en la inutilitat 

de la guerra, els diversos significats de la paraula “heroi” i el paper que juguen els polítics i els mitjans de 

comunicació en els conflictes bèl·lics. 

 

AURELIANO AMADEI  

Aureliano Amadei (Roma, 1975) fa el seu debut com a actor als 5 anys en la pel·lícula Progetti di allegria de 

Vittorio de Sisti. Al 1998 es llicencia en l'Acadèmia d'art dramàtic Webber Douglas, a Londres, on treballa com a 

actor en el Globe Theatre. Al tornar a Itàlia, interpreta alguns papers en diverses pel·lícules, com El talento de 

Mister Ripley d'Anthony Minghella (1999). En 2005 escriu un llibre amb Francesco Trento en el qual explica la 

seva traumàtica experiència a l'Iraq: Venti sigarette a Nassiriya. 20 sigarette és el seu primer llargmetratge per al 

cinema. 

 

PREMIS I NOMINACIONS  

Premi Controcampo de la 67ª edició de la Mostra de Venècia 
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6 
ESTRENA A CATALUNYA  Dissabte 30 d'abril, 18 h. Dimarts 3 de maig, 20 h.  Antiga Audiència  

  

Alamar 

Pel·lícula guanyadora el 2010 del Festival de Rotte rdam  

 

 

Direcció:  Pedro González-Rubio 

Intèrprets:  Jorge Machado, Natan Machado Palombini, Néstor Marín 

Guió:  Pedro González-Rubio 

Producció:  Jaime Romandía, Pedro González-Rubio 

Comp. Prod.: Mantarraya Producciones, Xkalakarma 

Fotografia: Pedro González-Rubio 

Muntatge:  Pedro González-Rubio 

Génere: Documental 

Títol original:  To the Sea 

Durada:  73’ 

Nacionalitat: Mèxic 

Any: 2009 

 

SINOPSI  

Després del divorci dels seus pares, i abans d'anar-se a viure a Itàlia amb la seva mare, el petit Natan passa un 

últim estiu amb el seu progenitor a Banco Chinchorro, un espectacular escull de coral a Mèxic. Envoltats per una 

naturalesa exuberant, pare i fill consumeixen els dies pescant, navegant, bussejant i menjant, cada nit, el fruit de 

les seves expedicions marítimes en la petita cabanya sobre l'aigua en la qual viuen. Però el final de l'estiu està a 

prop i, amb ell, l'inevitable comiat. González-Rubio va guanyar amb aquesta emotiva faula, a mig camí entre la 

ficció i el documental, un Tiger Award al Festival de Rotterdam de 2010. Els paradisíacs paisatges de Banco 

Chinchorro emmarquen una senzilla, i universal, història d'amor patern-filial narrada amb una exquisida 

sensibilitat. Però Alamar és, també, un viatge sensorial: una immersió, a pulmó lliure, en les cristal·lines aigües 

mexicanes. 

 

PEDRO GONZÁLEZ-RUBIO 

Pedro González-Rubio (Bèlgica, 1976) és de pares mexicans i va viure durant uns anys de la seva adolescència 

a Índia. Va estudiar mitjans audiovisuals a Mèxic D.F. abans d'estudiar cinema en la London Film School. Ha 

estat el director de fotografia de diverses pel·lícules, entre les quals es troba Born Without (2007), d'Eva Norvind. 

Toro Negro (2005) va ser el seu documental de debut. Alamar, la seva segona pel·lícula, va guanyar un Tiger 

Award a Rotterdam 2010. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Millor Pel·lícula al Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2010 

Premi Especial del Jurat al Festival de Cine de Miami  

Premi FIPRESCI al Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse 
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ESTRENA A CATALUNYA  Dissabte 30 d'abril, 22:30 h. Dijous 5 de maig, 20  h. Antiga Audiència 

  

The Temptation of St. Tony 

Un notable exemple del desconegut cinema de l’Est e uropeu  
 

 

Direcció:  Veiko Õunpuu 

Guió:  Veiko Õunpuu 

Intèrprets:  Taavi Eelmaa, Ravshana Kurkova, Tiina Tauraite, Sten 

Ljunggren, Denis Lavant 

Producció:  Katrin Kissa 

Comp. Prod.:  Homeless Bob Production 

Fotografia:  Mart Taniel 

Génere:  Drama fantàstic  

Muntatge:  Thomas Lagerman 

Música: Ülo Krigul 

Any: 2010 

Nacionalitat:  Estònia, Suècia i Finlàndia 

Durada: 115’ 

 

SINOPSI  

Estònia, en l'actualitat. Tony és un home de mitjana edat, casat i amb fills, que, de sobte, es planteja una qüestió 

que donarà al trast amb la seva tranquil·la vida: és possible ser una bona persona en la salvatge societat en la 

qual vivim?. En el perillós viatge que emprèn per intentar contestar-la, Tony es trobarà amb la molt diversa fauna 

que pobla l'Estònia actual i, a poc a poc, començarà a perdre la seva família, la seva ocupació i, també, el seu 

seny. Rodada en impecable blanc i negre, i amb imatges d'una estranya bellesa, The Temptation of St. Tony és 

una bona mostra de la vitalitat i radicalitat del cinema de l'Est d'Europa. Öunpuu, que va guanyar amb aquest 

guió el European Talent Award a Cannes 2008, elabora una surrealista i complexa comèdia d'humor negre en la 

qual se'ns ofereix una grotesca visió de la societat post-soviética. Com si Lynch, Pasolini i Kaurismäki sortissin de 

copes, i el barman fos Buñuel. 

 

VEIKO ÕUNPUU 

Després de passar per l'Escola de Negocis, Veiko Õunpuu (Estònia, 1972) va estudiar Pintura a la Universitat de 

Belles Arts d'Estònia. Õunpuu és fundador i co-propietari de la productora Homeless Bob Production. El seu 

primer curtmetratge va ser Tühirand (2006), al que va seguir el llargmetratge Sügisball (2007), que va guanyar el 

Premi Orizzonti al Festival de Venècia. The Temptation of St. Tony, el seu segon llarg, es va estrenar a 

Sundance 2010. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

European Talent Award. Cannes 2008 (Millor Guió) 

European Film Awards 2010, nominada al Millor Disseny de Producció. 
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ESTRENA A L’ESTAT  Diumenge 1 de maig, 20 h. Dimecres 4 de maig 20 h.  Antiga Audiència  

  

Et In Terra Pax 
Aquest poderós thriller social, a mig camí entre  Gomorra  i Animal Kingdom, va ser la gran 

sorpresa de la darrera Mostra de Venècia  

 

 

Direcció:  Matteo Botrugno, Daniele Coluccini 

Guió:  Matteo Botrugno, Daniele Coluccini Andrea Esposito 

Intèrprets:  Maurizio Tesei, Ughetta D'onorascenzo, Michele Botrugno, Fabio 

Gomiero, Germano Gentile, Simone Crisari, Riccardo Flammini, Paolo 

Perinelli.  

Producció:  Gianluca Arcopinto, Simone Isola 

Comp. Prod.:  Kimerafilm and Settembrini Film 

Fotografia:  Davide Manca 

Génere:  Thriller 

Muntatge:  Mario Marrone 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Itàlia  

Durada:  89’ 

 

SINOPSI  

Un perillós barri dels afores de Roma és l'espai en el qual s'emmarquen tres històries creuades que tenen com a 

nexe comú la violència i el tràfic de drogues. Marco és un exconvicte que vol deixar enrere el món criminal que el 

va portar a la presó; Sonia, una jove universitària que treballa en una casa d'apostes il·legal per finançar els seus 

estudis; i Faustino, Massimo i Federico són tres joves que passegen pel barri buscant-se la vida. Un incident 

fortuït els connectarà a tots ells desencadenant una espiral de violència, sang i foc. Si et va agradar Gomorra  

(Matteo Garrone, 2008), t'encantarà Et in terra pax. Canvia la localització (dels suburbis napolitans als romans), 

però es manté el to gairebé documental en la descripció d'ambients (desolats) i personatges (amorals), 

acompanyat d'una història tensa i dura, digna del millor drama criminal. La combinació perfecta entre la pel·lícula 

de Garrone i la fonamental El odio (Mathieu Kassovitz, 1995). 

 

MATTEO BOTRUGNO, DANIELE COLUCCINI 

Matteo Botrugno (Roma, 1981) i Daniele Coluccini (Roma, 1981) es van graduar en Història i Crítica 

Cinematogràfica al 2005. Després de dedicar-se durant anys a la crítica de cinema, es van iniciar en el camp de 

la direcció al 2007 amb Chrysalis, el seu primer curtmetratge. Europa (2007) i Sísif (2008) completen aquesta 

trilogia de curts. Et in terra pax és el seu primer llargmetratge. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Biennale di Venezia 2010 (Giornate degli autori - Venice Days) 

Nominada com a millor pel·lícula a la darrera edición del Festival de Tokyo 
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ESTRENA A L’ESTAT  Diumenge 1 de maig, 22.30 h. Dijous 5 de maig, 18 h. Antiga Audiència 

  

Pure (Till Det Som Är Vackert) 
Debut de la realitzadora sueca Lisa Langseth, prota gonitzada per la Shooting Star  Alicia 

Vikander  

 

 

Direcció:  Lisa Langseth 

Guió:  Lisa Langseth 

Intèrprets:  Alicia Vikander, Samuel Fröler, Josephine Bauer 

Producció:  Helen Ahlsson, Jessica Ask, Gunnar Carlson, Mikael Frisell, 

Helena Sandemark, Christian Holm 

Comp. Prod.:  Tre Vänner 

Fotografia:  Simon Pramsten 

Génere:  Drama 

Muntatge:  Malin Lindström 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Suécia 

Durada:  98’ 

 

SINOPSI  

Katarina és una noia d'extraradi de 20 anys. Expulsada de l'escola per conflictiva, no és capaç de mantenir una 

feina més de dues setmanes, viu amb el seu xicot i evita a la seva mare, a la qual odia. Però Katarina té una 

passió oculta: la música clàssica. Quan entri a treballar com a recepcionista a l'Auditori de la seva ciutat, 

coneixerà a Adam, el director d'orquestra, amb el qual iniciarà una apassionada relació en la qual sexe i poder 

van de la mà. Pure és la resposta sueca a la brutal Fish Tank, d'Andrea Arnold. Ambdues estan protagonitzades 

per noies joves en conflicte amb el seu entorn i ambdues es beneficien de les interpretacions sobrenaturals de 

les seves actrius principals, en aquest cas, la debutant Alicia Vikander. Lingseth inclou, no obstant, un interessant 

element de diferència (insalvable) de classe en aquesta història d'amor impossible entre un príncep (no tan) blau 

i una “princesa de barri”. 

 

LISA LANGSETH 

Lisa Langseth va néixer a Estocolm i va estudiar Teatre en el Dramatiska Institutet. Des de llavors, ha estat 

treballant com a dramaturga i directora teatral i ha dirigit un curtmetratge, Accepted (2006). En 2004 la seva obra 

teatral The Loved One es va estrenar al Royal Dramatic Theatre’s Elverket a Estocolm amb Noomi Rapace com 

a protagonista. La idea de Pure, el seu primer llargmetratge, prové directament de The Loved One. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Premi Flash Forward (reservat als directors novells no asiàtics) al Festival Internacional de Cinema de Pusan 

(Korea).   

L’actriu protagonista (Alicia Vikander) va guanyar el premi com a Millor Promesa del Cinema Europeu 2011 

(Shooting Star) a la Berlinale 2011. 
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10 
ESTRENA A L’ESTAT  Dilluns 2 de maig, 20h. Antiga Audiència 

  

En el futuro 

Aquesta cinta argentina va guanyar el 2010 el Queer  Lion a Venècia a la millor 

pel·lícula de temàtica LGTB  

 

 

Direcció:  Mauro Andrizzi 

Guió:  Mauro Andrizzi 

Intèrprets:  Luis Machín, Sergio Boris, Lorena Damonte, Carlod Defeo, 

Debora Detjiar, Andrés Irustia, Félix Quadros 

Producció:   

Comp. Prod.:  Mono Films 

Fotografia:  Emiliano Cativa 

Génere:  Documental 

Muntatge:  Francisco Vázquez-Murillo 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Argentina 

Durada:  62’ 

 

SINOPSI 

“El futur és una conjectura. L'amor també.” Amb aquesta frase descriu Mauro Andrizzi la seva última pel·lícula, i 

seria molt difícil trobar-ne alguna de millor. En el futuro està composta de seqüències separades entre si i que, a 

manera de capítols o narracions curtes, ens presenten a diferents personatges que expliquen, en primera 

persona, una història que té a veure amb una relació amorosa. Com en tota compilació de relats, hi ha històries 

tristes, sorprenents, divertides i emocionants; el que mai sabrem és quins, d'aquestes persones, són actors 

interpretant un guió i quins ens parlen de les seves pròpies experiències. Amb una senzilla posada en escena i 

en un ascètic blanc i negre, Andrizzi ens parla de la naturalesa de l'amor però, sobretot, del seu enorme poder 

com a constructor de ficcions. “La il·lusió d'un futur brillant per venir és la fantasia que ens manté expectants”: 

l'esperança de l'amor que arriba, o arribarà, és allò que manté viva la promesa d'una vida millor, en el futur. 

 

MAURO ANDRIZZI 

Mauro Andrizzi (Mar del Plata, 1980) va estudiar Guió a la ENERC de Buenos Aires. Després de realitzar 

diversos curts, el seu primer llargmetratge va ser un documental musical, Mono (2007), co-signat amb Mariano 

Goldgrob. El seu primer llargmetratge documental en solitari va ser Iraqi Short Films (2009) que va obtenir un 

gran èxit al seu pas per més de 50 festivals internacionals. En el futuro, el seu nou llargmetratge, va ser 

seleccionada al Festival de Venècia 2010, Rotterdam i Bafici, entre d’altres. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Queer Lion Award del 67º Festival Internacional de Cinema de Venecia 
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ESTRENA A CATALUNYA  Dilluns 2 de maig, 22.30 h. Antiga Audiència 

  

Todós vós sodes capitáns 

El gran triomfador espanyol a Cannes el 2010, guany ador del Premi de la 

FIPRESCI 
 

 

Direcció:  Oliver Laxe 

Intèrprets:  Shakib Ben Omar, Oliver Laxe, Nabil Dourgal, Mohammed 

Bablou, Said Targhzaou, Asharaf Dourgal 

Producció:  Felipe Lage 

Comp. Prod.:  Zeitun Films 

Fotografia:  Inés Thomsen 

Génere:  Documental 

Muntatge:  Fayçal Algandouzi 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Espanya 

Durada:  79’ 

 

SINOPSI  

Un jove cineasta europeu realitza una pel·lícula amb menors acollits en un centre a Tànger, el Marroc. Durant el 

rodatge, els heterodoxos mètodes de treball del director desgastaran la seva relació amb els propis nens, fins al 

punt de transformar per complet el desenvolupament del projecte. Todos vós sodes capitans va ser una de les 

grans revelacions del cinema espanyol “independent” al 2010, aquell cinema que s'elabora amb passió i pocs 

mitjans, al marge de Goyas i grans pressupostos. Rodada en 16 mm i en blanc i negre, la pel·lícula s'interroga 

sobre el propi procés cinematogràfic, el concepte d'autoria i els difusos límits entre realitat i ficció. El debutant 

Laxe elabora un estilitzat film sobre la mirada, sobre, com un dels nens afirma, “el desig de filmar les oliveres”.  

 

OLIVER LAXE 

Fill d'emigrants gallecs, Oliver Laxe va néixer a París en 1982 i va estudiar cinema a Barcelona (Universitat 

Pompeu Fabra). Des de fa quatre anys resideix a Tànger. En 2007 roda París #1, un curtmetratge que va 

participar en diversos festivals internacionals. A Tànger va crear i va desenvolupar Dao Byed, un taller de creació 

cinematogràfica en 16 mm amb nens en situació d'exclusió social. Todos vós sodes capitáns, nascut en el marc 

d'aquesta experiència, és el seu primer llargmetratge. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Guanyadora del Premi FIPRESCI de la Quinzena de Realitzadors a Cannes 2010. 
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ESTRENA A CATALUNYA  Dilluns 2 de maig, 18.30 h. Dimarts 3 de maig, 22. 30 h. 

Antiga Audiència 

  

Color perro que huye 

Un film íntim i poètic que parla sobre el present d el cinema, reconegut amb el 

Premi del Públic al Festival Punto de Vista  
 

 

Direcció:  Andrés Duque 

Guió:  Andrés Duque 

Génere:  Documental 

Muntatge:  Andrés Duque 

Any:  2011 

Nacionalitat:  Espanya 

Durada:  70’ 

 

SINOPSI  

El film s’inicia amb una nota-manifest del director: “No tinc ni cel·luloides ni cintes de vídeo. Només nombres 

emmagatzemats en discs durs i en forma de caixes de memòria anomenades quicktimes.” Després d'un accident 

que el deixà al llit durant dos mesos, Duque recupera imatges i descarts que ha arxivat durant anys. Amb ells 

elabora un film sensorial, compost per retrats d'amics, passejades comentades per Barcelona i un viatge al seu 

país natal, Veneçuela, on el caos imposa la seva llei. Lliure, fragmentada i lírica faula autobiogràfica en la qual el 

director de Iván Z, conjuga materials “impurs” (trobats a Internet) i propis per a elaborar un retrat íntim del seu 

imaginari i els seus fantasmes. El colonialisme espanyol i la Veneçuela chavista conviuen amb el Will More de 

Arrebato en una pel·lícula a mig camí entre el videodiari i l'exercici de found footage. 

* El passi del dia 2 estarà subtitolat en anglés. 

 

ANDRÉS DUQUE 

Director prolífic, situat a la perifèria de la no ficció espanyola i autor de peças properas a la videocreació. Els  

seus treballs (Ivan Z, Paralelo 10, La constelación Bartleby) s’han pogut veure en més d’una veintena de festivals 

internacionals. El seu primer llargmetraje, Color perro que huye, va participar a Rotterdam y va guanyar el Premi 

del Públic a Punto de Vista 2011.  

 

PREMIS I NOMINACIONS  

Premi del Públic al Festival Punto de Vista 2011. 
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 Dimecres 4 de maig, 22.30 h. Divendres 6 de maig, 20 h. Antiga 

Audiència 

  

Machotaildrop 

Un viatge fantàstic per l’univers del skate destina t a convenrtir-se en pel·lícula 

de culte  
 

 

Direcció:  Corey Adams, Alex Craig 

Guió:  Corey Adams, Alex Craig  

Intèrprets:  Tracy Wright, Shannon Beckner, Richard Clarkin 

Producció:  Oliver Linsley, Jared Valentine 

Comp. Prod.:  The Fuel TV Experiment, Friendlyfire Productions 

Fotografia:  Craig Trudeau, James Liston, Peter Hagge 

Génere:  Comèdia fantàstica 

Muntatge:  Corey Adams, Alex Craig 

Música:  Stefan Udell 

Any:  2009 

Nacionalitat:  Canadà 

Durada:  91’ 

 

SINOPSI  

Walter Rhum és un skater de 17 anys que somia en convertir-se en un professional del monopatí. Quan 

Machotaildrop, la corporació més important del món del skate, el fitxa després de visionar una de les seves 

demos, les seves il·lusions semblen haver-se complert. Poc després de mudar-se a la seu de la companyia, un 

luxós palau propietat del Baró, Walter descobrirà les sinistres intencions d'aquest i el futur que té reservat per a 

ell i la resta de patinadors. Si existeix una pel·lícula que barregi a la perfecció la inventiva visual de Tim Burton 

amb l'humor surreal de Wes Anderson, aquesta és Machotaildrop. Com una versió skater, i delirant, de Charlie i 

la fàbrica de xocolata, el film és un relat fantàstic de deliciosa estètica retro (aquella cinta de VHS daurada!) 

protagonitzat per autèntics professionals del monopatí, com Rick McCrank o el mític Steve Olson. Roll with the 

Gods!. 

 

COREY ADAMS I ALEX CRAIG 

Corey Adams (Canadà) va treballar durant anys com a tècnic d'efectes especials en films com Scary Movie o El 

compromiso. Adams va iniciar la seva col·laboració amb Alex Craig (Escòcia) amb el curt Of Wolf & Limb (2002) i 

la sèrie per a Internet Swampdonkey (2003). El seu primer migmetratge, Harvey Spannos (2005), va guanyar el 

concurs The Fuel TV Experiment i els va permetre dirigir Machotaildrop (2009), amb un guió inspirat en Harvey 

Spannos. 
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ESTRENA A L’ESTAT  Dijous 5 de maig, 22.30 h. Divendres 6 de maig, 18  h. Antiga Audiència 

  

You are here 

L’aclamat debut del videoartista canadenc Daniel Co ckburn inaugura una nova 

secció del REC, Box to box  
 

 

Direcció:  Daniel Cockburn 

Guió:  Daniel Cockburn 

Intèrprets:  Tracy Wright, R.D. Reid, Anand Rajaram, Nadia Litz, Alec 

Stockwell, Shannon Beckner, Richard Clarkin, Jenni Burke 

Producció:  Daniel Bekerman, Daniel Cockburn 

Comp. Prod.:  ZeroFunction, Scythia Films 

Fotografia:  Cabot McNenly 

Génere:  Ciència-ficció experimental 

Muntatge:  Duff Smith 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Canadà 

Durada:  77’ 

 

SINOPSI  

Un presoner respon a preguntes en xinés sense conèixer l'idioma. Uns transeünts passegen pels carrers de la 

ciutat rebent ordres d'un misteriós centre d'operacions. Un nen explica la història d'un científic boig que té un ull 

cibernètic i que pretén convertir-se en l’amo del món. Aquestes són solament algunes de les històries que el 

videoartista canadenc teixeix en You Are Here, un fascinant i embullat trencaclosques cinematogràfic, al més pur 

estil Origen. Entre la història de detectius (no en va el subtítol de la pel·lícula és A meta-detective story) i la 

ciència-ficció, el debut de Cockburn és un viatge al·lucinant al fons de la ment; un film sorprenent que explora la 

naturalesa de la consciència i les relacions entre la tecnologia i la percepció de nosaltres mateixos, amb un 

llenguatge innovador i arriscat que adapta la inventiva de Borges al segle XXI. You Are Here va guanyar el Premi 

de la Crítica al Festival de Locarno 2010. 

 

DANIEL COCKBURN 

El divers catàleg de curtmetratges i vídeos d’aquest videoartista de Toronto ha estat projectat a uns 80 festivals i 

galeries internacionals. La seva obra s’ha comparat de vegades amb les narracions de Philip K. Dick i Borges.  

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Amb You Are Here, el seu primer llargmetratge, Cockburn va guanyar el Jay Scott Prize de l’Associació de Crítics 

de Toronto i va participar al Festival de Rotterdam i al de Locarno, on va guanyar el Premi de la Critica. 
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ESTRENA A L’ESTAT  Divendres 6 de maig, 22.30 h. Antiga Audiència  

  

Four Lions 

L’humorista britànic Chris Morris debuta amb una pr ovocadora comèdia 

protagonitzada per quatre yihadistes aspirants a me mbres d’Al Qaeda  

 

 

Direcció : Chris Morris 

Producció : Mark Herbert, Derrin Schlesinger  

Guió : Chris Morris, Jesse Armstrong, Sam Bain, Simon Blackwell 

Fotografia : Lol Crawley 

Muntatge : Billy Sneddon 

Intèrprets : Will Adamsdale, Riz Ahmed, Adeel Akhtar 

Gènere : Comèdia 

Any:  2009 

Nacionalitat:  Regne Unit 

Durada:  97’ 

 

 

SINOPSI  

Quatre musulmans que viuen a Gran Bretanya decideixen convertir-se en terroristes. Omar i Waj viatgen a 

Pakistan per assistir a un camp d'ensinistrament i acaben disparant-se al seu propi peu; mentre, Barry i Fessal es 

dediquen a ensinistrar corbs per a què transportin bombes a través de les finestres dels edificis. Han de donar un 

cop decisiu, però pot qualsevol d'ells encendre un llumí sense pegar-se en la cara? Amb Four Lions, el còmic 

britànic Chris Morris, autor de sèries de TV de culte comThe Day Today o Brass Eye, elabora no solament una 

sàtira salvatge sobre el terrorisme islàmic sinó, i sobretot, un impagable catàleg dels diversos aspectes en els 

què es pot manifestar la imbecilitat humana. Si crèieu que Sacha Baron Cohen era el màxim en humor cafre, és 

que encara no coneixíeu a Chris Morris. 

 

CHRIS MORRIS 

Chris Morris és un dels còmics britànics més importants dels últims vint anys. La seva influència a la televisió 

britànica va començar amb la guardonada sèrie d'humor “The Day Today” (1994-2004), on va treballar amb 

Steve Coogan i Armando Iannucci. Al 1997 va crear la seva famosa sèrie “Brass Eye”, a la qual va seguir “Jam” i 

la comèdia satírica de culte “Nathan Barley” (2005). Com a actor, Morris va participar també a “The IT Crowd” 

(2006). Four Lions, que es va estrenar a Sundance, és el seu primer llargmetratge. 

 

PREMIS I NOMINACIONS 

Els actors Kayvan Novak i Nigel Lindsay van ser nominats als British Comedy Awards el 2010.  

Chris Morris va guanyar a l’edició de 2011 dels BAFTA el 'Outstanding Debut By A British Writer, Director Or 

Producer'. 
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3.2. Live Cinema 
 

Per quarta edició, el festival REC incorpora una Secció Oficial a concurs configurada per espectacles de Live 

Cinema . Aquesta secció és actualment l'únic esdeveniment d'aquest format a l'Estat espanyol. En el global de les 

quatre convocatòries realitzades fins ara s’han rebut més de 130 projectes. Integren el jurat d'aquesta edició Pedro 

Jiménez  (Coordinador del Festival Zemos98), Oscar Abril  (Director de Nau Estruch) i Tere Badia  (Directora 

d’Hangar).  

 

Principio y elementos , by Col·lectiu Luma 
Dijous 5, 23:45 h. Camp de Mart. BCN/Buenos Aires. www.hidrophone.com/luma  

Principio y elementos és un espectacle en el qual imatges i textos van evolucionant a partir de tags vinculats al 

concepte del principi. Tres visions simultànies en les quals s'entremesclen imatges, textures, textos, música i àudios 

per generar una narrativa en procés que es re-interpreta i torna al principi una i altra vegada. La recerca del moment 

aleatori, de la juxtaposició imprevista, de l’error casual a través de camps semàntics, configura el full de ruta, la 

pauta que persegueix Luma per representar la metafísica de l'origen. 

 

Cashman , by Til  
Dijous 5, 00:30 h. Camp de Mart. Brasil. www.cashma nmovie.com  

L’origen de Cashman és un curtmetratge dirigit per Tiago Vianna, Mariana Miranda i Gustavo Berocan. En la seva 

versió remixed, TIL manipula les seqüències de so ambient i la banda sonora al mateix temps, recreant l'atmosfera i 

construint un nou significat de la narració. La pel·lícula utilitza l'estètica de l'horror/pop per a reflexionar sobre la crisi 

encarnada en el personatge de Juanito, un home obsessionat per les monedes que després de respondre a un 

anunci de diari es converteix en Cashman. 

 

Begin , by Vj Waky & Sais 
Dijous 05, 00:30 h. Camp de Mart. València/Holanda. www.myspace.com/vj_waky  

Un personatge fascinant i el seu viatge per un llarg camí a un lloc molt proper. En Begin la música, realitzada 

completament en directe per Sais, unida a les imatges creades i barrejades en el moment per Waky (Sergi Palau) 

són els únics elements que construeixen la narració d'aquesta història protagonitzada per Clara Carbonell. Tal 

vegada Begin és aquest viatge a l'interior d'un mateix, allà on resideixen els últims centelleigs d'innocència, una 

petita llum incandescent sotmesa a l’ineludible aclaparament existencial. 

 

(Des-)conexión , by Apatches 
Divendres 6, 00:00 h. Camp de Mart. BCN/Sevilla. www .apatches.net  

(Des-)conexión parteix de la idea de portar a escena la navegació online d’un usuari X. Aquesta navegació 

quotidiana per internet pot semblar controlable, pseudocontrolable o incontrolable... En ocasions lineal, tal com 

l'havíem traçat al principi, en altres desestructurada. Sabem el punt del que partim, però mai on ens portarà 

l'esdevenir de la xarxa. En aquesta interpretació el vídeo en directe i l’expressió corporal són les eines que donen 

cos a l’espectacle. Co-produït per: Mercat de les Flors, Antic Teatre, CONCa. Col·laboradors: L'Estruch Teatre, La 

Porta, HANGAR. 
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The Suicide of Western Culture 
Divendres 6, 01:00 h. Camp de Mart. BCN. www.myspac e.com/thesuicideofwesternculture  

Darrere d’aquests dos personatges emmascarats trobem The Suicide of Western Culture, que participen amb el seu 

treball homònim. TSOWC són 2 músics i videocreadors catalans que presenten una col·lecció de petites “simfonies” 

lo-fi que neixen, creixen i ens transporten a diferents escenaris i estats emocionals, sent la banda sonora d’allò 

viscut, recreant el so d’aquells grups que els van emocionar als anys 90. 

 

Rouge , by Rafaël 
Divendres 6, 01:45 h. Camp de Mart. Berlin. www.lea far.be  

Rouge és un estat emocional trencadís i virulent. És un trencaclosques on les imatges i els missatges es 

desordenen sistemàticament per crear una història cruel i satírica d'un món farcit d'aus carronyeres i personatges 

estridents fabricats en serie per la telebasura. Rafaël persegueix, a cada performance, remesclar totes les peces del 

seu projecte artístic, sempre en desordre, per reconstruir una narrativa que pot anar des d'allò més obscur i barroc, 

a un paisatge energètic i totalment vital. 
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3.3. Curtmetratges 
 

3.3.1. FICCIÓ 
 

Todo queda en familia  

El percentatge de pares que s’alegren al descobrir 

que el seu fill és gay és francament molt petit. Si el 

pare en qüestió és un home de valors morals 

tradicionals, una sospita com aquesta pot convertir 

un agradable dia familiar de Pasqua en un molest 

infern particular on aquest home descobreix, molt 

al seu pesar, fins on és capaç d’arribar pel seu fill.   

Direcció i Guió:  Luís Fabra 

Producció:  Escandalo Films 

Fotografia:  Martín Gutierrez 

Intèrprets:  Chete Lera, Blanca Martínez, Alejandro Cano 

Format:  35mm.  

Durada:  12’. Any:  2010 

  

Morir cada día 

Blanca no està disposada a deixar sopar tranquil·la 

a la seva família. La conversa l’avorreix i les 

bromes de sempre la irriten. Sap que tot podria ser 

diferent. 

 

Direcció i Guió:  Aitor Echeverría 

Producció:  La movie 

Fotografia:  Pau Castejón 

Intèrprets:  Andrea Trepat, Joaquin Climent, Paula Vives, 

Blanca Apilánez, Txema Blasco 

Format:  35mm. Durada:  13’. Any:  2010 

  

Zig Zag 

Pilar i Bruno es deixen anar per un zig-zag de 

moments compartits aproximant-se sense remei a 

una conclusió decisiva per a les seves vides. 

Direcció, Guió i Fotografía:  Sara Alquézar  

Producció:  La niña. Música:  Demetrio Canal, María 

Antona. Intèrprets:  Pilar Crespo i Bruno Ciordia. Format:  

DV. Durada:  10’30’’. Any:  2010 

  

La Huida 

Un xiclet. Una corretja per a gossos. Una taca a la 

paret amb la forma de’Austràlia. Un semàfor 

avariat... Cada un d’aquests elements per separat 

té la seva pròpia història, encara que la unió de 

tots ells poden generar una nova trama. 

Direcció i Guió:  Víctor Carrey. Producció:  Escandalo 

Films. Fotografia: Bet Rourich 

Música:  Micka Luna, Aleix Pitarch, El Chavo  

Intèrprets:  Guim Badia, Gori de Palma, Dani el Rojo, 

Hans Richter, Joan Pernil, Leigh Cobley, Manel 

Capellades, Sarah Gessler, Sara Schroeder, Erika Coll, 

Piotr Rafalski, Víctor López 

Format:  35 mm. Durada:  10’. Any:  2010 

  

La gran carrera  

Any 1914. L’hipòdrom de Lasarte anuncia una 

carrera amb un premi per al cavall guanyador. 

S’han inscrit els vuit millors cavalls i egües del 

món. Aficionats i grans apostadors vinguts de tots 

els continents es citen per a participar al gran 

esdeveniment: el Gran Premi del Mig Milió. 

 

Direcció, Guió i Fotografía:  Kote Camacho  

Producció:  Txintxua Films 

Intèrprets:  Eriz Alberti, Iñaki Urrutia, Charly Urbina, Puri 

Urretabizkaia, Ana Elordi, Joseba Apaolaza, Aitor, 

Mendizabal, Eider Pikabea, Mikel Díez, Pedro Arnáez, 

Toni Sánchez, Pilar Guerra, Mikel Tello, Matxalen de 

Pedro, Beñat Mendiazabal, Andoni Mendiazabal 

Format:  HD. Durada:  7’. Any:  2010 
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El barco pirata  

És 5 de gener. David ha demanat als Reis Mags 

un vaixell pirata i el seu pare, a  punt d’ingressar a 

l’atur, els ha ajudat amb els pocs estalvis que 

tenen. El dolent és que els Reis tampoc són 

perfectes, i que els desitjos no sempre es 

compleixen. 

Direcció i Guió: Fernando Trullols 

Producció:  Arturo Méndiz 

Fotografia: Daniel Aranyó 

Música:  Arnau Bataller 

Intèrprets:  Alberto San Juan, Raúl Arévalo, Petra 

Martínez, Antonio de la Torre, Font garcía, Juan Vinuesa, 

Dylan Figueroa  

Format:  35 mm. Durada:  19’. Any:  2011 

  

Vecinos 

Un operari acudeix a fer una visita rutinària a un 

vell edifici habitat per veïns de tota raça i condició. 

 

Direcció i Guió: Gabi Martín 

Producció:  Santi Veiga 

Fotografia: Angel Amorós 

Música:  Nicolás López 

Intèrprets:  Manuel Lago, Ana Kang, Karina Moscol, 

Brendan Murphy 

Format:  35 mm. Durada:  14’. Any:  2010 

  

Zumo de limón   

Història d’una avia que després de quedar-se 

vídua s’enfronta a les conseqüències del que ha 

sigut la seva vida: el que ha fet amb ella, a la 

relació amb els seus fills, a les seves pors, als 

seus records, a la seva soledat. Una vida que 

anem exprimint, sense ser molt conscients d’això, 

fins que un dia s’acaba, i ja no hi ha marxa enrere. 

Direcció i Guió: Jorge Muriel, Miguel Romero 

Producció:  Framestorming 

Fotografia: Cristina Rodriguez 

Música:  Manuel Robles 

Intèrprets:  Selica Torcal, Petra Martínez, Antonio 

Malonda, Marisol Rolandi, Concha Momeñe, Jorge 

Muriel, Juan Expósito, Sonia de la Antonia y Camilo 

Maqueda.   

Format:  35 mm. Durada:  15’. Any:  2010 

  

Convergentes 

Convergent: que convergeix. 

 

Dirección: Alejandro Portaz 

Guión: Javier González 

Producció:  Javier González, Alejandro Portaz, Ana Díaz 

Fotografia: Lucía Forner, Guillem Oliver 

Música:  Limbotheque, Señor Mostaza, Serpentina 

Intèrprets:  Juan Andrés González, Maria Juan  

Format:  HDV. Durada:  6’. Any:  2011 

  

Daisy Cutter 

Daisy Cutter explica la història de una nena de tot 

just 10 anys, Zaira, que (com altres) viu la injustícia 

d’una guerra, amb la perspectiva que li permet la 

seva tendra i ingènua mirada. Zaira recull tots els 

dies margarides per a un amic que troba a faltar; 

per no oblidar-ho, per  no perdre-ho… 

Direcció i Guió: Enrique García, Rubén Salazar 

Producció:  Enrique García, Rubén Salazar, Silverspace  

Fotografia: Jorge Sánchez 

Música:  Aritz Villodas  

Format:  HD. Durada:  6’. Any:  2010 
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4 Mcknifikos 

Erandio, un petit enclavament de les afores de 

Bilbao es desperta. Fa 30 anys, tres nois van 

créixer als seus durs carrers, introduint el popular 

moviment dels breakdancers novaiorquesos de 

finals dels anys 70: Jon, Pedro y Xabier, més 

coneguts com els 4 Mcnifikos. 

Dirección i Guió: Tucker Davila Wood 

Producció:  Mankuso Films  

Fotografia: Peio Arizmendi 

Música:  Aitor García 

Intèrprets:  Jokin García, Alvaro Barañano i David Abad 

Format:  HD (B&N/Color); 1.78 (16:9 video). Durada:  

5’32’’. Any:  2010 

  

Jugando con la muerte 

L’avi Eusebio està malalt i comença a ser una 

càrrega per a la seva  família. Tots pensen que 

està boig, que les coses increïbles que explica  són 

les historietes d’un vell pirat. Ningú el creu. Fins 

que una nit se li presenta la mort a casa. 

Dirección i Guió: Paul Urkijo Alijo 

Producció:  Christian Gálvez 

Fotografia: Gorka Gómez Andreu 

Música:  Xabat Lertxundi 

Intèrprets:  Txema Blasco, Ander Pardo, Gotzon 

Sanchez, Elisa Rueda, Ioar Argomaniz, María Uralde, 

Marta Gonzalez, Richar Sahagun, Gregorio Peña 

Format:  35 mm. Durada:  17’48’’. Any:  2010 

 

3.3.2. DOCUMENTAL 
 

Animalismo  

La Humanitat i els Animals en una platja guineana. 

Una història de supervivència. 

Direcció:  Mireia Fort. Guió: Joanot Cortés. Producció:  

KANEMA, AECI. Fotografia:  Joanot Cortés, Mireia Fort. 

Format:  DV. Durada:  8’48”. 

Any:  2010 

  

Aracne 

Aracne és una peça documental sobre les arts 

tèxtils. Arts basades en la creativitat, la habilitat i la 

paciència. Atributs ja utilitzats en molts mites grecs 

com el de Aracne, Ariadna o la Penélope de la 

odisea homérica. 

Direcció, Guió, Producció i Fotografia:  José Cabrera. 

Música : Laura Helde. Format:  HD. Durada:  5’. Any:  

2010 

  

Coptos  

Resar, caminar, meditar, treballar. La quaresma és 

el moment de reforçar la fe, d’apropar-se a Déu 

mitjançant diversos actes de penitència i reflexió. 

Durant aquest temps la vida dels aproximadament 

150 monjos que conviuen a les coves de la vall del 

Ryan canvia; el temps pareix aturar- se. Al caure la 

nit les dunes i roques s’omplen d’ombres. 

Direcció, Guió, Producció i Fotografia:  Alvaro Sau. 

Música : Borja Sau. Format:  HDV. Durada:  16’. Any:  

2010 

  

El extraño  

Qui som? Direcció, Guió i Producció:  Víctor Moreno. Fotografia: 

Carlos Vásquez. Format:  DV. Durada:  2’. Any:  2010 
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El dios negro 

Al Camerun tothom adora a Eto’o. Els nens porten 

camisetes de fabricació xinesa amb el dorsal del 

seu ídol, els centenars de clubs de fans d’Eto’o 

repartits pel país porten setmanes fent pronòstics i 

apostes per a la final de la Champions League i 

fins i tot s’ha organitzat una rua per tot Douala per 

animar al Barça. La passió i la resistència de un 

país africà vers el futbol europeu. 

Direcció, Guió, Producció i Fotografia:  Joanot Cortés. 

Música : Vincent Paradys. Intèrprets : Eriko Ewalla, 

Mama Eto'o y Chacal. Format:  DV. Durada:  16’49”. Any:  

2009 

  

Todo es maybe  

Braulio Thorne és un músic panameny que resideix 

a Nova York. “Todo es maybe” és una actitud 

davant de la vida, majoritàriament incerta. 

 

Direcció, Guió i Fotografia:  Asier Urbieta. Producció: 

Iñigo Urbieta. Música : Braulio Thorne. Intèrprets : Braulio 

Thorne, Deisy Hernandez, Liliam Torres, Mª Isabel Rojas, 

Ted Faft y Alex Barrera. Format:  16:9. HDV. Durada:  

19’. Any:  2010 
 

3.3.3. PREMI TINET AUTORS DE TARRAGONA 
 

Nieve de primavera 

Un passat, un present...pot ser un futur. El passat 

del temps ens defineix a cada moment. Un ara on 

la felicitat i la bellesa són només reflexos d’un 

passat llunyà. Un ara de soledat congelada, de 

soledat en la buit. Però pot ser encara hi ha 

esperança...  

Direcció i Guió:  Álvaro Sanz. Producció:  Raquel 

Galavís. Fotografia:  Ainara LeGardon. Intèrprets:  

Raquel Galavís y Nanook Galavís. Format:  HDV. 

Durada:  13’ 46”. Any:  2010 

 

  

Respira 

Desprès d’un accident de trànsit, Claudia es 

desperta perduda entre un món entre la vida i la 

mort. Allí voldrà vore la imatge de la seva mare i la 

seva búsqueda la portarà per un camí de misteris i 

desesperació fins arribar a la veritat.          

Direcció i Guió:  Aida Hebles. Producció:  Sergio 

Hebles. Fotografia:  Carlos Gómez. Música:  The Atlantis 

y Joan Alfaras. Intèrprets:  Davinia Ventura, Victoria 

Sànchez, Raul Rodas, Silvia Ibars, Juan Antonio 

Fernandez y Serguio Fernandez. Format:  DV. Durada:  

3’ 29”. Any:  2010 

  

Uncertain times 

Javier Bueno és un periodista espanyol que viu els 

anys més intensos de la seva vida durant els inicis 

del segle XX. Jove i inquiet, amic de diversos 

escriptors i artistes d’una Europa en ebullició, com 

a corresponsal de guerra viurà en diferents llocs 

d’Europa. Sovint l’acompanyaran en les seves 

aventures els seus fills i la seva esposa d’origen 

polonès, Hannah Rosianskaya. Són anys intensos, 

Javier gravarà, amb la seva càmera, tot allò que 

l’envolta, fet que avui ens permet observar l’Europa 

d’entreguerres. 

Direcció i Guió:  Maria Roig. Producció:  Home Movies, 

Maria Roig. Fotografia:  Javier Bueno. Música:  

Francesco Serra. Intèrprets:  Javier Bueno. Format:  DV. 

Durada:  14’. Any:  2010 
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Soroll Blanc 

Senyal que conté totes les freqüències amb 

potència i idèntiques, provocant la seva anulació. 

Un blanc per acumulació aleatòria.   

Direcció: Alfredo Bravo. Producció:  Plan B. Fotografia:  

Arantxa Sagardoy. Música:  Alfredo Bravo. Intèrprets:  

Arantxa Sagardoy, Alfredo Bravo. Format:  DV. Durada:  

7’ 45”. Any:  2010.  

  

Amigos para siempre 

Deu anys després d'acabar l'institut, un grup d'ex 

alumnes reben una carta d'un antic company de 

classe que vol organitzar un retrobament. Què és 

això, una broma? Es tracta d'un psicòpata, o els 

vol demanar diners? 

 

Direcció: Daniel Ibáñez. Producció:  Escándalo Films. 

Fotografia:  Joan Bordera. Música:  Marlango, Los 

Manolos. Intèrprets:  Marta Torné, Joan Negrié, Josep 

Lobató, Albert Puñet, Rebeca Cosano, Arantxa Ruiz, 

Joan Palau, Anna Pantinat, Daniel Ibáñez, Jose Reguera. 

Format:  digital-DVD / HD Red One / 16:9. Durada:  8’30”. 

Any:  2011 

  

Slim up                                                          (FORA DE CONCURS) 

Virginia és una noia molt especial. És una 

enxaneta, i com a tal realitza castells; una tradició 

molt estesa a Catalunya. El dia 24 estava a la 

localitat de Sant Jaume dels Domenys realitzant 

una actuació castellera. 

Direcció i Guió: Toniu Xou, Patricia Martínez del Hoyo. 

Producció:  Patricia Martínez del Hoyo. Fotografia:  Xavi 

Berangé. Música:  Grallers de la colla jove de Tarragona. 

Postproducció d’àudio:  Àlex Vilches. Direcció 

artística:  Maria Antònia Montagut. Ajudant de 

fotografia : Oriol Marí. Muntatge: Ada Serra. Intèrprets:  

Virginia Salvadó, Colla Jove de Tarragona. Format:  

HDV. Durada:  1’57”. Any:  2010 

  

3.3.4. VIDEOCREACIÓ 
  

La historia más triste 

Va d’aeroports. De gent que viu en sales d’espera 

i, no obstant això, no esperen res. Molt trist. 

Espanya, 2011, 8’. Direcció i Guió : Daniel Cuberta. 

Format : HD 

  

Amár 

Inés viatja a la Índia per a visitar al seu amigo 

Ámár, que viu des de fa anys internat a un hospital 

mental. Inés recorda els últims dies que van passar 

junts i la seva promesa de tornar. 

Espanya, 2010, 8’. Direcció i Guió:  Isabel Herguera. 

Producció : Isabel Herguera. Fotografia : Eduardo 

Elosegi. Música:  Xabier Erkizia. Format:  HDV 

  

Ondar Ahoak 

Les tonyines passen mesos hibernant després de 

l'etapa d'alimentació activa al mar Cantàbric. Cada 

any, aquestes estacions queden gravades en 

forma d'anells, deixant zones opaques per 

l'absència d'aliment. 

Espanya, 2010, 4’30”. Direcció i Guió:  Angel 

Aldarondo. Producció : Kosmikar Studio. Fotografia : 

Angel Aldarondo. Format:  HDV 
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Fao 

La gana, la solitud i la voluntat de sobreviure, 

empenyen a Fao a iniciar un viatge que la portarà 

a enfrontar-se a les seves pors. 

 

Espanya, 2010, 7’. Direcció: Aitor Echevarria. Guió: 

Carolina Alejos. Producció : Mireia Ibars. Fotografia : 

Aitor Echevarria. Música:  Omar Sosa, Souleymane 

Badolo. Intèrprets : Nora Chipaumire, Souleymane 

Badolo. Format:  35 mm 

  

Somnambulic 

Primer contacte: ecografia de la intimitat, recerca 

de la identitat i la finalitat d'un individu. 

 

Espanya, 2009, 3’51”. Direcció i Guió: Jan Moravec. 

Producció : Jan Moravec. Fotografia : Jan Moravec. 

Música:  Matka. Intèrprets : Jan Moravec, Eva Alonso. 

Format:  DV 

  

Val del Omar fuera de sus casillas 

Entre juliol i octubre del 2009 el cinematògraf va 

propiciar i registrar trobades de ex parelles així 

com de les seves respectives parelles actuals. 

Berlín, Barcelona i Madrid. També exhaustius 

retrats de les façanes dels seus edificis. Durant el 

desenvolupament del projecte Aurora, aviat va 

entrar al 2010 el virus Noosfera, un encàrrec 

documental sobre el primer trasllat del Laboratori 

PLAT a diverses institucions museístiques. 

L'exposició a l'espai de treball de Val de l'Omar, a 

les seves maquinàries, llibres, cintes d'àudio i 

vinils, ràpidament va crear un ens anomenat Eón 

Bicolor / Criatura Policroma, així com una fusió de 

tots dos projectes. 

Espanya, 2010, 6’. Direcció: César Velasco. Guió: 

Velasco Broca, Víctor Berlín. Producció : Regan & 

Velasco, Archivo Val del Omar, Kinora, Dziga 

Producciones, Hombres Verdes. Fotografia : Ion de 

Sosa. Música:  César Velasco. Intèrprets : César 

Velasco. Format:  16 mm 

  

Homogenic 

La mateixa gent vivint a les mateixes cases. 

L'estandardització ho converteix tot en estereotips. 

Un exemple extrem és la família Homogenic. 

Espanya, 2010, 4’. Direcció i Guió: Gerard Freixes. 

Producció : Gerard Freixes. Format:  DV 

 

  

Canción del antes de morir 

Història de fantasmes (o babaus o mims o 

papallones) inspirada en la mística de Sant Joan 

de la Creu. 

Espanya, 2011, 4’. Direcció: Pere Ginard, Laura Ginès. 

Guió: Pere Ginard. Producció : Laboratorium. 

Fotografia : Pere Ginard, Laura Ginès. Música:  Pere 

Ginard, Courage of Lassie. Intèrprets : César Velasco. 

Format:  16 mm 

  

Back 

Davant d’ells tots som iguals, no hi ha diferències. 

Actuem amb una completa uniformitat, renunciant 

a la llibertat de decidir per un mateix. Sense dubtar 

en el que fem ens deixem arrossegar pels altres. 

En ocasions, sentim que el camp d'acció de la 

nostra consciència és cada vegada mes reduït. 

Llavors és el moment d'escapar. 

Espanya, 2011, 6’45”. Direcció i Guió: Vicent Gisbert. 

Producció : Vicent Gisbert. Fotografia: Vicent Gisbert. 

Format:  HD 
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3.3.5. CURTS FORA DE CONCURS / PERLES INTERNACIONAL S 
 

Violence Experiméntale 

Basada en un conte curt de Vladimir Kanić, la 

pel·lícula narra un any a la vida d'un projeccionista 

que experimenta amb el cinema inserint fragments 

de les seves pròpies pel·lícules en les pel·lícules 

d'altres directors. Curt escrit i produït en 60 hores. 

França, 2010, 8’. Direcció i Guió:  Vladimir Kanić. 

Producció: Vladimir Kanić. Fotografia: Vladimir Kanić. 

Muntatge : Romain Assenat. Intèrprets:  Marc Anderoni. 

Format:  HD 

  

Maria 

Vídeo basat en una pintura realitzada per la 

directora al 2009, retrat d'un personatge fictici 

anomenat Maria. Al curt, Maria cobra vida i es 

queixa, perquè diu que no s'assembla a ella. 

Hongria, 2010, 1’. Direcció: Eszter Szabó. Guió:  Eszter 

Szabó. Intèrprets (Veu):  Éva Magyarósi. Format / 

Formato:  HD 

 

  

Mother Doesn’t Bowl Anymore 

Väino, un jove nazi skinhead, torna a casa després 

d'haver passat una temporada a la presó. La seva 

mare no està però el seu germà gran sí. El germà 

de Väino es resisteix a explicar-li què li ha passat a 

la seva mare, però per alguna raó hi ha un munt de 

carn crua a l'apartament. 

Finlàndia, 2009, 10’. Direcció:  Teemu Nikki. Guió: 

Teemu Nikki, Jani Pösö. Producció: Teemu Nikki. 

Fotografia: Teemu Nikki. Muntatge : Teemu Nikki. 

Intèrprets:  Rami Rusinen, Petteri Kaukoranta. Format:  

Digibeta 

  

Alfama 

A i B pugen a un tren, replets d'excitació. Amor i 

gelosia / Cendres i foc / Dolor i pecat. Abans que 

es baixin, C puja al tren. Tot això existeix / Tot això 

és trist / Tot això és fado. 

Portugal, 2010, 15’. Direcció i Guió:  João Viana. 

Fotografia: Blum Sarah. Muntatge : Edgar Feldman. 

Intèrprets:  Paulo Herbert, Inês Fouto, João Baptista. 

Format:  35 mm. 

  

1989 (When I Was 5 Years Old) 

És una tarda d'Octubre de 1989. Un nen de cinc 

anys, Thor, va amb el seu pare amb cotxe a recollir 

a la seva mare a l'aeroport. De sobte, hi ha un 

accident i el petit Thor es queda a soles, sense 

saber què fer. Aquest curt d'animació reconstrueix 

un traumàtic fet que el propi director va 

experimentar quan tenia cinc anys. 

Dinamarca, 2010, 10’. Direcció i Guió:  Thor Ochsner. 

Producció:  Jacob Jarek. Animació: Thor Ochsner. 

Muntatge : Thor Ochsner. Música:  Martin Juel Dirkov. 

Format:  HD Cam 

  

Arsy-Versy 

Aquesta pel·lícula és la història d'una mare i el seu 

fill Lubos. Lubos va escapar de la civilització per a 

viure simbiòticament amb la naturalesa. Va invertir 

la seva energia vital, combinada amb una increïble 

empatia, en les seves fotografies i creacions 

cinematogràfiques amateur. El seu major suport , a 

tots els nivells, va ser la seva mare. La mare de 

Lubo, no obstant això, té ara 70 anys i es preocupa 

pel futur del seu fill. 

Eslovàquia, 2010, 23’. Direcció i Guió:  Miro Remo. 

Producció:  Barbara Hessová. Fotografia: Jaro Vaľko. 

Muntatge : Marek Kráľovský. Format:  HDV 
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3.3.6. CURTS FORA DE CONCURS / SESSIONS ESPECIALS 
 

Emetreinta 

Pablo: “Per què et banyes a la piscina en ple 

hivern?”. 

Espanya, 2010, 14’. Direcció: Javier Garmar, Gonzalo 

de Pedro. Guió: Javier Garmar. Prod.:  Cormac Regan, 

Velasco Broca. Cia. Productora: Regan & Velasco, Inc., 

Pantalla Partida. Fotografia: Javier Cerdá. Int.:  Hugo 

García Baseler, Katja Baseler, David Plaza Gordo, Daniel 

Díaz, Raúl Pedraz. Muntatge : Fernando Franco. Format:  

HD, Móbil/Móvil (Transfer 35mm) 
  

Los orígenes del marketing (pieza pluma sobre asunt os pesados) 

Siminiani torna al REC amb el teaser (?) del seu 

molt esperat primer llargmetratge, Mapa, rodat a 

l’Índia. 

Espanya, 2010, 6’. Direcció i Guió:  Elías León 

Siminiani. Fotografia: Elías León Siminiani. Muntatge : 

Elías León Siminiani. Format:  HD 
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4. Box to Box 
 

BOX to BOX, de la galeria a la taquilla és un cicle centrat en artistes que han passat del camp del videoart al 

llargmetratge, que han saltat la distància entre la galeria d’art i la sala de projecció cinematogràfica, o dels 

col·leccionistes a la taquilla. Una realitat que en els últims anys està sent tot un fenomen a les programacions dels 

festivals internacionals de cinema. Integren aquesta secció cinc llargmetrates, un d’ells a concurs dins de la secció 

Opera Prima Internacional (You Are Here). 

� Women Without Men . Diumenge 17 d'abril, 20:00 h. Antiga Audiencia.  

� Hunger . Dimarts 1 de maig, 18 h. Antiga Audiència 

� K.364 A Journey by Train . Dimecres 4 de maig, 18:30 h. Antiga Audiència 

� Nowhere Boy . Divendres 29 d'abril, 20:30 h. Pla de la Seu (Catedral). PEL·LÍCULA INAUGURAL  

� You are here . Dij. 5 de maig, 22.30 h. Div. 6 de maig, 18 h. Antiga Audiencia SECCIÓ OPERA PRIMA 

 

 Diumenge 17 d'abril, 20:00 h. Ant. Audiència. KiNO Cinema Cont.  

Women Without Men 

 

Direcció:  Shirin Neshat 

Intèrprets:  Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Toloui, Orsolya 

Tóth, Mehdi Moinzadeh 

Producció:  Philippe Bober, Jerome de Noirmont, Barbara Gladstone, 

Martin Gschlacht, Barbara Häbe, Heinrich Mis, Andreas Schreitmüller 

Comp. Prod.:  Coop99 Filmproduktion, Essential Filmproduktion Gmb, 

Société Parisienne de Production 

Fotografia:  Martin Gschlacht 

Génere:  Drama 

Muntatge:  George Cragg, Patrick Lambertz, Jay Rabinowitz, Christof 

Scherteleib, Julia Wiedwald 

Música:  Ryuichi Sakamoto 

Any:  2009 

Nacionalitat:  Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Ucraïna, Marroc  

Durada:  95' 

 

SINOPSI 

El 1953 el govern britànic decideix intervenir a Iran, per instaurar el poder del sha de Persia. Enmig del caos, 

quatre dones es coneixen i es refugien en el pati interior d’una casa. L’amistat i solidaritat que creix entre elles, 

els ajuden a superar els terribles moments que estan patint. La prestigiosa videoartista Shirin Nesat salta al 

cinema amb aquesta poesia visual on destaca el paper de les dones. Gran Premi del Jurat al Festival de Venecia 

2009 

 

SHIRIN NESHAT 

Artista i cineasta d'origen iranià, Neshat va abandonar l’Iran al 1979, just abans de la revolució islàmica i des de 

1996 té prohibida l'entrada al país, degut la controvertida naturalesa de la seva obra. Neshat viu actualment a 

Nova York, on desenvolupa el seu treball en el camp de la fotografia i el videoart. Una de les seves obres més 

importants és la trilogia sobre els rols de gènere en l'estricta societat islàmica, signada amb Shoja Azari i formada 

per Turbulent (1998), Rapture (1999) i Fervor (2000). Women Without Men és el seu debut al cinema. 
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 Dimarts 1 de maig, 18 h. Antiga Audiència 

  

Hunger 

 

Direcció:  Steve McQueen 

Guió:  Steve McQueen, Enda Walsh 

Intèrprets:  Michael Fassbender, Liam Cunningham, Liam 

McMahon, Lalor Roddy, Stuart Graham, Brian Milligan, Dennis 

McCambridge,  

Producció:  Iain Canning, Peter Carlton, Robin Gutch, Laura 

Hastings-Smith, Edmund Coulthard 

Comp. Prod.:  Blast! Films, Channel Four Films, Film4 

Fotografia:  Sean Bobbitt 

Génere:  Drama polític  

Muntatge:  Joe Walker 

Música:  Leo Abrahams, David Holmes 

Any:  2008 

Nacionalitat:  Irlanda, Gran Bretanya  

Durada:  92’ 

 

SINOPSI 

L’aclamat videoartista Steve McQueen (Premi Turner) feia el salt a la gran pantalla amb una poderosa, 

corprenedora i estèticament inapel·lable crònica dels últims dies de Bobby Sands. Un membre de l’IRA que va 

iniciar una vaga de fam l’any 1981. Un retrat impactant, èpic, seductor i inoblidable que va guanyar la Càmera 

d’Or a Cannes 2008 i va impactar al REC 2009. S’ha acabat erigint com una de les pel·lícules de la dècada. 

Simplement imprescindible. 

 

STEVE MCQUEEN 

Artista i cineasta britànic (Londres, 1969). Va estudiar art i disseny al Chelsea College i després belles arts al 

Goldmisths College. Les obres amb què es va donar a conèixer en l'àmbit artístic internacional van ser Bear 

(1993) i Deadpan (1997), a les quals va seguir Drumroll (1998), la primera en què utilitza la multiprojecció 

(projecció de les imatges en dues o més parets dins d’un espai tancat), una constant en el seu treball posterior. 

Al 1999 va guanyar el prestigiós Premi Turner. Hunger és el seu debut al cinema. 
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ESTRENA A L’ESTAT  Dimecres 4 de maig, 18:30 h. Antiga Audiència 

  

K.364 A Journey by Train 

 

 

 

 

Direcció:  Douglas Gordon 

Producció:  Zeynep Yücel, Douglas Gordon, Philippe Parreno 

Comp. Prod.:  Blast! Films, Channel Four Films, Film4 

Fotografia:  George Geddes 

Génere:  Documental 

Muntatge:  Sari Ezouz 

Música:  Sinfonia Concertante en Mi bemol mayor, de Mozart 

Any:  2010 

Nacionalitat:  Gran Bretanya, Alemanya, França  

Durada:  70’ 

 

SINOPSI 

k.364 recull el viatge dut a terme per Avri Levaitan i Roi Sholoach, dos músics jueus israelians d'origen polonès, 

mentre tornen a la terra que els seus pares van haver d'abandonar el 1939. Els acompanyem des de Berlín a 

Poznan, on l'antiga sinagoga és ara usada com a piscina, fins arribar a Varsòvia, on donen un concert amb 

l'Orquestra de Cambra Nacional de Polònia. El viatge en tren d’Avri i Roi, violinista i viola, es converteix així en un 

viatge no només físic sinó en un format per idees, records i música. Douglas Gordon, que va debutar al cinema 

amb el documental Zidane: Un retrat del segle XXI, elabora un collage de sons, imatges i paisatges que ens parla 

de la memòria històrica d'Europa i de la capacitat evocadora i alliberadora de la música. 

 

DOUGLAS GORDON  

L'artista escocès Douglas Gordon (1966) utilitza a la seva obra diversos mitjans (instal·lació, vídeo i fotografia), 

per investigar sobre la memòria i el temps. En el seu vídeo més conegut, 24 Hour Psycho (1993), va ralentir el 

mític film d'Alfred Hitchcock perquè durés un dia sencer. Al 1996 va guanyar el Premi Turner. La seva primera 

incursió al cinema va ser al 2006, quan va codirigir amb Philippe Parreno el documental Zidane: un retrato del 

siglo XXI. 
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5. El REC de nit 

 

5.1. Reclanuí 
 

5.1.1. Concurs Live Cinema 
 

Veure pàgina 15 d’aquest dossier. 

 

5.1.2. Actuacions fora de competició 
 

NIT DE CINEMA EXPERIMENTAL  

 

La Felicitat  de Medvedkin , by Mamut  

(Bcn) http://www.myspace.com/mamutcinema. Mamut reivindica la  fórmula clássica de cinema mut amb música en 

directe, creant una banda sonora per a la comèdia soviètica La felicitat (Alexander Medvedkin, 1934). Un espectacle 

fruit de la fusió entre la sensibilitat de la pel·lícula i la dels músics, que converteix cada interpretació en una manera 

particular d’explicar aquesta faula còmica i poètica sobre la societat i la recerca de la felicitat.  

 

Freight Train to Midnight, by Andres Bartos  

http://unbekanntefrau.com/freighttraintomidnight/. Una dona desperta a Pankow, un barri de Berlín. Perduda i 

desorientada, camina cap a una ciutat que desconeix. Trobades amb desconeguts es barregen amb els seus 

somnis. Els seus somnis envaeixen la realitat. L’artista Andrés Bartos confecciona d'aquesta manera personal una 

pel·lícula entre lírica i onírica sobre la memòria i la identitat, on la protagonista surt, literalment, de la pantalla. 

 

King Kong, by Truna  

http://www.myspace.com/eltruenotuna. Truna (entre “trueno” i “tuna”) o, el que és el mateix, Andrés Blasco, porta 

anys immers en construir el seu propi univers sonor. Els seus directes són un híbrid proper a la performance sonora 

on Futurisme i Patafísica van de la mà. En aquest espectacle, Truna s’acompanya d’un projector de Super 8 i una 

versió reduïda de la primera part de la pel·lícula King Kong de l’any 1933. 

 

Toner & Wilk.o (Cienwatios/Tgn)   (Djs)  

 

NIT DE CONCERTS AUDIOVISUALS 

 

Internet2  
www.myspace.com/internet2 . Internet2 presenta el seu projecte “Viva la música!” un disc que va de l’opereta 

electrònica a la música popular del segle XVIII, passades pel filtre de les provetes digitals del seu estudi. Als 

directes d’Internet2 hi trobem un piano d’escuma de 4 metres de llarg, un clarinet barroc, altes dosis místiques, 

alquímia i estudis científics sobre el cant dels cactus. 
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Meneo &  Distortled Box  

http://www.myspace.com/meneo /  http://www.distortledbox.com . El  concert de Meneo és una experiència frenètica 

de pop adulterat on es reinterpreten gèneres tradicionals llatins amb els blips epilèptics de la música 8bits. Alhora, 

Distortled Box s’encarrega de transportar-nos a l’univers visual de la baixa definició utilitzant consoles com la 

Nintendo Game Boy, Nintendo NES, Commodore 64 i Sega Master System. Festa 8bits assegurada! 

 

O.A.U! 
www.myspace.com/oau . Torna el delirant espectacle d’ O.A.U! (guanyadors de la SO Live Cinema del Festival 

Rec 2010) un concert audiovisual amb remix de vídeos del youtube de sèrie B, C i Z. Un show caspós i sorprenent 

que tant fa ballar al ritme de les patades del Jackie Chan, com rebre un transcendental missatge de la iniciativa 

Dharma o celebrar les campanades amb l’Ana Obregón i el Ramón García. Que continuï la festa!   

 

PaudeBanyoles & Mr Guayaba (Djs) 

 

FESTA DE CLOENDA REC 

 

THE 1000 PEOPLE BAND, by Gangpol und Mit  

http://www.myspace.com/gangpolundmit. Duet de música i gràfica, Gangpol & Mit treballen en un peculiar món 

habitat per criatures coloristes, que configuren un bestiari singular que es mou en ambients lisèrgics dins d’històries 

un pèl apocalíptiques. En aquest electritzant nou treball reconstrueixen estils musicals com el swing, boogaloo, 

tango, folk, funk sintètic, cúmbia digital… 

 

 

5.2. Nit Bizarra 
 

Curtmetratges de sèrie Z 
Stay , de Álvaro López. 8’57” 

Goodbye , de Javier Carballa. 5’ 

Santiago Martínez, cazador de ovnis y alienígenas , de Manuel Ortega. 9’34” 

El fin , de Adán Pichardo. 3’ 

Brutal relax , de David Muñoz. 15’ 

 

Messer Chups en directe! 

Els russos Messer Chups comencen una nova gira europea al REC! Entre el surf i la música de pelis de sèrie B ens 

submergirem en un univers poblat de vampirs, homes llop i caníbals que són el que apareix a les projeccions 

d’aquesta veterana banda. La seva genial i obscura posada en escena la remata l’estètica pin-up de la guapíssima 

Annette S., més coneguda per Zombie Girl, que toca el sintetitzador i la guitarra. La festa està garantida! 

+ Dj. Lupe (Pentagrama club) 
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6. Seccions formatives 

 

6.1. Seminari “Back to the Future. Narracions, gèneres i formats del cinema del demà” 

 

És ficció? És documental? És cinema!  
Sessió dedicada a les noves i radicals tendències de la no ficció espanyola. A mig camí entre la ficció i el 

documental, les obres d’aquests autors desafien etiquetes i codificacions genèriques.  

 

Gonzalo de Pedro. Membre de l’equip del Festival Punto de Vista i del consell de redacció de Cahiers du 

Cinéma Espanya. Treballa també com a professor a la Universitat de Navarra i dirigeix curtmetratges que s’han 

projectat a festivals com Gijón i Las Palmas.  

 

Andrés Duque. Director prolífic, els  seus treballs (Ivan Z, Paralelo 10) s’han pogut veure en més d’una 

veintena de festivals internacionals. El seu primer llargmetraje, Color perro que huye, va estar a Rotterdam i 

participa a la secció Opera Prima del REC 2011. 

 

Los Hijos. Col·lectiu audiovisual format per Luis López, Javier Fernández i Natalia Marín. De la seva obra, de 

marcat caràcter experimental, destaca el seu primer llargmetratge, Los materiales, que va guanyar el Premi al Millor 

Director a Punto de Vista 2010. 

 

Martin Pawley. Critic de cinema i col·laborador de diverses publicacions online i de paper (Blogs&Docs, Xornal 

de Galicia). Programador de la Mostra de Ciencia e Cinema. Vinculat actualment a Zeitun Films, productora de 

Todos vós sodes capitáns, present a la secció Opera Prima del REC 2011 . http://blogs.xornal.com/sinais-de-vida/. 

 

Box to Box: From the White Box to the Box Office  
Sessió dedicada a aquesta secció paral·lela del Festival que aborda l’obra de  videoartistes que han passat de les 

galeries a les sales de cinema. L’artista canadenc Daniel Cockburn – que participa a la secció Opera Prima amb el 

seu primer llarg, You Are Here-  xerrarà amb el comissari del cicle, Xavier G. Puerto , i farà la seva performance 

audiovisual, All the Mistakes I’ve Made. A través d’una conferència il·lustrada amb imatges de pel·lícules, films 

propis i vídeos d’Internet, Cockburn desentranyarà el seu procés creatiu davant dels nostres propis ulls.  

 

Daniel Cockburn. El divers catàleg d’aquest videoartista de Toronto ha estat projectat a uns 80 festivals i 

galeries internacionals. Amb You Are Here, el seu primer llargmetratge, Cockburn va guanyar el Jay Scott Prize de 

l’Associació de Crítics de Toronto i va participar al Festival de Rotterdam. http://zerofunction.com/ 

 

Make them laugh?: Posthumor i altres mutacions de l a comèdia  
El fonamental llibre editat pel critic i teòric Jordi Costa,  Una risa nueva, ens servirà de fil conductor per a parlar del 

nou humor al nostre país. Aquell humor cafre, esbojarrat, políticament incorrecte, que es produeix als marges de la 

cultura oficial: a Internet, a les sèries de TV minoritàries,a les petites sales independents... 
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Jordi Costa. Crític de cinema, escriptor, comissari d’exposicions i guionista de comics. Ha escrit llibres sobre el 

cinema de ciència-ficció i una monografia sobre Todd Solondz. Actualment es crític de cinema d’El País i 

Fotogramas. El seu darrer llibre es titula Una risa nueva: Posthumor, parodia y otras mutaciones de la comedia. 

 

Miguel Noguera. Escriptor, humorista, il·lustrador, performer i, sobre tot, creador de Idees. Les Idees de Miguel 

Noguera son líriques, còmiques i filosòfiques alhora. No son acudits, gags, monòlegs ni cançons, sinó una altra 

cosa. De les seves Idees surten els Ultrashows i també el  llibre Ultraviolencia, recentment publicat per Blackie 

Books. http://miguelnoguera.blogspot.com/ 

 

Venga Monjas. Venga Monjas són Esteban Navarro i Xavi Daura, guionistes i directors de la sèrie més boja i 

surrealista d'Internet, que porta el seu mateix nom. La seva trajectòria els ha donat l'oportunitat de treballar amb 

creadors com Nacho Vigalondo, Miguel Noguera o Muchachada Nui (son guionistes de Museo Coconut). 

http://vengamonjas.blogspot.com/ 

 

Remix i la Cultura VJ  
Sessió dedicada a la Cultura VideoJockey des de les diferents perspectives dels participants a la taula: artistes, 

programadors i productors. Alguns dels temes clau que s’abordaran seran: el live cinema, les arts en viu, el remix, 

el vídeoart i les noves tecnologies.  

 

Moderador: Blai Mesa. Gestor cultural i productor audiovisual. Coordinador artístic i tècnic de la secció oficial 

Live Cinema i Reclanuí del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Director del Festival de Vídeo i Art 

Digital Strobe (Amposta) i de l’E-Plec, Festival d’Arts Visuals (Tarragona). Col·laborador habitual d’Encuentros, 

suplement cultural del Diari de Tarragona, entre d’altres publicacions.  

 

Óscar Abril Ascaso. Productor cultural, artista i teòric. Ha estat co-director del Festival d’Art Sonor Zeppelin, 

comissari de l’àrea expositiva del festival Sónar i articulador de la programació d’art sonor del Centre d’Art Santa 

Mònica. Actualment, és responsable de continguts de NauEstruch. http://abrilascaso.net/ 

 

Pedro Jiménez Álvarez. Membre de l’equip del festival audiovisual zemos98. Escriu per a >>forward, 

redmagazine.net i gramagrass.org entre d’altres. Ha coordinat els Tallers de Narrativa Digital de la Universidad 

Internacional de Andalucía i ha participat en el desenvolupament de projectes com Reunion 03 i Transacciones / 

Fadaiat. http://www.zemos98.org  

 

Rafaël. Fotògraf, director de vídeo i live video performer. A la seva obra, les imatges de vídeo i les fotografies són 

processades amb un ordinador creant seqüències rítmiques. El seu treball ha sigut exhibit a l'ICA, Londres, 

Outvideo a Rússia i Vidéoformes a França, entre d'altres. www.leafar.be 
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6.2. Mira'm / PROJECTE EDUCATIU 
 

 Dimarts 3, 10:00 h.  

PRIMOS 

 

Direcció:  Daniel Sánchez Arévalo 

Guió:  Daniel Sánchez Arévalo  

Intèrprets:  Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta 

Comp. Prod.:  Atípica Films, Mod Producciones 

Fotografia:  Juan Carlos Gómez 

Génere:  Comèdia 

Música:  Julio de la Rosa 

Any:  2011. Nacionalitat:  Espanya. Durada:  97’ 

 

A Diego li ha deixat la sevaxicotacinc diesabans del casament. Quèés el mésmadur i assenyat que ha de fer per 

superar-ho? 1.- Presentar-se a l'església el dia del casamentper si es penedeix. 2.- Emborratxar-se i desbarrar al 

costatdelsseuscosins Julián i José Miguel. 3.- Anarambelsseuscosins a les festes de Comillas, el 

pobleonestiuejaven de petits, i allí intentar recuperar a Martina, l'amor de la sevaadolescència. 4.- Totes les a 

daltesmentades. Resposta correcta: 4. Daniel Sánchez Arévalo deixa de costat el toagridolç del seu anterior film, 

Gordos(2009), per endinsar-se de ple al territori de la comèdia juvenil ambaquestretrat generacional tan 

divertitcommalenconiós. 

 

 Dimecres 4, 10:00 h. 

BLOG 

 

Direcció:  Elena Trapé 

Guió:  Elena Trapé, Tomàs Aragay, Cristina Clemente, Arantxa Cuesta, Aintza 

Serra, Valentina Viso  

Intèrprets:  Sara Gómez, Candela Antón, Irene Trullén, Alada Vila, Anna Castillo, 

Judit Cortina 

Producció:  Sergi Casamitjana, Lita Roig, Aintza Serra 

Comp. Prod.:  Escándalo Films 

Fotografia:  Bet Rourich 

Génere:  Drama adolescent  

Muntatge:  Liana Artigal 

Any:  2010. Nacionalitat:  Espanya. Durada:  90' 

 

Blog és la sorprenenthistòriad'un grup d'adolescents, noies de 15 anys, de classemitjana-alta, beneducades, 

intel·ligents, sensibles i conscients. Un grup de jovesamb un plasecret i un objectiucomú, el que elles consideren 

una meta absoluta i una veritat universal: la necessitat de viureemocionsfortes que les distingeixin de la resta. 

L'operaprima d'ElenaTrapéés una sorprenentaproximació al món de l'adolescència, ambressons de Lukas 

Modysson i SofiaCoppola. Utilitzanttècniques del documental i actrius no professionals, Trapédesvetlla un 

mónprivat, maiabansdescritamb tanta precisió. 
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7. Convidats 
 

Carmen Gray  (jurat d’Opera Prima) 

Nascuda a Nova Zelanda, Carmen Gray, crítica de cinema i periodista d'art, viu i treballa a Londres i escriu per a 

publicacions com Sight & Sound, Dazed & Confused i Little White Lies. Gray és un membre actiu de la FIPRESCI, 

la Federació Internacional de Crítics de Cinema amb la qual va ser Jurat a l’ultim Festival de Berlin, i és part també 

de l'equip de programació de l'organització benèfica FilmClub UK per a l'educació cinematogràfica 

 

Katinka Faragó  (jurat d’Opera Prima) 

Katinka Faragó és una productora sueca amb arrels hongareses, ex col·laboradora de mestres com ara Andrei 

Tarkovski o Ingmar Bergman, amb qui Faragó va treballar durant dècades, primer com a secretària de rodatge i 

més tard com a directora de producció i productora. Va ajudar al llegendari director en pel·lícules com Sonrisas de 

una noche de verano (1955), Gritos y susurros (1972), Sonata de otoño (1977) o Fanny y Alexander (1982), entre 

d’altres. Faragó també va contribuir a la creació de pel·lícules com La chica de la fábrica de cerillas (Aki Kaurismäki, 

1990), i Pelle el conquistador (Bille August, 1987). 

 

Félix Fernández de Castro  (jurat d’Opera Prima) 

Barcelona, 1963. Abans de dirigir, va ser creatiu durant tretze anys: director creatiu de Delvico Bats Barcelona en el 

període 1990-1997, i més tard soci fundador de SCPF. Com a creatiu, ha guanyat premis en els festivals de 

publicitat més importants del món, entre els quals destaquen diversos Lleons d'Or i de Plata a Cannes i Sols d'Or al 

Festival de Sant Sebastià. En la seva faceta com a realitzador, el seu treball ha estat premiat en diversos festivals 

de publicitat, entre els quals destaquen el festival de Cannes, Sant Sebastià, el Cercle de Creatius, etc. María y yo 

és el seu primer llargmetratge. 

 

Nora Navas  (actriu i presentadora de l’acte inaugural) 

L’actriu Nora Navas, amb una destacada i prolífica carrera, ha treballat al teatre i al cinema, passant 

pels curtmetratges, els telefims i les sèries. Ha estat guardonada amb la Concha de Plata del Festival Internacional 

de Cinema de Sant Sebastià i amb el Goya 2011 a la millor actriu per la seva actuació a Pa negre. Visitarà el 

festival per conduir la inauguració el 29 d’abril.  

 

Aureliano Amadei  (director de 20 Sigarette ) 

Aureliano Amadei (Roma, 1975) fa el seu debut com a actor als cinq anys en la pel·lícula Progetti di allegria de 

Vittorio de Sisti. Al 1998 es llicencia en l'Acadèmia d'art dramàtic Webber Douglas, a Londres, on treballa com a 

actor en el Globe Theatre. Al tornar a Itàlia, interpreta alguns papers en diverses pel·lícules, com El talento de 

Mister Ripley d'Anthony Minghella (1999). En 2005 escriu un llibre amb Francesco Trento en el qual explica la seva 

traumàtica experiència a l'Iraq: Venti sigarette a Nassiriya. 20 sigarette és el seu primer llargmetratge per al cinema. 

 

Daniele Coluccini i Matteo Botrugno  (directors d’Et In Terra Pax ) 

Matteo Botrugno (Roma, 1981) i Daniele Coluccini (Roma, 1981) es van graduar en Història i Crítica 

Cinematogràfica al 2005. Després de dedicar-se durant anys a la crítica de cinema, es van iniciar en el camp de la 

direcció al 2007 amb Chrysalis, el seu primer curtmetratge. Europa (2007) i Sísif (2008) completen aquesta trilogia 

de curts. Et in terra pax és el seu primer llargmetratge. 
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Andrés Duque  (director de Color perro que huye  i participant del seminari) 

Director prolífic, situat a la perifèria de la no ficció espanyola i autor de peças properas a la videocreació. Els  seus 

treballs (Ivan Z, Paralelo 10, La constelación Bartleby) s’han pogut veure en més d’una veintena de festivals 

internacionals. El seu primer llargmetraje, Color perro que huye, va participar a Rotterdam y va guanyar el Premi del 

Públic a Punto de Vista 2011. 

 

Elena Trapé  (directora de Blog ) 

Elena Trapé és directora de cinema. Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, va 

fer un Master en Gestió Cultural i es va graduar a la ESCAC. L'estiu de 2008 va rodar La Ruïna, la seva primera tv-

movie, nominada a millor pel·lícula per a televisió als premis Gaudí 2010. El2010 acaba Blog, la seva òpera prima. 

Professionalment compagina la seva activitat docent a la ESCAC, amb la realització publicitària en la productora 

Tesauro. 

 

Altres convidats: 

 

� Samuel Fröler (actor de Pure) 

� Taavi Eelmaa (actor principal de The Temptation of Saint Tony) 

� Gonzalo de Pedro  (participant al seminari) 

� Los Hijos: Natalia Marín + Javier Fernández  (participants al seminari) 

� Martin Pawley  (participant al seminari) 

� Jordi Costa   (participant al seminari) 

� Miguel Noguera   (participant al seminari) 

� Venga Monjas: Xavi Daura i Esteban Navarro   (participants al seminari) 

� Óscar Abril Ascaso   (jurat de REClanuí i participant al seminari) 

� Pedro Jiménez Álvarez   (participant al seminari) 

� Rafaël  (participant al seminari) 

� Pedro Jiménez  (jurat de REClanuí) 

� Tere Badia (jurat de REClanuí) 
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8. Exposició 
 

 

CENT ANYS DE LA UFA (1911-1945):  

DELS MESTRES ALS NAZIS I HOLLYWOOD 

 
El REC ofereix cada any una exposició dedicada a referents del cinema internacional. La mostra d'aquesta edició, 

“Cent anys de la UFA (1911-1945): dels mestres als nazis i Hollywood”, està dedicada a l'estudi cinematogràfic 

alemany que va rivalitzar en poder i influència amb el propi Hollywood. L'exposició es pot veure del 15 d'abril al 15 

de maig al hall de l'Antiga Audiència i inclou 53 espectaculars fotografies dels decorats i rodatges de pel·lícules 

mítiques com ara Metropolis (Fritz Lang, 1927) o El ángel azul (Josef von Sternberg, 1930), així com cartells 

d’algunes d’elles. 

 

La Universum Film Aktiengesellschaft (coneguda com a UFA), va ser el principal estudi cinematogràfic d'Alemanya, 

i un dels majors del món fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Al 1911, la societat productora cinematogràfica 

Deutsche Bioscop GmbH va començar la construcció d'uns estudis de cinema sobre terrenys d'una zona fabril 

situada a les rodalies de Potsdam, Berlin. L'estudi s'inaugura oficialment al 1912 amb el rodatge del film 

protagonitzat per Asta Nielsen Der Totentanz (Urban Gad, 1912). 

 

En el curs dels anys següents les instal·lacions de l'estudi són ampliades constantment, fins que al 1917 es funda la 

Universum Film AG, coneguda comunament com a UFA. Aquesta apareix per iniciativa dels militars alemanys com 

a empresa estatal de propaganda durant la Primera Guerra Mundial, però acabaria convertint-se en el bressol de 

l'expressionisme alemany així com en un referent cinematogràfic mundial. Entre 1917 i 1932, als seus platós es van 

formar mestres com ara Fritz Lang, F.W. Murnau o Josef von Sternberg i es van gestar clàssics com els 

anteriorment esmentats Metropolis i El ángel azul , així com El último (F.W. Murnau, 1924), La montaña sagrada 

(Arnold Fanck, 1926), Fausto (F.W. Murnau, 1926), Los Nibelungos (Fritz Lang, 1924), El Golem (Paul Wegener, 

1920) o M, el vampiro de Düsseldorf  (Fritz Lang, 1931).  

 

A partir de l'arribada de Hitler al poder al 1933, la producció resta, cada vegada més, sota el control del Ministre de 

Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Al costat de films d'entreteniment, sorgeixen pel·lícules obertament 

propagandístiques a favor del Tercer Reich o antisemites, com El judío Süss (Veit Harlan, 1944). La pressió de 

Goebbels sobre els estudis i la imminent guerra, portarà a l'exili a Lang, Murnau i a molts d’altres, que reprendran la 

seva carrera a Hollywood, influint de manera decisiva en el desenvolupament del llenguatge i l’art cinematogràfic a 

la indústria californiana. 
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9. Arròs Movie 

 

 

 

DIUMENGE, 1 DE MAIG DE 12H A 18H. CAMP DE MART 

 

ARRÒS MOVIE és una road movie amb sabor Mediterrani, feta amb el teu granet d'arròs, llicències lliures i amor a 

la paella! Es tracta d’un projecte pioner que reformula la manera com fem i veiem cinema. Es financia per Crowd 

Funding, és a dir, amb la col·laboració de totes i tots. En temps de crisis, el Crowd Funding permet finançar 

projectes creatius de manera independent i alternativa. El creador ja no està compromès amb les institucions que el 

subvencionen sinó que ho està amb el seu públic, que s'implica amb el projecte des que és només una idea. El 

millor per a entendre què és el Crowd Funding és fer-se co-productor d'ARRÒS MOVIE: http://arrosmovie.info/b/. 

 

ARRÒS MOVIE planteja una narrativa transmedia perquè les formes de distribució tradicionals estan obsoletes. 

Estem generant tot un conjunt de continguts que amplien l'experiència de la pel·lícula i que es difondran per les 

diferents finestres que existeixen: televisió i cinema però també internet, consoles i mòbils. Durant la presentació, 

que es farà al Camp de Mart el diumenge 1 de maig de 12h a 18h, s’explicarà tot això mentre es cuina una paella 

per a 100 persones.  

 

SINOPSI: El film comença amb un assassinat brutal que farà iniciar a Tomàs, el nostre protagonista, el seu viatge 

on trobarà situacions, llocs i personatges que l’ajudaran a solucionar els seus problemes i posar fi a la seva 

persecució. Com a tota pel·lícula de carretera el protagonista farà un viatge interior de trobada d’ell mateix i de la 

seva comunitat. 

 

PERSONATGES: Però a pesar d’aquest caràcter introspectiu el film serà coral i aniran apareixen contínuament 

persones, personatges i personalitats de tota índole, molts d’ells figures claus de la nostra cultura contemporània. 

Volem trobar a Pep Isbert i a Walter Brennan, coneixeu algun? Hi hauran dos moments al film on la suma de 

personetes en un mateix indret serà clau, una d’elles serà l’escena de la Rave on convidarem a tots els seguidors i 

productors de l’ARRÒS MOVIE a participar i aportar el seu granet artístic (aprofitarem l’excusa de filmar l’escena 

per a montar un autèntic festival). 

 
LOCALITZACIONS: Com en tota Road Movie, els paisatges i localitzacions son fonamentals, aquestos llocs han de 

parlar i comunicar tant o més que els personatges que apareguin, per això el nostre director de fotografia, Dani 

Belza , haurà de treballar de valent, però ací també us necessitem. Heu d’ajudar-nos a trobar aquestos llocs tan 

singulars. Per exemple un bar de carretera perdut en mig del no res, una cantera blanca, unes fàbriques 

abandonades, una casa rural mig derruïda, un descampat prop de l’Albufera on fer una Rave. Anirem fent una 

descripció detallada de cada lloc per a que ens ajudeu.  

 

+ info a http://arrosmovie.info/b/ca/la-pel-li/ 



 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl. www.comedia.cat. T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · 620 811 386 nlozano@comedianet.com 

38 
 
 

10. Cloenda 

 

Concurs Tinet Autors de Tarragona 

Dissabte 7, 18:00 h. Teatre Metropol 

Nieve de primavera, d'Alvaro Sanz. 13'46'' 

Respira, d'Aida Hebles. 3'30'' 

Uncertain Times, de Maria Roig. 14' 

Soroll Blanc, d'Alfredo Bravo. 7'45'' 

Amigos para siempre, de Daniel Ibáñez. 8' 

 

Lliurament de premis + Clàssics al dia:  

El somni truncat dels orígens RuidosDeFondo 

Dissabte 7, 20:00 h. Teatre Metropol 

El lliurament de premis inclou l'espectacle de producció pròpia Clàssics al dia: El somni truncat dels orígens , 

amb la projecció de curts inèdits de l'época daurada del cinema alemany (Walter Ruttman, Fritz Lang, Borzage...), 

musicat en directe per RuidosDeFondo . 

 

Ruidosdefondo  és Pablo Vidal i Cessar Meler (lecirke, the transistor arkestra, ex-noisets...). Tornada als orígens: 

dues persones i un munt d'instruments. Per a  l’ocasió: música en blanc i negre, un univers oníric al servei de 

l’època daurada del cinema Alemany. 
 

PEÇA FORA DE CONCURS:  

Slim up , de Toniu Xou i Patrícia Martínez del Hoyo. 1'57'' 

Peça inclosa al film Live in a day , de Ridley Scott. 

 

Colofó 

Dissabte 7, 22:00 h. Teatre Metropol 

Projecció de la pel·lícula guanyadora del Premi del Públic a la millor Opera Prima. 

 

The 1000 People Band, by Gangpol&Mit 
Dissabte 7, 23:30 h. Teatre Metropol. França. www.myspace.com/gangpolundmit   

Duet de música i gràfica, Gangpol & Mit treballen en un peculiar món habitat per criatures coloristes, que configuren 

un bestiari singular que es mou en ambients lisèrgics dins d’històries un pèl apocalíptiques. En aquest electritzant 

nou treball reconstrueixen estils musicals com el swing, boogaloo, tango, folk, funk sintètic, cúmbia digital… 

 

Rec Forward Trio 

Dissabte 7, 00.30 h. Teatre Metropol. Piano Coctail 
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11. Equip 
 

 

Direcció: Xavier Gª Puerto 

Coordinador de producció: Jacob Dalmau 

Programació i coordinació Reclanuí: Blai Mesa i Aida Bañeres 

Programació i coordinació Seminari i Catàleg: María Adell 

Comitè de selecció de curtmetratges: Federico Canal, Jacob Dalmau, Andrés Fernández i Xav ier Vidal 

Coordinació tècnica: Vicky Melaragni 

Producció: Andrés Fernández, Àlex Font i David Rivas 

Ajudants de producció: Adrià Bertran, Dani Bonillo, Núria Curto, Marimar C adavid, Saray Martínez i Paloma 

Pontón 

Gestió de convidats: Marina Vives 

Coordinació de comunicació: Patricia Salvatierra 

Premsa & Marketing: Comedia, comunicació & media / www.comedia.cat  

Fotògraf: Josep Malo 

Muntatge Nit Bizarra: Marc Igual 

Imatge i disseny gràfic: Unai Reglero / www.caldodecultivo.com  

 

Spot: 

Direcció: Ramón Ayala ; Fotografia: Guto Moura ; Càmera: Xavi García ; Aj. Càmera: Sergi Escuín ; Art: María 

Lavilla ; Models: Kimberley Tell, Anna Vicén ; Maquillatge: Gina Ros ; Estilisme: Elisabet Argulló i Karim 

Adduchi. Una producció de Compañía Volcánica. Filmmaking Office i Pretoblanc  per a Play Acció Cultural . 

 

12. Informació d’interès 
 

REC. Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011.  

C/ Arquitecte Rovira, 2. 43004 Tarragona. T: (+34) 977 235 919. E: info@festivalrec.com 

 

Entrades: 

Poden adquirir-se al recinte des d’1 hora abans de l’acte i a www.atrapalo.com  

Opera Prima:  Abonament secció oficial (5 pel·lícules): 16 € 

Entrada individual: 4 € (-25% socis del tr3sc i titulars del Carnet Jove) 

Nit Bizarra:  5€ anticipada / 7€ guixeta 

entrades anticipades a la venda a Shiva Music (Tarragona) i Bat a Bat (Reus) 

Seminari:  cal inscripció prèvia 

La resta d'actes són de lliure accés. 

 

Espais:  

Auditori Caixa Tarragona · Pere Martell, 6 / Antiga Audiència · Plaça Pallol, 3 / Camp de Mart · Avgda. 

Catalunya s/n. / Sala Zero ·  Sant Magí, 12  

 

SERVEI DE PREMSA / REC’11 
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Nèstor Lozano: 620 811 386 nlozano@comedianet.com 


