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Concurs Opera Prima Internacional 
 

Todos vós sodes capitáns   ESTRENA A CATALUNYA  

(Espanya, 2010. Dir: Oliver Laxe) 

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

Fipresci  

El gallec Oliver Laxe, autor de l’únic títol espanyol seleccionat a Cannes (a la secció paral·lela de la 

Quinzena dels realitzadors), va rebre el premi de la crítica internacional per la seva opera prima. La 

pel·lícula, rodada en blanc i negre a Tànger amb una càmera de 35 mil·límetres, neix d’un taller de 

cinema amb nens marroquins desenvolupat per Laxe a la ciutat nord-americana. El jove director 

planteja aquest taller amb mètodes que no agraden a tothom. Flirteig entre documental i ficció, i 

l’espontaneïtat dels nens sorprenen i atrapen a l’espectador en aquest novíssim cinema d’autor, que 

ha convertit al seu director en un referent des de ja. 

   

The Tempation of Saint Tony      

(Estònia, Finlàndia, Suècia, 2010. Dir: Veiko Öunpuu)   ESTRENA A CATALUNYA  

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

La sorpresa europea de l’any és una complexa, surrealista faula d’un home que amb certs dilemes 

morals empren un camí, que mitjançant un humor negre i bizarro, ens condueix per una infernal i 

grotesca visió de la societat post-soviètica. Agitem Lynch, Passolini, Kafka i Dante en un còctel que 

ens servirà Buñuel. Tota una experiència cinematogràfica única que ens deixarà sense paraules. 

 

Et In Terra Pax     

(Itàlia, 2010. Dir: Matteo Botrugno i Daniele Coluccini)   ESTRENA A L’ESTAT  

Aquest poderós thriller social, a mig camí entre  Gomorra  i Animal Kingdom, va 

ser la gran sorpresa de la darrera Mostra de Venèci a 

El concurs d’Opera Prima Internacional de REC’11 comptarà amb l’estrena a l’estat espanyol de la 

italiana Et in terra pax, debut cinematogràfic de Matteo Botrugno i Daniele Coluccini. Arriba avalat per 

la secció paral·lela de la Bienal de Venecia Giornate degli Autori i el festival de Cinema de Tokio. 

Signat per aquests dos crítics de cinema que s’han passat a l’altra banda, narra tres històries 

ambientades en un suburbi de Roma, en un relat que podríem situar a mig camí 

entre Gomorra i Animal Kingdom. Un poderós thriller social amb una tensió continua que ens fa sentir 

que tot pot explotar en qualsevol moment. La gran sorpresa de la Mostra de Venècia del 2010.  

 

Color perro que huye     ESTRENA A CATALUNYA  

(Espanya, 2011. Dir: Andrés Duque) 

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

Premi del Públic al Festival Punto de Vista  

"No tinc ni cel·luloide ni cintes de vídeo. Només números emmagatzemats en discs durs i en forma de 

caixes de memòria anomenades quicktimes". L'esperadíssim primer llargmetratge d'Andrés Duque, 

autor del premiat documental sobre Iván Zulueta Iván Z (2004), s'inicia amb aquesta nota-manifest 

que ja apunta la vocació híbrida d’una proposta en la que Duque esdevé sampleador d'imatges. Un 



film íntim i poètic, fet amb retrats d’amics, passegis comentats i un viatge al seu país natal, Veneçuela, 

en el qual el caos imposa el seu atractiu estètic. Una pel·lícula lírica i imprescindible que parla sobre el 

present del cinema, aquí i ara. Premi del Públic al Festival Punto de Vista 2011. 

 

20 sigarette     

(Itàlia, 2010. Dir: Aureliano Amadei)  ESTRENA A L’ESTAT  

El títol italià més aplaudit de la darrera edició d e la Mostra de Venècia, 

guanyador del Premi Controcampo  

L’opera prima d’Aureliano Aamadei és un retrat autobiogràfic, per moments punyent i entranyable, 

sobre l’absurditat de la guerra i l’engany de la política contemporània. Amadei és l’únic civil que va 

sobreviure a la massacra de Nasiriya (Iraq) del 12 de novembre de 2003, provocat per dos iraquians. 

L’atemptat es va saldar amb 50 víctimes. Aquest jove anarquista i antimilitarista havia rebut una oferta 

per anar a rodar a Iraq una sèrie sobre la reconstrucció de Nassiriya, i va acabar vivint un malson. 

Amadei va explicar la història en un bestseller homònim, previ al llargmetratge, i amb el seu debut 

cinematogràfic va rebre el Premi Controcampo de la 67ª edició de la Mostra de Venècia. 

 

Machotaildrop  

(Estats Units, Canadà, 2009. Dir: Corey Adams i Alex Craig) 

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

de culte  

Els canadencs Corey Adams i Alex Craig signen aquesta cinta amb cameos de patinadors 

professionals, que apropa el REC al públic més jove. El protagonista és Walter Rhum, un virtuós del 

monopatí de 16 anys. La seva gran aventura començarà quan la prestigiosa companyia Machotaildrop 

el recluti com a un dels seus skaters estrella. Si Tim Burton hagués filmat una versió skater de Charlie 

i la fàbrica de xocolata, li hauria sortit alguna cosa molt semblant a aquest deliciós film fantàstic d'aire 

retro amb cintes VHS daurades, barons malvats i un delirant grup d'homes-llop. Una pel·lícula de culte 

instantani. 

 

Pure   ESTRENA A L’ESTAT  

(Suècia, 2010. Dir: Lisa Langseth) 

Debut de la realitzadora sueca Lisa Langseth, prota gonitzada per la Shooting 

Star Alicia Vikander  

Katarina és una ‘princesa de barri’ que devora la vida per impulsos. Enamorada de Mozart, entra a 

treballar a la Filarmònica d’Estocolm, tot sembla aclarir-se. Entre música embriagadora no se n’adona 

que tot no serà com ella es pensa. Un Fish tank suec, que li va atorgar a l’actriu principal (Alicia 

Vikander) la consideració de Millor Promesa del Cinema Europeu 2011 (Shooting Star) a la Berlinale. 

La pel·lícula també es va imposar al Festival Internacional de Cinema de Pusan amb el Premi Flash 

Forward, reservat als directors novells no asiàtics.   

 

Alamar   ESTRENA A CATALUNYA  

(Mèxic, 2009. Dir: Pedro González-Rubio) 

Pel·lícula guanyadora el 2010 del Festival de Rotte rdam   



Natan viu a Roma amb sa mare, i va a passar l’estiu amb el seu pare a Banco Chinchorro, una barra 

de corall a Mèxic, un paradís de somni. Una cabana al mig del mar, la pesca, el busseig, els jocs i 

l’amor familiar fan passar la vida en bona relació amb la natura. Més que una pel·lícula, tota una 

experiència sensorial, avalada per un munt de premis (entre ells el de Millor Pel·lícula al Festival 

Internacional de Cine de Rotterdam 2010, l’Especial del Jurat al Festival de Cine de Miami o el de la 

FIPRESCI al Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse). 

 

En el futuro    ESTRENA A L’ESTAT  

(Argentina, 2010. Dir: Mauro Andrizzi) 

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

pel·lícula de temàtica LGTB  

Aquesta producció independent argentina, rodada en blanc i negre per Mauro Andrizzi, narra nou 

històries d'amor, entre elles la d'una parella gai que curiosament rememora la seva antiga rivalitat per 

una dona. Històries curioses i corprenedores del passat que fan referència a un futur incert. Què és 

veritat? qui m’enganya? i més, m’importa o tinc prou amb deixar-me fascinar? Una pel·lícula 

enigmàtica i hipnòtica, que després de l’impacte inicial, t’enxampa amb els seus fils invisibles. 

 

Four Lions    ESTRENA A L’ESTAT  

(Gran Bretanya, 2010. Dir: Chris Morris) 

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

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

Quatre amics, islamistes radicals, intenten preparar un atemptat. Però són tan ximples i sapastres, 

que esdevé una aventura absurda i surreal. Una comèdia mordaç i punyent, políticament incorrecta, 

que parla l’absurditat del terrorisme i els radicalismes recordant els Monthy Pyton. Four Lions va 

guanyar el premi a la Millor Pel·lícula a Sundance 2010 i el BAFTA a la millor Opera Prima anglesa. 

 

Secció BOX TO BOX · FROM DE WHITE BOX TO THE BOX OFFICE 
 

(VIDEOARTISTES QUE DONEN EL SALT AL CINEMA) 

 

You Are Here      ESTRENA A L’ESTAT  

(Canadà, 2010. Dir: Daniel Cockburn) 

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

secció del REC, Box to box 

La programació de REC dedica enguany un cicle als artistes que donen el salt del videoart a 

l’audiovisual: Box to box (“from de white box to the box office”, de la galeria d’art a la taquilla). 

Aquesta secció inclourà la premiere a Espanya de You are here, l’aclamat debut del 

videoartista Daniel Cockburn. Amb el subtítol “A meta-detective story”, explora la naturalesa de la 

consciencia 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 S. XXI i va ser reconegut a la darrera edició 

del Festival de Locarno amb el premi de la crítica. 

 



PEL·LÍCULA INAUGURAL 

Nowhere Boy    ESTRENA A L’ESTAT  

(Gran Bretanya, 2009. Dir: Sam Taylor-Wood) 

La videoartista Sam Taylor-Wood debuta al cinema am b una biografia del jove 

John Lennon  

El jove John Lennon està atrapat entre una tieta ferma i rígida i una mare irresponsable i 

embriagadora, tota swing. Aquest és el context afectuós on es forja el geni q va composar 'Imagine', 

per exemple. Afecte i baralles a parts iguals, noies, nous amics, entre ells un tal Paul, i música, molta 

música, són el paisatge vital al Liverpool dels 50. La subtil mà de la videoartista Sam Taylor-Wood 

construeix un sòlid i animat drama apte per a no fans dels Beatles (i per fans, encara més). 

 

K.364. A journey by train    ESTRENA A L’ESTAT  

(Gran Bretanya, França, 2010. Dir: Douglas Gordon) 

Debut d’un dels més reconeguts videoartistes contem poranis, Douglas Gordon  

K.364. A journey by train, òpera prima de Douglas Gordon seleccionada a la secció HoriZzonTI de 

la darrera edició de la Biennal de Venècia, reviu el viatge de dos músics polonesos d’origen jueu, Avri 

Levitan i Roi Shiloach, per les terres que els seus pares abandonaren el 1939, de Berlin a Poznan fins 

a l’auditori de Varsòvia, on s’incorporen a una orquestra de cambra. L’escocès Douglas Gordon , un 

dels més reconeguts vídeoartistes contemporanis (va exposar al MoMA de Nova York el 2006), 

visitarà Tarragona durant la celebració del REC.  

 

Hunger  

(Irlanda / Gran Bretanya, 2008. Dir: Steve Moqueen) 

Un retrat impactant, èpic, seductor i inoblidable q ue va guanyar la Càmera d’Or 

a Cannes 2008  

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

i estèticament inapel·lable crònica dels últims dies de Bobby Sands, el membre de l’IRA que inicià 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. Una de les pel·lícules de la dècada. Simplement 

imprescindible. 

 

REC’11. FESTIVAL DE CINEMA DE TARRAGONA 

Del 29 d’abril al 7 de maig de 2011  

COMEDIA. Comunicació & mèdia. Ana Sánchez / Nora Fa rrès.  
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