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Cada nova edició del REC saluda l’hivern 
amb noves idees, noves sorpreses, 
noves descobertes, noves il·lusions. 
Però enguany, a més, duu un signi- 
ficat especial per a totes aquelles que 

empentem, en una tasca de vegades feixuga, per 
a que es pugui tornar a celebrar. Enguany fa ja 
5 anys de l’Edició Especial del REC el 2012, amb 
un important impuls de la ciutadania per a la 
recuperació d’un esdeveniment que estava en 
hores baixes, i un canvi de dates que li va atorgar 
nova identitat. Avui, després de 5 anys del 
profund canvi de format del festival, es pot dir 
que es troba consolidada una nova estructura, 
amb pics d’èxit com la coordinació de projectes 
europeus, un creixement econòmic més enllà 
del territori o la creació del nostre Laboratori –el 
Primer Test– amb l’acompanyament a projectes 
fílmics en fase de creixement que han tocat l’èxit.
També, si fem la vista enrere, podem veure la 
descoberta d’una nova generació de joves direc-
tores que agafaven embranzida i encaraven 
la creació fílmica amb una personalitat inusual. 
Al 2017, de les Girls on Fire hem saltat a 
Women on Fire, que ens permet conèixer 
com ha evolucionat la situació de la dona a 
la indústria del cinema en els últims anys i 
reflexionar sobre les passes encara a realitzar.
Temps difícils per a la reflexió en un context 
plagat de dies històrics i de l’actualitat més 
immediata i contínuament canviant, de la qual 
és difícil abstraure’s i desconnectar, com si fos 
l’últim capítol de l’última temporada de la sèrie 
més trendy. Sí que podem assegurar que ha sigut 
l’edició més difícil d’aixecar, en un entorn ple 
d’incerteses, un context volàtil, dificultats a l’in-
terlocució, i canvis a les institucions. Tot plegat es 
veu reflectit al programa del REC, amb propostes 
especials que ajuden a reflexionar sobre el mo-
ment actual, com la recuperació dels “Informes 
Generals” d’en Pere Portabella (a més de la cele-
bració dels 50 anys del seu mític No compteu amb 
els dits), l’enèsima gamberrada d’en Kikol Grau, 

o pel·lícules concebudes en d’altres geografies 
que poden variar d’interpretació en funció de 
l’entorn i el prisma des del qual es contemplen.
Més enllà de la urgència del moment històric, el 
nostre programa presenta temàtiques d’actu-
alitat, com les noves formes de família i les di-
verses formes d’estimar, les contradiccions de la 
idea d’Europa, la importància dels ‘statements’ o 
la força de la ficció com a refugi envers la realitat.
Ha sigut aquesta evolució dels últims anys el que 
ha permès la presència amb total desinvoltura 
i coherència d’aquesta multiplicitat de mirades. 
Tot i que, passats 5 anys d’aquesta nova estruc-
tura, i malgrat el seu èxit, un festival com el REC 
s’ha d’anar anticipant als reptes. El REC ja ha 
emprès noves iniciatives per preparar el futur, 
com les Sessions Vermut al Teatret del Serrallo, 
la col·laboració amb Tecletes que ha donat 
forma a les projeccions per a tota la família del 
MiniREC, o l’empoderament del grup d’antics 
membres del Jurat Jove, que proposa diverses 
accions dins la programació, com l’EngegaR. Tot 
plegat, eixamplant la base social del festival 
i la participació al seu programa. Amb tot, ara 
que aquesta nova versió del REC es troba en el seu 
zenit, és moment dels nostres representants 
ciutadans de dir la seva. Des de les nostres 
institucions públiques, com a participants di-
rectes de la vida social i cultural, s’ha de fer una 
profunda reflexió sobre quin festival es vol, si 
es vol. Sabem que per alguns, el REC, com mostra 
la nostra imatge d’enguany, pot ser tota una 
ortiga. Però, com resa la pròpia definició: “con-
siderada popularment com a mala herba, és un 
potent fertilitzant que estimula el creixement de 
plantes emergents”. A més a més, com diuen els 
nostres fans més fidels, #AquestaOrtigaNoPica
I per visualitzar aquesta capacitat d’engrescar, 
de fomentar diàleg i entorn per a la creativitat, 
la primera resposta ha de venir del públic, 
sempre el públic, el veritable sustent del 
REC, el festival de cinema de Tarragona.
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TESNOTA DEMASIADo CERCA
KANTEMIR BALAGov, 2017. RuSSIA. vo RuS SuB CASTELLà. 118’. 
CaST.: DaRya ZHovnER, olga DRagunova, vEnIamIn KaC

1998, Nalchik, Caucas septentrional, Rússia. Ilana 
és una jove de 24 anys que treballa al garatge 
mecànic del seu pare. aquella tarda, la seva família 
i amics es reuneixen a casa per celebrar el compro-
mís del seu germà petit, David. Tot sembla felicitat 
en aquesta petita comunitat jueva. Però aquella 
mateixa nit, la jove parella és se- 
grestada i a la família li arriba una petició de rescat 
a la qual no poden fer front. Encara en estat de xoc, 
tots els membres de la família faran el necessari 
per salvar al David, sense importar els riscos.
Kantemir Balagov (Nalchik, 1991), després de 
realitzar diversos curtmetratges i apadrinat per 
Sokúrov, mostra una perícia inusitada per a la 
seva jovenesa en aquesta primera pel·lícula. amb 
determinació i un posicionament de la càmera 
superb, Balagov construeix un drama sòlid, elegant, 
dur i sec que t’atrapa des dels primers plans i no et 
deixa anar fins temps després de la projecció. una 
història amb diverses implicacions morals, que 
subratlla la força del context i que pot portar a l’es-
pectador a un complex dilema. D’un talent brutal, 
Kantemir Balagov és el descobriment de l’any.

ADIÓS ENTuSIASMO
vLADIMIR DuRáN, 2017. ARGENTINA/CoLòMBIA. vo CASTELLà 
Sub anglèS. 79’. CaST.: CamIlo CaSTIglIonE, laIla malTZ, 
maRIEl FERnánDEZ

El jove Axel viu a Buenos Aires amb les seves tres 
germanes grans, de les que en certa manera es 
fa càrrec. Elles gaudeixen de les seves fantasies 
infantils mentre segueixen preocupades per 
les seves pròpies vides. El seu apartament és 
un acollidor espai on escoltar música, menjar, 
llegir, dormir i discutir sota la càlida llum. Tot 
un íntim refugi familiar. Quan es disposen a 
celebrar l’aniversari de la seva mare hauran 
d’afrontar el seu peculiar estil de vida.
Què és el que fa una família? Quins fils man-
tenen units als seus diversos membres? les 
famílies comparteixen pisos, secrets, records i 
es coneixen, sovint, profundament. Encara que 
no es tracten amb respecte, sempre es tenen 
els uns als altres. vladimir Durán aconsegueix 
en el seu primer llarg plantejar totes aquestes 
qüestions a través d’una narrativa valenta i fas-
cinant, mentre deixa oberts nous interrogants
Explicar-vos massa coses sobre els complexos 
vincles familiars d’aquest grup de persones, no 
només us estriparia part del seu interès, sinó 
que us distrauria del seu principal encant: la 

Dimarts 5 |18 h
Antiga Audiència

premi FipreSCi a la secció Un Certain regard, Cannes
Young Crítics award al Tarkovsky Film Festival
millor actriu al Festival de montreal
millor Debut al Festival de Sochi

Estrena a Catalunya

Dimecres 6 |18 h
Antiga Audiència

estrenada a Berlin 2017
millor Director internacional / millor pel·lícula 
Nacional a Cartagena de indias 2017
millor Llargmetratge “Vanguardia y Género” BaFiCi 2017

Estrena a Catalunya

*AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR

peculiar energia narrativa que impregna tot el 
film, la capacitat de deixar-te anar per les seves 
alegries, les seves diverses personalitats i l’ha-
bilitat de transmutar converses, sons i imatges 
en tot un carrousel emocional. un drama fa-
miliar amb un estrany gir. una pel·lícula que us 
acompanyarà temps després d’haver-la viscut.



MATAR A JESÚS
LAuRA MoRA, 2017. CoLòMBIA.vo CASTELLà SuB ANGLèS. 95’.
CaST.: naTaSHa JaRamIllo, gIovannI RoDRíguEZ, 
CAMILo ESCoBAR

Paula és una jove estudiant que presencia 
l’assassinat del seu pare, un popular professor de 
ciències polítiques d’una universitat pública de 
Medellín. Així, de cop, totes les seves vides fan un 
gir. Però Paula va aconseguir veure en la distància 
el rostre de l’assassí i es donen pressa en denun-
ciar-lo. Devastada pel dolor, la seva família haurà, a 
més, d’afrontar la indolència oficial. les autoritats 
amb prou feines s’involucraran en un cas que aviat 
serà arxivat. De manera accidental, un dia Paula 
es creuarà amb Jesús, l’assassí del seu pare, i el seu 
fràgil dia a dia trontollarà. Què succeeix quan la 
venjança apareix com una opció real i palpable?
La directora Laura Mora va estudiar direcció a 
Austràlia, on també va iniciar la seva carrera, cosa 
que li va permetre mantenir la distància necessària 
sobre els conflictes en el seu país natal. I a la seva 
tornada a medellín, ha realitzat diverses obres 
(com la codirecció en la sèrie Escobar, el patrón del 
mal, 2012), que culmina en aquest el seu primer lla-
rg.  un intens ‘tour de force’ emocional, que mostra 
les complexitats d’un país en (re)cons- 

SEVERINA
FELIPE HIRSCH, 2017. BRASIL/uRuGuAI. vo CASTELLà SuB 
anglèS. 103’. CaST.: CaRla QuEvEDo, alFREDo CaSTRo, 
DANIEL HENDLER

un melancòlic aspirant a escriptor regenta una 
exquisida llibreria ‘vintage’ amb rares primeres 
edicions en una coneguda ciutat sud-america-
na. Entre la seva rutina de lectures, activitats i 
escassos clients apareix la bella Ana. Seductora 
i enigmàtica, deixa un rastre de llibres robats 
després de cada visita. Després de la sorpresa, 
el jove cau embruixat pel seu misteriós encant, 
i en la seva cerca la frontera entre el racional 
i l’irracional es va diluint a cada trobada.
El brasiler Felipe Hirsch construeix un conven-
cional drama amb estil que és un cant a l’amor 
romàntic i els llibres que l’alberguen, tant com 
una celebració de les vetllades regades de vi i 
converses passatgeres. En una espècie de selec-
ció de talents llatinoamericans (el gran Alfredo 
Castro hi té un paper clau), Hirsch construeix una 
narrativa plena de caps per lligar que va diluint 
la fina línia entre realitat i misteri. així com el 
desorientat, però decidit llibreter va caient a les 
xarxes de l’esquiva ana, la història va derivant 
en un persuasiu i intrigant relat de tints ‘noir’.

Dimecres 6 |20 h
Antiga Audiència

premi de la Joventut i del Jurat Signis 
a San Sebastián

Estrena a Catalunya

Dimecres 6 |22 h
Antiga Audiència

Festival de Locarno Cineasti del presente

Estrena a Espanya

trucció, i amb gran mestratge en la empatia, ens 
situa davant un mirall de les nostres pròpies con-
tradiccions. Dos extrems que es troben, es creuen, 
ens posen contra la paret en un emotiu i potent 
relat que ens porta més enllà del que veiem en 
pantalla. una de les pel·lícules del festival.

Enigmàtica i a estones fascinant, SEvERINA 
és una delicada i sensual aventura, un gaudi 
per als sentits, solapant realitat i misteri 
fins a fer-los indistingibles. un homenatge 
a les històries explicades, una carta d’amor 
a la literatura i a la lectura en general.

4  opera prima



LOS PERROS
MARCELA SAID, 2017. XILE/FRANçA. vo CASTELLà SuB ANGLèS. 
94’. CaST.: anTonIa ZEgERS, alFREDo CaSTRo,

 RAFAEL SPREGELBuRD

La Mariana, de 42 anys d’edat i pertanyent a 
la classe social alta xilena, ocupa els seus dies 
dirigint una galeria d’art i aprenent a muntar a 
cavall. El seu instructor d’equitació, Juan, és un 
exoficial de cavalleria conegut com El Coronel 
que està sent investigat per abusos de drets 
humans comesos durant la dictadura xilena. 
a poc a poc, la mariana anirà descobrint que 
aquesta investigació forma part d’un complex 
entramat que va més enllà del que ella s’imagina.
Marcela Said, amb formació a Xile i La Sorbona 
de París, ha estudiat diversos aspectes de la 
història del seu país amb els seus curtmetrat-
ges i documentals, guanyant diversos premis. 
Després del seu primer llargmetratge de ficció, 
El verano de los peces voladores (Quinzaine des 
Reálisateurs, Cannes 2013), inèdit a Espanya, a 
Los Perros, el seu segon llarg, insisteix en les 
profundes ferides que va deixar la dictadura de 
Pinochet a la societat xilena i que s’arrosseguen 
fins al dia d’avui. amb la mà ferma en la direcció, 
uns actors en estat de gràcia i una sèrie de cui-

CLuB EuROPA
FRanZISKa HoEnISCH, 2017. alEmanya. vo alEmany
/FRanCèS/anglèS Sub CaSTEllà. 82’. CaST.: RolanD 
BoNJouR, RICHARD FouoFIé DJIMELI, SILvAINE FALIGANT

martha, de França, yasmin, d’alemanya i Jamie, 
dels Estats units, són companys de pis al popular 
i multicultural barri de Kreuzberg, a berlin. 
Han crescut amb els valors de la igualtat i la soli-
daritat, i duen una vida cooperativa al pis mentre 
es construeixen un futur en l’esfera de la gestió 
cultural. Amb ells, també hi passarà a viure Sam, 
que ve del Camerún. les motivacions que a ell 
l’han portat fins a berlin no són la lluentor del 
món del disseny ni l’art, sinó la seva condició 
de refugiat. Amb tot, Europa aviat li complicarà 
les possibilitats de continuar formant part 
del grup de companys de pis internacional.
una pel·lícula depurada, senzilla i valenta que 
carrega contra l’individualisme i la hipocresia 
de la unió Europea en relació als seus presumpt-
es valors fundacionals. Club Europa s’esdevé 
en un qüestionament aspre dels privilegis 
de Schengen a partir de les experiències d’un 
grup de joves, producte de les polítiques 
Erasmus, els vols low-cost i l’Interrail.

Dijous 7 |18 h
Antiga Audiència

estrenada a la Semaine de la Critique, Cannes
millor pel·lícula a HorizontesLatinos, 
San Sebastián

Estrena a Catalunya

Dijous 7 |20 h
Antiga Audiència

premi max ophuls // The exBerliner Film award

Estrena a Espanya

*AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

dades al·legories visuals, Marcela Said constueix 
un univers que et va atraient i atrapant de la 
mateixa manera que la mariana es veu emboli- 
cada en una trama desconeguda per a ella.

opera prima 5



THE STARRY SKY ABOVE ME
ILAN KLIPPER, 2017. FRANçA. vo FRANCèS SuB CASTELLà. 76’.
CaST.:  lauREnT PoITREnaux, CamIllE CHamoux, 
maRIlynE CanTo

En bruno és un escriptor la novel·la del qual, Le 
ciel étoilé au-dessus de ma tête, va ser tot un èxit 
en el moment de la seva publicació, l’any 1996. 
Amb la seva obra debut essent l’únic títol al seu 
nom, viu en un pis compartit, suportant una 
extravagant vida bohèmia contemporania. un 
dia, rep una visita sorpresa dels seus pares, un 
amic que fa temps que no veu, la seva ex dona, i 
una nova ‘amiga’. La situació aviat començarà a 
evolucionar de la manera que menys esperem.
El debutant Ilan Klipper (guanyador al Cler-
mont-Ferrando 2014 amb el seu curt Juke-Box) 
ens regala una inusual història en la que es 
barreja allò personal, els sentiments i allò 
racional, amb una variada galeria d’atractius 
personatges, sorprenent-nos a cada canvi de 
pla. Amb gran intuïció, ens introdueix al cap 
del protagonista, i mai estem segurs del que 
és fantasia, projecció, o del que és real, con-
vertint l’experiència en una intriga major.
un film que es pregunta sobre la imatge que 
projectem, com de bé ens coneixen els nostres 

LES GARÇONS 
SAuVAGES THE WIlD boyS
BERTRAND MANDICo, 2017. FRANçA. vo FRANCèS SuB 
CaSTEllà. 110’. CaST.: ElIna löWEnSoHn, vImala PonS, 
ANAëL SNoEK

Les Garçons Sauvages porta l’espectador a 
acompanyar les aventures d’un grup de cinc 
adolescents que, després de cometre un crim 
terrible, són condemnats al treball penós en un 
veler. Sotmesos a l’autoritat marcial d’un Capità, 
els joves començaran un viatge de descober-
ta sexual i identitària, barallant-se amb les 
pulsions interiors en illes de vegetació salvatge 
i tenint encontres amb personatges fascinants. 
un film bell i agosarat, radical i polèmic, en què 
els cinc protagonistes principals són encarnats 
per cinc actrius atrapades en la brutalitat de la 
tradició de la representació de la masculinitat i 
els seus brutals desitjos. El primer llargmetrat-
ge de Bertrand Mandico aprofundeix en l’estil 
sorprenent del realitzador, entre la radicalitat 
luxuriosa de Pasolini i la brillantor superfi-
cial d’un videoclip musical, i fent gala d’una 
combinació heterogènia de recursos estètics.

premi especial Nuevas olas al Festival de Sevilla
premi mario Serandrei Setmana de la Crítica de Venècia

Estrena a Catalunya

*AMB LA PRESÈNCIA DE L’ACTRIu ANAëL SNOEK

Dijous 7 |22 h
Antiga Audiència

Estrena a Espanya

*AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR

Divendres 8 |16 h
Antiga Audiència

éssers estimats, i allò que la seva percepció 
provoca en ells (i en nosaltres). Sorprenentment 
divertida, anàrquica, dinàmica i torbadora, 
Klipper ens proposa una muntanya russa emo-
cional per moments desconcertant sobre com 
els nostres éssers propers ens jutgen malament 
amb la millor intenció. Tota una experiència: en 
sortir de la sala, m’expliques com t’has quedat.

6  opera prima



MANIFESTO
JulIan RoSEFElDT, 2016. alEmanya, auSTRalIa. vo 
Sub CaSTEllà. 94’. CaST.: CaTE blanCHETT

Tota una galeria de personatges presenta amb 
inusitada força diverses idees referents a la creció 
i la cultura, exposant en la seva plenitud la bellesa 
literària i la ràbia juvenil dels manifestos 
artístics, qüestionant el rol de l’artista a la societat 
d’avui. Julian Rosefeldt és un cineasta i artista 
plàstic alemany, conegut per les seves elaborades 
videoinstal·lacions i l’obra del qual es pot veure 
a diversos museus del món. En el seu primer 
llarg, rendeix homenatge als manifestos artístics 
dels segles xx i xxI, amb referències que van del 
Dadaisme o el Futurisme a Dogma95, passant 
pel Pop Art i Fluxus, cineastes com Jim Jarmush 
o artistes com André Breton o Malevich. 
Tots aquests papers són interpretats per una 
inconmensurable Cate Blanchett, en un tour de 
force interpretatiu, només a l’alçada dels textos que 
representa. La seva presència revela tant el poder 
performatiu com la significació política d’aquestes 
apassionades declaracions, que emergeix com una 
viva crida a l’acció. una pel·lícula enigmàtica i po-
derosa, en què Cate blanchett es posiciona com una 
artista total en un exercici creatiu que  serà recordat.

MuCHOS HIJOS, uN 
MONO Y uN CASTILLO
guSTavo SalmERón, 2017. ESPanya. 90’. 
CaST.: guSTavo SalmERón, JulIa SalmERón

aquests són exactament els desitjos amb els que 
la Julita somiava des que era petita, i els tres s’han 
fet realitat, transitant una vida intensa i plena 
d’anècdotes estrafolàries. La cerca d’un objectiu 
de la seva complexa i inabarcable col·lecció de 
records vitals, ens porta a través d’una àgil i gra-
ciosa galeria de personatges que ens sorprenen 
en cada diàleg, en cada espai, en cada mirada.
Gustavo Salmerón és un conegut actor de 
teatre i cinema (paper principal en la mítica 
Fotos, d’Elio Quiroga), i guanyador d’un Goya 
amb el seu curt Desaliñada (2001), se centra 
en les fascinants i entranyables històries de la 
seva mare per construir un documental que 
constitueix el seu primer llargmetratge, un 
relat familiar enregistrat al llarg de 14 anys que 
s’erigeix en una comèdia, a la vegada que un 
retrat molt personal d’una Espanya burgesa i 
despreocupada que ha rebut l’impacte de la crisi.
Més enllà del carisma de Julita, la pel·lícula 
mostra un emotiu treball d’autor, aconseguint 

Divendres 8 |20 h
Antiga Audiència

premi al millor Documental al Festival de Karlovy Vary (2017)

Estrena a Catalunya

*AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR

Divendres 8 |18:15 h
Antiga Audiència

World premiere a Sundance

Estrena a Espanya

plasmar una situació íntima i personal, 
transmetent al públic les mateixes sensa-
cions que experimenta la família, amb afecte 
i emotivitat, i sense obviar la gràcia natural 
d’un personatge que omple la pantalla.

opera prima 7



LE SEMEuR 
la muJER QuE Sabía lEER
MARINE FRANCEN, 2017. FRANçA. vo FRANCèS SuB CASTELLà.

 98’. CaST: géRalDInE PaIlHaS, PaulInE buRlET, IlIana ZabETH

la violette està en edat de casar-se quan, l’any 
1852, el seu poble és brutalment privat de tots 
els homes després de la repressió dels republi-
cans, sota les ordres de Lluís Napoleó Bonaparte. 
Les dones passen mesos en aïllament total. 
Desesperades per veure els seus homes de nou, 
fan un jurament: si un home ve, serà per a totes. 
Després de cursar estudis de literatura i història, 
Marine Francen va treballar com a ajudant de 
direcció per a autors com olivier Assayas o Mi-
chael Haneke. la qual cosa l’ha ajudat, després de 
quatre curtmetratges, a modular el seu cinema 
amb mà ferma i sensibilitat alhora, en un debut 
que atrapa amb la seva sinceritat i subtilesa.
 Des de les ‘cites visuals’ a Jean François Millet 
fins a l’actuació continguda de les actrius, Le 
Semeur és una exquisida recreació històrica 
que, amb la seva fina ironia, farà que se’t dibuixi 
un somriure a la cara en més d’una ocasió. 
Sens dubte, un dels debuts de la temporada.

Divendres 8 |22 h
Antiga Audiència
Dissabte 9 |12 h
Teatret del Serrallo

Guanyadora del premi Nuev@s 
realizador@s al Festival de San Sebastián

Estrena a Catalunya

8  opera prima



un any més el REC presenta el seu focus especial 
al CaixaForum. En aquesta selecció, el Festival 
REC presenta quatre llargmetratges. Òperes 
primes. Realitzades amb intel·ligència i habilitat. 
I signades per fantàstiques directores, que 
resulta que són dones. Si visquéssim en un 
món equilibrat, aquesta darrera informació 
ni tan sols no seria rellevant, perquè ningú 
no es plantejaria que el talent pogués tenir 
sexe i gènere. aquest món arribarà, un dia. 
Però per ara, menys del 20% de les pel·lícules 
estrenades a Europa els darrers 4 anys són 
dirigides per dones, segons un estudi recent 
de Les Arcs Film Festival. Per ara, les revistes 
cinematogràfiques de prestigi continuen 
publicant les llistes de ‘les millors pel·lícules 
de tots els temps’ incloent entre 0 i 5 films 
dirigits per dones. Per ara, sembla que hauríem 
d’estar contentes que una o dues directores 
aconsegueixin arribar a la Competició oficial 
de Cannes. Per ara, les produccions de les 
dones són descrites amb condescendència 
com a ‘boniques’ o ‘sensibles’, i els caràcters 
complexos que encarnen com a ‘histèrics’.
Ens podríem asseure i esperar el lent canvi 
natural, que arribarà. o treballar activament per 
restablir els equilibris, oferint les plataformes a 
l’abast a les directores que creiem que con-
tribuiran a canviar el món del cinema. Des del 
REC, fa temps que les directores són una aposta 
ferma de la nostra programació, i ara fa cinc anys 
oferíem també un cicle especial titulat GIRLS oN 
FIRE. un festival dedicat al talent emergent no 
pot permetre’s obviar els magnífics treballs de 
tantes dones al cinema. Ara, esperem haver estat 
capaces de madurar la proposta i, amb WOMEN 
ON FIRE, estar a l’alçada del que les directores 
ofereixen al panorama cinematogràfic.

JÚLIA IST
ElEna maRTín, 2017. ESPanya. vo CaTalà 90’.
AMB LA PRESèNCIA DE LA DIRECToRA
Dimarts 7 de novembre | 20 h
Auditòri CaixaForum

RARA
PEPa San maRTín, 2016. xIlE. 93’.
Dimarts 14 de novembre | 20 h
Auditòri CaixaForum

CHAVELA
CaTHERInE gunD, DaRESHaKyI, 2017. ESTaTS unITS. 90’.
Dijous 23 de novembre | 20 h
Auditòri CaixaForum

EL VERANO DE SANGAILE
ALANTé KAvAïTé, 2015. LITuàNIA. 88’.
Dijous 30 de novembre | 20 h
Auditòri CaixaForum

WomeN oN Fire 9

NOVEMBRE



PEOPLE THAT ARE NOT ME
HaDaS b. aRoya, 2016. ISRaEl. vo HEbREu Sub CaSTEllà 77’.
CaST.: HaDaS bEn aRoya, yonaTan baR-oR, mEIR TolEDano

La Joy intenta superar la ruptura amb la seva 
parella intentant noves relacions i trobades 
furtives, jugant a mantenir l’equilibri entre el 
rebuig a la implicació sentimental i la neces-
sitat de sentir-se implicada a algú, mentre 
navega per les vibrants nits de Tel-Aviv. 
Hadas ben aroya, que dirigeix, produeix i pro-
tagonitza el seu primer film, ha construït un 
potent retrat generacional, que és a la vegada 
un drama naturalista, una àcida comèdia i 
una reflexió sobre la desaparició de l’erotisme 
a l’era de Tinder.  La “Lena Dunham de Tel-
Aviv” mostra en primera persona la frustrant, 
irreverent i hiperbòlica d’una milennial, 
regalant-nos algunes de les seqüències 
més potents del cinema contemporani.
Tot un fenomen a Israel, i un dels hits de la 
temporada de festivals des de la seva estrena a 
locarno, poques pel·lícules plasmen amb tanta 
força la manera d’encarar l’amor de la generació 
actual. Tremendament carismàtica, fràgil i 
d’una honestedat brutal, una pel·lícula impres- 
cindible per al nostre programa Women on Fire.

millor pel·lícula a mar de plata

proJeCCiÓ eSpeCiaL Fora De CoNCUrS

*AMB LA PRESÈNCIA DE L’AGENT DE 
VENDES XAVIER HENRY-RASHID

THE LuRE
agnIESZKa SmoCZynSKa, PolÒnIa. vo PolaC Sub CaSTEllà.

 92’. CaST.: maRTa maZuREK, mICHalIna olSZanSKa, 
KINGA PREIS

una nit, una família de músics troba dues ger-
manes perdudes, Silver i Golden. Per integrar-se 
al seu entorn són ‘adoptades’ per un cabaret, 
on la seva presència de seguida interessarà 
als clients. Mentre la Silver s’enamora d’un 
baixista, la Golden té altres formes de culminar 
els seus ‘desitjos’. a poc a poc, s’anirà veient que 
les dues germanes tenen objectius ben diferents.
Imaginatiu i sorprenent, aquest musical 
de terror procedent de Polònia és una de les 
troballes de gènere dels últims anys. Amb la 
seva ambientació en els vuitanta, l’aroma a 
glamour soviet i els seus números musicals, 
aconsegueix barrejar l’humor, l’absurd i la 
sang en un còctel d’un gust bastant especial.
amb aquesta història irreverent, agnieszka 
Smoczynska construeix una faula cine-
matogràfica atemporal, tot un “instant 
cult classic”, ideal per a una sessió golfa.

Special Jury award Sundance
Young Jury award Sofia iFF
millor pel·lícula en Neuchatel iFF 
/ Fantasia / Fantasporto

proJeCCiÓ eSpeCiaL Fora De CoNCUrS

SESSIÓ GOLFA

Dimarts 5 |20 h
Antiga Audiència

Divendres 8 |00 h
Antiga Audiència

10  WomeN oN Fire
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“la meva primera vegada” és una  secció  que  sor-
geix  per  apropar  i  donar  a  conèixer  els  orígens  
d’un  cineasta  consagrat,  amb personalitat, i 
mostrar al públic quin ha estat el seu camí fins 
al moment actual d’expressió creativa. S’allunya 
de les retrospectives exhaustives, necessàries, 
però  de  vegades  inabastables  per  al  pú-
blic,  i  pretén  tenir  un  tarannà  més  directe  
i  popular.  Així,  el programa es composa dels 
inicis i l’actualitat del creador, és a dir: la seva 
primera pel·lícula, amb una trobada amb el 
públic per completar aquest coneixement del 
costat menys conegut del nostre creador.

Pere Portabella és una de les figures més singu-
lars del cinema català i estatal. La seva trajectòria 
va iniciar-se creant la productora Films 59, que 
impulsaria pel·lícules que van canviar el curs del 
cinema espanyol sota el Franquisme. a través 
de Films 59, van veure la llum treballs del nou 
cinema espanyol com Los Golfos (1959), de Carlos 
Saura, El Cochecito (1960), de Marco Ferreri, o 
viridiana (1961), de Luis Buñuel. A banda, el 
treball de Portabella com a director el situaria 
com a pioner de la investigació formal i con-
ceptual dels llenguatges d’avantguarda, amb 
títols inclassificables com vampir Cuadecuc 
(1970) o umbracle (1971), que combinen realitat 
i ficció, reflexions sobre l’art i sobre la societat. 
El seu compromís democràtic en l’antifran-
quisme el va dur, els anys de la Transició, a 
realitzar documentals com El Sopar (1974) o 
Informe general (1976), pel·lícules basades en 
filmacions clandestines que s’interroguen sobre 
les possibilitats del nou escenari que s’obria 
al país. Després d’anys de participació política 
com a senador, en la comissió de redacció de 
la Constitució Espanyola, i com a diputat al 
Parlament, torna a la direcció cinematogràfica 
amb Pont de varsòvia(1989), Die Stille vor Bach 
(2007) i Informe General II (2015), un treball 
que contesta el documental del 1976 avalu-
ant l’estat de la democràcia espanyola en la 
contemporaneïtat, els seus reptes i fracassos, i 
les fractures o alternatives que se li dibuixen. 
A més de cineasta, Pere Portabella ha estat un in-
tel·lectual en majúscules del país i ha participat a 
les majors institucions culturals interna- 
cionals, ha estat reconegut amb la Creu Sant Jordi 
de la Generalitat, i investit com a Doctor Honoris 
Causa per la universitat Autònoma de Barcelona.

PERE 
PORTABELLA

12  mY FirST Time



INFORME GENERAL 
PERE PoRTabElla, 1976. ESPanya. vo CaSTEllà. 154’.

Informe General és un documental ambiciós 
sobre la societat espanyola realitzat els dies 
posteriors a la mort del dictador Francisco Franco 
i una pel·lícula que, a dia d’avui, en la crisi del 
que alguns autors han anomenat la ‘cultura de la 
Transició’, es presenta com un document neces-
sari per comprendre la història del país. Hibridant 
diferents estils documentals, imatges d’arxiu i fil-
macions fetes en la clandestinitat, Informe Gene- 
ral ens condueix pels despatxos i apartaments 
secrets dels partits i sindicats encara il·legals en 
aquell context, però també pel valle de los Caídos, 
el Palacio del Pardo, el Parlament de la Generalitat 
(aleshores abandonat) o bé les ruines de Belchite.

CONFERÈNCIA I PROJECCIÓ

INFORME GENERAL II
PERE PoRTabElla, 2015. ESPanya. vo CaSTEllà. 126’.

A Informe General II, Pere Portabella torna a recór-
rer espais polítics, socials, científics i culturals per 
recollir les paraules i les mobilitzacions que qües-
tionen els consensos del país després del col·lapse 
econòmic del 2008, i la crisi de representació 
institucional, mediàtica i territorial posteriors.
amb aquest documental monumental, que  
respon l’Informe General del 1976, Portabella 
assenyala que tornem a trobar-nos en dies crucials 
per repensar i redefinir la societat en què vivim. El 
director ens porta, aquest cop, a les protestes del 
15M i a escoltar les discussions del Consell Nacio- 
nal de Podemos, una breu reunió entre els tres  
primers diputats de la CuP, l’ANC, però també els 
reptes transnacionals i de crisis globals que  
reconeixen els científics del CSIC. 

NO COMPTEu AMB ELS DITS  
PERE PoRTabElla, 1967. ESPanya. 28’. guIó DE Joan bRoSSa

Pere Portabella s’estrenava en la direcció cine- 
matogràfica amb aquesta producció experi-
mental que dinamita les fórmules narratives 
i convencionals dels cinemes comercials i 
populars a partir d’un guió del poeta Joan Brossa. 
El film parodia els llenguatges de la publicitat 
per proposar suggerents jocs associatius i una 
radical modernitat en la posada en escena. Situa- 
cions insòlites, pulsions reprimides, textures 
magnètiques, i gestos inquietants recorren 
aquesta producció filmada amb el mestratge de 
luis Cuadrado, un dels directors de fotografia 
fonamentals del nou cinema espanyol, l’es-
cola de Barcelona i l’underground nacional.

Dimarts 5 |22 h | INAuGuRACIÓ
Antiga Audiència

Dimarts 5 |18 h
Caixa Forum

Dissabte 9 |16 h
Antiga Audiència

mY FirST Time 13



SESSIONS VERMuT

Després de l’èxit de la pasada edició, enguany 
el REC augmenta les sessions de les ja populars 
Sessions vermut i ho fa, descobrint un nou (i 
recuperat) espai de la nostra ciutat: El Teatret 
al barri del Serrallo. El batec del barri pescador 
i l’aroma del mar ens acompanyaran en unes 
sessions que presenten vells amics del festival 
amb noves històries d’amor i amistat (“Terra 
Ferma”), noves formes de familia i d’estimar com 
mai (la sorpresa xilena “Rara”), cantants amb el 
cor robat i sobrades de tequila (“Chavela”), o un 
relat històric de dones amb massa mirades còm-
plices que et dibuixaran un somriure (“la mujer 
que sabía leer”). Tot propostes per a compartir 
amb amics, gaudir i comentar després en un 
espai ben espacial, un espai escollit per poten-
ciar, més enllà del seu pes cultural, el caràcter 
social que té el REC a la ciutat de Tarragona.

Totes les sessions són a les12 h
al Teatret del Serrallo 
vERMuT INCLòS AL PREu DE L’ENTRADA

ESTIu 1993
PRESENTACIÓ DE LES 
SESSIONS VERMuT I MINI REC
AMB LA PRESèNCIA DE LA DIRECToRA 
CARLA SIMóN

ANCHOR&HOPE
TERRA FERMA
CARLES MARQuèS-MARCET

RARA
PEPa SanmaRTín

LE SEMEuR
la muJER QuE Sabía lEER
MARINE FRANCEN

CHAVELA
CaTHERInE gunD, DaRESHa KyI

3
Diumenge

6
Dimecres

8
Divendres

9
Dissabte

10
Diumenge

14  aCTiViTaTS eSpeCiaLS
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PROGRAMACIÓ FAMILIAR

aquest any el festival REC amb la col·laboració 
del Festival Minipop estrena nova secció. El 
MiniREC agruparà un seguit d’activitats i 
pel·lícules pensades per a tots els públics amb el 
clar objectiu d’apropar el festival al públic més 
familiar. Gaudir d’una bona pel·lícula, parlar 
amb el director, participar d’un taller cine-
matogràfic o aprendre que és una cianotípia són 
algunes de les activitats que inclourà el miniREC. 
no es tracta de programar específicament pel 
públic infantil sinó més aviat d’incloure dins 
la programació pel·lícules que apropin el mon 
adult i l’infantil, compartint una història i una 
experiència.  Fer que adults i petits gaudeixin 
conjuntament del festival i s’endinsin dins el 
mon del cinema. En definitiva viure i compar-
tir la cultura entre diferents generacions.

TALLERS CINEMATOGRàFICS 
AMB EL FESTIVAL MINIPOP 
I L’ASSOCIACIÓ TECLETES
Per jugar i experimentar amb la llum 
i descobrir com fer animació a través 
de la creació d’un flip-book. 

Els tallers MiniREC afavoreixen la partici-
pació dels més petits en una activitat creativa 
relacionada amb el mon del cinema mentre 
els més grans gaudeixen de la projecció de les 
18h del festival. amb aquesta premissa acon-
seguim que públic de totes les edats participi de 
l’esdeveniment i comparteixi experiències. 

Dimecres 6 | 18 h
Diumenge 10 | 18 h
Antiga Audiència

Recomanat per a totes les edats
Inscripcions prèvies a info@tecletes.org

en col·laboració amb:

ESTIu 1993
CARLA SIMóN, 2017. Espanya. 90’. 

La Frida, una nena de 6 anys, afron-
ta el primer estiu de la seva vida 
amb la seva nova família adoptiva 
després de la mort de la seva mare. 

LA VIDA LLIuRE
MARC RECHA, 2017. Espanya. 90’. 

S’apropa la fi de la Primera guerra 
Mundial i la Tina i en Biel desco-
breixen un tresor que faran servir 
com a moneda de canvi per viatjar 
amb la seva mare a Argel amb 
l’ajuda de Rom, un home solitari.

EL MALVADO 
zORRO FEROz
P. IMBERT, B. RENNER , 2017. França. 79’.

A les tres faules de la nova animació 
dels autors d’Ernst i Celestine, hi 
trobarem protagonistes tan diver-
tits com una guineu mare de pollets, 
un conill que actua com una cigon-
ya o un ànec que vol ser el Pare noel.

MICROBE ET GASOIL
mICHEl gonDRy, 2015. França. 103’.

Dos joves amics comencen un viatge 
per una carretera que travessa França 
en un vehicle que ells mateixos 
han construït.

6
Dimecres
16 h
 Antiga Audiència
Recomanada a 
partir de 10 anys

7
Dijous
12 h
 Antiga Audiència
Recomanada a 
partir de 8 anys

10
Diumenge
16 h
 Antiga Audiència
Recomanada a 
partir de 6 anys

6
Dimecres
12 h
 Antiga Audiència
Recomanada a 
partir de 12 anys



AuTORS  
DE TARRAGONA 

un any més,“Autors de Tarragona” serveix per 
donar a conèixer petites perles de realitzadors i 
realitzadores de casa nostra. una selecció molt 
diversa, reflex de les inquietuds d’aquesta nova 
generació de creadors. 

•	The Falling Woman	de	Alberto	
Pérez-Mora	i	Marta	Arjona	(7’)

•	Zerrauts de	Ramón	Hernández	(13’)
•	X	de	Raquel	Choy	(9’)
•	Novembre 2017	d’Arnau	Artigas,	Toni	

Mazuelos,	Laia	Mestre,	Bárbara	Ortiz,	
Hugo	Royo,	Edu	Rull	i	Eric	Villagrassa	(8’)

•	Bittersweet Memories	d’Adrià	Guxens	(6’)

Dilluns 4 | 19 h
Antiga Audiència

PROJECCIONS ENGEGAR 
48 HORES 

Seguint amb l’objectiu de donar veu als nous ta- 
lents, aquest any el festival REC inicia el concurs 
engegaR 48 HORES. aquesta iniciativa pretén 
donar visibilitat als realitzadors i realitzadores 
majors de 18 anys de la Província de Tarragona 
que vulguin participar activament del Festival 
REC amb una peça audiovisual gravada i editada 
en un termini màxim de 48 hores. una secció 
on es presentaran els curts més trencadors que 
tindrà com a punt de trobada La Cantonada. 
 
Dilluns 4 | 22 h
Bar La Cantonada 
 

MIRA’M:  
EL REC VA A LA uNIVERSITAT 

Seguint amb la interrelació del REC amb la 
ciutat i la divulgació del cinema contemporani, 
diversos convidats del festival visiten l’Auditori 
CaixaForum i les aules de la universitat Rovira 
i virgili (uRv) i per trobar-se amb els alumnes 
dels instituts i la universitat de la ciutat. La classe, 
avui, la dona un altre profe. 
 
Dimarts 5 | 18 h
Auditori CaixaForum

JORNADA PROFESSIONAL: 
LES DONES EN LA  
INDÚSTRIA AuDIOVISuAL 

Per assistir a la Jornada professional 
només cal que envieu un mail a
info@festivalrec.com, confirmant la 
vostra assistència, indicant-nos: 
Nom complet / Població / Professió 
/ Productora (en cas que ho sigueu o hi treballeu).

Divendres 8 | 10 h
Espai Turisme (C/ Major, 37)

més info: www.festivalrec.com

 
 
 

TROBADES PROFESSIONALS 

PRIMER TEST 

Després de l’èxit de les tres primeres edicions, la 
secció Primer Test del Festival REC torna a oferir 
un espai per a projectes en fase de postproducció 
que vulguin rebre l’assessorament d’agents 
audiovisuals internacionals. Distribuïdors, pro-
gramadors i agents de vendes tornaran a oferir 
ajuda als directors i productors per tal afavorir 
l’èxit i l’entrada al mercat internacional de les 
obres participants.  

16  TroBaDeS proFeSSioNaLS



HISTERIA DE ESPAÑA
KIKol gRau, 2017. ESPanya. 77’.

Espanya, aquest estat, aquest país, aquesta 
unitat de destinació en l’universal, aquesta que 
una de les seves meitats ha de gelar-te el cor, 
realitat geogràfica i gairebé fenomen sociològic, 
que ha estat construït (i sovint deconstruït) amb 
tal multiplicitat de punts de vista i forces dispars 
que sembla que més que Historia té Histèria.
Kikol Grau, antic conegut del nostre RISC (“Les 
més macabres de les vides”), en la seva veta més 
punk recupera, de la mà de 23 agitadors audiovis-
uals, el gènere patri més identitari, l’esperpent, 
per donar forma a aquesta “Histèria d’Espanya” 
que és tot un atribulat mirall deformant. Kikol 
coordina un flamant equip de “guerrillers” 
entre els quals es compten manuel bartual, 
andrés Duque, Raúl minchinela, borja Crespo, 
maider Fernández o maría Cañas, que invo-
quen a personatges com el Fary o Rita barberá, 
i parlen de futbol, safaris o independentisme.

ANCHOR & HOPE 
TERRA FERMA
CaRlES maRQuèS-maRCET , 2017. ESPanya. 111’. 
CaST.:  oona CHaPlIn,  naTalIa TEna,  DavID vERDaguER

Eva i Kat gaudeixen d’una vida relaxada i 
feliç a bord d’un vaixell als canals de Londres. 
Quan la parella està a punt d’afrontar un 
moment crucial, reben la visita del Roger, el 
millor amic de Kat, fet que els portarà a un repte 
majúscul: seran capaços de ser una família?
Carlos marquès-marcet, torna a comptar amb 
la parella protagonista de 10.000 KM, aquest 
cop amb un rol diferent i complementats per la 
família Chaplin, per construir un drama elegant 
i proper. Sense fugir dels xocs emocionals, abor-
da temes com la precarietat laboral i sentimental, 
mentre el títol es construeix com una metàfora 
dels temps, un lloc al que aferrar-se en moments 
de poques certeses. Poc a poc les seves pel·lícules 
segueixen construint una coherent radiografia 
de la fragilitat vital del ‘jove contemporani’. 
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Honesta, directa, divertida i emotiva, i amb unes 
interpretacions naturalistes i properes, toca 
amb subtilesa aquests petits drames de la vida 
diària, dibuixant-te un somriure als llavis. una 
de les pel·lícules més esperades de la temporada.

un repàs per la història recent de la pell de toro, 
un cadàver exquisit amb regust patrio, un black 
mirror cañí que no deixarà ningú indiferent.
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LuCKY
JoHn CaRRy lynCH, 2017. ESTaTS unITS. 88’. CaST.: HaRRy 
DEan STanTon, ED bEglEy JR., bETH gRanT, JamES DaRREn

Lucky és un senyor de 90 anys, ateu i feroçment 
independent que ha sobreviscut (i enterrat) 
a tots els seus coetanis i veïns que convivien 
amb ell en un poble del desert, totalment 
fora de totes les rutes. ara que es troba da-
vant l’abisme de la mort, iniciant un viatge 
d’autoexploració, recorrent el camí cap a una, 
aparentment, inassolible imaginació.
Harry Dean Staton és d’aquells carismàtics ‘char-
acter actors’ que milloren qualsevol pel·lícula 
amb les seves aparicions en papers secundaris. 
El crític Roger Ebert va dir una vegada que cap 
pel·lícula en què ell aparegués estava completa-
ment desprovista de mèrit. Ha anat disseminant 
el seu talent en superbes aparicions en més de 
cent títols, entre els quals destaquen Alien, La 
milla verda, Repo Man o el seu mític paper a 
París, Texas. “l’actuació d’una vida” o “tot el que 
Harry Dean Staton ha fet l’ha portat fins a aquest 
moment de glòria” són algunes de les frases que li 
han dedicat els periodistes més reputats, i és 

cert que ens regala una colpida actuació en 
la seva pel·lícula pòstuma. En aquest paper 
protagonista, Lucky el porta a passejar pels 
paisatges de l’Amèrica profunda en mig del 
desert, mentre troba una peculiar galeria 
de personatges, com el mateix David Lynch. 
Tot un testament fílmic, savi, melancòlic, 
divertit i ple de vida, Lucky és el clar exem-
ple del que es consideraria un “must see”.

Estrena a Catalunya

TARANTINATION
Dijous 7 | 00 h | Sala zero | 8/10€
Tribut a les bandes sonores de 
l’obra de Tarantino.
I després, DJ SET: Zero Selectors

LADILLA RuSA
Dissabte 9 | 00 h | Sala zero | 8/10€
Electropop costumista d’extrarradi.

I després, DJ SET: viktor ollé
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Direcció: Xavier Garcia Puerto
Programació: Xavier Garcia Puerto, Pamela Pianezza, 
Núria Araüna
Coordinadora de producció: Núria Serrano
Coordinadora Primer Test: Aida Bañeres
assistent de direcció: Iris Carrera Lago
assistents de producció: Danae López, Anabel González, 
Núria Arlandes i Alba Rutigliano
Comunicació: Laia Marín (coordinadora), 
Adrià Porta i Judit Sánchez
Premsa: Agnès Llorens (coordinadora) i Marina López
Imatge, disseny gràfic i spot: Pablo Carpal i Àngela Balcells
Fotògraf: Jaime Rojas
gestió de convidats i protocol: Danae López (coordinadora) 
i Marta Bassols
Coordinació i producció tècnica: Quim Cruselles

Al Xavi Dopigraf, per tenir la impremta sempre 
a punt; al Pablo Carpal i l’àngela Balcells, per 
sembrar la mala herba; a la Núria Soler, per cercar 
el tresor; a l’ariadna gonzalez i marc Solé, per 
correr a contracorrent; al Jose Luis Montesinos; al 
gerard gil, el David Fernandez; a la laia Quílez; 
al Jesus Monllao; a l’Andrea Eidenhammer; a 
l’Anna Bofarull; a la Maria Roig i a la resta de 
directors de Tarragona pel seu suport incondi-
cional; Al Marc Solé, Neus Sabaté i Mireia Ribé per 
engegar una nova proposta; a la Noe per l’energia 
nova; a la Susana, la Maria i la Txell del Sha per 
cuidar-nos tant; als nostres estimats i eficientís-
sims becaris; a la Txell Roig per les abraçades 
necessàries; a m. glòria olivé per insistir i confiar, 
a la Carme Puig per creure’s el projecte, a la 
Patricia Sanchez, pel seu cable ‘alternatiu’, a Jose 
manuel gómez per apostar per la internaciona- 
lització, a marina Diaz, por la confianza infinita; 
a alejandro Díaz, pel seu caràcter propositiu; 
a Diego Rodriguez, per ajudar-nos per tirar 
endavant; al José Luis Cienfuegos, per ser com és; 
a Sergi Stiegman, per posar-ho fàcil, a la gent de 
Films 59, per la col·laboració sense condicions; 
al David Mitjans, per l’excepcionalitat; a óscar 
alonso, per voler que passi; al Dimitris, per 
adaptar-se al que demanàvem; al Sergi i la gent 
de lastor, que gairebé formen part de l’equip; a la 
Weronika pels intercanvis d’opinió, al Rasto, al 
vladan Petkovic, a la Claudia pel posicionament 
professional, a la Tiina Lokk, per les trucades 
còmplices; a la Milja Mikkola, per les propostes; 
a la Pamela Pianezza, a la núria araüna; per les 
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converses professionals cinefiles i els consells 
invisibles; a la Iris per l’ímpetu, a l’Agnès per 
atrevir-se finalment; a la Danae per entrar amb 
força, a l’Aida i la Núria, presència en la distància, 
al Quim Cruselles, que sempre te un sí; a tots els 
companys companys de la Federació Catalana 
de Cineclubs; a la vicky Melaragni, per ser-hi 
sempre; a Juan Junkie per la disponibilitat; al 
Pau Ricoma i a la marisa Suarez, per la confianca 
incondicional; al Magí Seritjol, pels consells si-
lenciosos; a l’Angel i la resta de PalmFesteros i per 
la comprensió de la Zero; al Igor gouskov amb qui 
m’agradaria seguir discutint i dissentint sobre 
pelis i sorpredrem amb les seves taules impos-
sibles.  a aquelles ortigues que creixen al nostre 
voltant i ens donen força per seguir sent bones 
males herbes, i sobretot a aquells que creuen que 
piquem i intentant segar les fulles que broten, els 
seus intents ens donen empenta per arrelar amb 
més força i ajudar a omplir de creativitat el nostre 
entorn amb noves realitats emergents, i fer de la 
ciutat un espai on viure i no només sobreviure.
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