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LLLISTAT DE TREBALLS AUDIOVISUALS PRESENTATS 
AL FESTIVAL MEMORIMAGE PER DIES 

 
 ABANS DEL 7 DE NOVEMBRE: 

IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 
EXPOSICIÓ FOTOCROMOS 

Del 2 d’octubre al 23 de 
novembre 

Al món del cinema hi ha encara moltes coses per descobrir, 
com la seva publicitat. Fins ara s’ha escrit poc sobre el 
Fotocromos. Aquelles fotografies que es posaven als vestibuls 
dels cinemes amb escenes dels films. Aquesta exposició vol 
recordar aquella publicitat tot fent una primera aproximació 
acotada al període mut del cinema europeu. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

 
En el mundo del cine hay todavía muchas cosas por descubrir, 
como su publicidad. Hasta ahora se ha escrito poco sobre los 
Fotocromos. Aquellas fotografías que se ponían en los 
vestíbulos de los cines con escenas de los films. Esta exposición 
quiere recordar aquella publicidad haciendo una primera 
aproximación acotada al periodo mudo del cine europeo. 

Amb la col·laboració de  
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 DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 EXPOSICIÓ HOMENATGE A MIQUEL PORTER I 
MOIX Del 7 al 23 de novembre 
Miquel Porter i Moix va ser un referent indiscutible de la cultura 
catalana amb una marcada vinculació amb Reus i de la història 
del cinema al nostre país. Aquesta exposició es un homenatge a 
la trajectòria vital i acadèmica d’un home que ens va deixar al 
2004 a Altafulla (Tarragona), amb un recorregut fotogràfic pels 
seus moments més destacats. 

Sala Fortuny del Centre de 
Lectura 
Altres Activitats 

 

Miquel Porter i Moix fue un referente indiscutible de la cultura 
catalana con una marcada vinculación con Reus y de la historia 
del cine en nuestro pais. Esta exposición es un homenaje a la 
trayectoria vital y académica de un hombre que nos dejo en el 
2004 en Altafulla (Tarragona), con un recorrido fotográfico por 
sus momentos más destacados. 

Amb la col·laboració de  

 
Inauguració el Divendres 7 a 
les 19,00 h 

 INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL Divendres 7 - 21,30 h 
Inici oficial amb la benvinguda als participants en el Festival del 
director del Festival, les autoritats de la ciutat i els 
organitzadors. Després s’iniciaran les sessions amb l’estrena del 
documental L'home que va desplegar mil cors i 
l’Homenatge a la Sala Reus 

Teatre Bartrina 
Altres Activitats 

 Inicio oficial con la bienvenida a los participantes en el Festival 
por parte su director, las autoridades de la ciudad y los 
organizadores. Después se iniciaran las sesiones con el estreno 
del documental L'home que va desplegar mil cors y el 
Homenaje a la Sala Reus  
L'HOME QUE VA DESPLEGAR MIL CORS de Daniel Resines 

Durant 5 segles, l’estructura del cor va ser un misteri pels 
científics. Francisco Torrent, un metge de família de Denia, va 
treballar durant 20 anys fins que va desentranyar el misteri. Però 
ningú no el va creure 

2008 
Espanya-Catalunya 
56 m 
Versió original en català, 
castellà i anglès subtitulada al 
català 

 Durante 5 siglos, la estructura del corazón fue un misterio para 
los científicos. Francisco Torrent, un médico de familia de 
Denia, trabajó durante 20 años hasta que logró desentrañar el 
misterio. Pero nadie le creyó. 

PREMIER MUNDIAL 
Divendres 7 - 21,30 h 
Teatre Bartrina 
Televisió 

 HOMENTAGE SALA REUS Divendres 7 - 21,30 h 
Un any més el Festival vol mostrar les darreres recuperacions i 
restauracions del patrimoni cinematogràfic català. Aquest any es 
projectaran un documental de la Gaumont titulat Tarragone 
(1920) i una selecció d’anuncis cinematogràfics de les comarques 
del camp de Tarragona (8 anuncis de l’Agència Fonts-
Bassols, 1 Anunci Electoral de Pasqual Estivill i 3 anuncis 
de Movirecord) 

Teatre Bartrina 
Altres Activitats 

 Un año más el Festival quiere mostrar las últimas 
recuperaciones y restauraciones del patrimonio cinematográfico 
catalán. Este año se proyectaran un documental de la Gaumont 
titulado Tarragona (1920) y una selección de anuncios 
cinematográficos de las comarcas del Camp de Tarragona (8 
anuncios de la Agencia Fonts-Bassols, 1 Anuncio 
Electoral de Pascual Estivill y 3 anuncios de Movirecord) 

Amb la col·laboració de: 
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 DISSABTE 8 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 MECIC (MERCAT DE CINEMA DE COL·LECCIÓ Dissabte 8 
El dissabte al matí, dins el Mercat d’Antiquaris i Brocanters que 
es fa cada dissabte al Passeig Prim de Reus, el Festival tindrà una 
presència física convidant a diversos venedors especialitzats en 
objectes de cinema, perquè mostrin els seus productes per als 
col·leccionistes. De 9,00 a 14,00 h 

 

El sábado por la mañana, dentro del Mercado de Anticuarios y 
Almoneditas que cada sábado se hace en el Paseo Prim de Reus, 
el Festival tendrá una presencia física invitando a diversos 
vendedores especializados en objetos de cine, para que 
muestren sus productos para los coleccionistas. 

Passeig Prim 
Altres Activitats 

THE WAR ON DRUGS de Sebastian J.F. 

Aquest documental és l'anàlisi d'una lluita que va començar ara fa 
quaranta anys i que encara no ha acabat. Una “guerra” desconeguda 
per a molts que ha canviat la vida, però, de molts altres. L’últim 
episodi d’aquest conflicte contra les drogues és el Pla Colòmbia. 

2007 
Austria 
99 m 
Versió original en anglès 
subtitulacda al català 

 

Este documental analiza una lucha que empezó hace ahora 40 años y 
que no ha acabado. Una “guerra” desconocida para muchos, pero 
que ha cambiado la vida de muchos otros. El último episodio de este 
conflicto contra las drogas es el Plan Colombia. 

Dissabte 8 - 10,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

MIRANT AL CEL de Jesús Garay 

Entre el 16 i el 18 de març de 1938, Barcelona va ser contínuament 
bombardejada, de dia i de nit durant tres dies; milers de ciutadans 
van perdre la seva casa i mil tres-cents van morir. Aquest són els fets 
que retrata el documental. 

2008  
Espanya (Catalunya) 
86 m 
Versió original en català, 
castellà i italià subtitulada al 
català 

 
Entre el 16 y el 18 de marzo de 1938, Barcelona fue continuamente 
bombardeada, de día y de noche durante tres días; miles de 
ciudadanos perdieron su casa y mil trescientos murieron. Estos son 
los hechos que retrata el documental. 

Dissabte 8 - 12,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

CUENTAME COMO PASÓ 
de Manuel Palacios i Jacobo 
Delgado 

Barrejant documental i ficció aquesta sèrie de televisió explica la 
vida dels Alcántara, una família de classe mitjana resident a un 
barri de Madrid. Aquest capítol incideix en les vivències de l’any 
1975 en el que Franco morí. 

2007 
Espanya 
68 m 
Versió original en castellà 

 

Mezclando documental y ficción esta serie de televisión explica 
la vida de los Alcántara, una faília de clsae media residente en un 
barrio de Madrid. Este caítulo incide en las vivéncias del año 
1975 en el que murió Franco. 

Dissabte 8 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 
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EL PALLASSO I EL FUHRER d’Eduard Cortés 
Ficció ambientada al Berlín del 1944. Charlie Rivel ha d’actuar a 
l’aniversari del Führer. Un agent de la Gestapo vol actuar amb ell, i 
també algú que ha planejat un atemptat que pot canviar el curs de la 
guerra i la història de la humanitat. 

2007 
Espanya (Catalunya) 
95 m 
Versió original en català 

 

Ficción ambientada en el Berlin de 1944. Charli Rivel tiene que 
actuar en el aniversario del Führer. Un agente de la Gestapo quiere 
actuar con él, y también alguien que ha planeado un atentado que 
puede cambiar el curso de la guerra y de la historia de la humanidad. 

Dissabte 8 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d'imatges d'arxiu familiars els autors inventen una 
història per proposar-nos una reflexió sobre el que veiem 
davant aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dissabte 8 - 21,00 h (I) 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

RIF 1921 (UNA HISTORIA OLVIDADA) de Manuel Horrillo 
A començaments del segle XX Espanya va haver d’enfrontar-se a la 
resistència del Rif en una guerra devastadora que ha estat oblidada. 
El documental proposa una visió actualitzada de la història per a 
continuar construint el futur. 

2007 
Espanya 
80 m 
Versió original en castellà 

 

A principios del siglo XX España se enfrento contra la resistencia del 
Rif en una guerra devastadora que ha sido olvidada. El documental 
propone una visión actualizada de la historia para continuar 
edificando el futuro. 

Dissabte 8 - 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DIUMENGE 9 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

THE HALFMOON FILES de Philip Scheffner 

El director segueix les passes dels arxiu Halfmoon, els 
enregistraments sonors que els militars i la comunitat científica fan 
de milers de soldats colonials alemanys durant la Primera Guerra 
Mundial en un joc de memòria incomplet. 

2007 
Alemanya 
87 m 
Versió original en alemany, 
anglès, hindi, punjabi i khas 
subtitulada a l’anglès 

 
El director sigue los pasos de los archivos Halfmoon, los registros 
sonoros que los militares y la comunidad científica hacen de miles de 
soldados coloniales alemanes durante la Primera Guerra Mundial en 
un juego de memoria incompleto. 

INÈDIT A ESPANYA 
Diumenge 9 - 10,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d'imatges d'arxiu familiars els autors inventen una 
història per proposar-nos una reflexió sobre el que veiem 
davant aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Diumenge 9 – 12,30 h (II) 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

EMMER BEREET-ENG GESCHICHT VU GUIDEN A 
SCOUTEN de Cathy Richard 

Sobre el fons d'entrevistes i d'imatges d'arxiu, el documental descriu 
les etapes més importants de l'escoltisme a Luxemburg i ho explica 
mitjançant el diari d'una patrulla de joves escoltes durant un ral·li 
pedestre a l'estiu del 2006. 

2007 
Luxemburg 
68 m 
Versió original en 
luxemburguès subtitulada al 
francès 

 
Sobre el fondo de entrevistas y de imágenes de archivo, el 
documental describe las etapas más importantes de los 
exploradores en Luxemburgo y lo explica por medio del diario de 
una patrulla de jóvenes exploradores durante un rally pedestre en el 
verano del 2006. 

INÈDIT A ESPANYA 
Diumenge 9 - 12,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

EL LLEGAT DE LA MATERNITAT D'ELNA de T. Espinosa i A. Montellà 

Entre 1939 i 1944 Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida de 597 
infants, fills d’exiliades del nostre país confinades als camps de 
presoners del sud de França. Aquesta es la història de la 
institució que ella dirigia. 

2007 
Espanya-Catalunya 
59 m 
Versió original en català, 
castellà i francès subtitulada al 
català 

 
Entre 1939 y 1944 Elizabeth Eidenbenz salvó la vida de 597 
niños, hijos de exiliados de nuestro país confinados en los 
campos de prisioneros del sur de Francia. Esta es la historia de 
la institución que ella dirigió. 

Diumenge 9 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 
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EL HOMBRE QUE CAMINÓ MIRANDO A LAS 
ESTRELLAS de Carlos Duarte Quin 

Aquesta pel·lícula documental tracta sobre l’obra i la vida d’un dels 
directors més importants que ha tingut l’escena espanyola durant 
més de cinquanta anys: José Tamayo 

2007 
Espanya 
87 m 
Versió original en castellà 

 

Esta película documental trata sobre la obra y la vida de uno de los 
directores más importantes que ha tenido la escena española 
durante más de cincuenta años: José Tamayo.  

Diumenge 9 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

EL HONOR DE LAS INJURIAS de Carlos García-Alix 

Testimoni d’una obsessió, la recerca apassionada d’un vell pistoler 
anarquista, Felipe Emilio Sandoval, àlies Doctor Muñiz (1886-1939). 
Un home amb un somni: la revolució social. 

2007 
Espanya 
87 m 
Versió original en castellà 

 

Testimonio de una obsesión, la búsqueda apasionada de un viejo 
pistolero anarquista, Felipe Emilio Sandoval, alias Doctor Muñiz 
(1886–1939). Un hombre con un sueño: la revolución social. 

INÈDIT 
Diumenge 9 - 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DILLUNS 10 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

MATERIAL SENSIBLE (PERE CALDERS) de �amili Rovira 
Una de les facetes creatives més desconegudes de Pere Calders 
és la �amil per la fotografia i el cinema, que el va dur a filmar la 
�amilia i els amics de la colònia catalana que vivien també 
refugiats a Mèxic. 

2007 
Espanya-Catalunya 
26 m 
Versió original en català 

 

Una de las facetas creativas más desconocidas de Pere Calders 
es la pasión por la fotografía y el cine, que le llevó a filmar a la 
familía y los amigos de la colonia catalana que vivían también 
refugiados en México. 

Dilluns 10 – 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

LE SAVON DE MARSEILLE de Cedric Gimet 

Documental sobre el sabó de Marsella, fabricat des del segle XII 
a partir d'oli d'oliva i de sosa, i que és destinat tant a la higiene 
corporal, com a la neteja de la roba o de la casa. 

2007 
França 
52 m 
Versió original en francès 

 

Documental sobre el jabón de Marsella, fabricado desde el siglo 
XII a partir de aceite de oliva y de sosa, y que es destinado 
tanto a la higiene corporal, como a la limpieza de la ropa o de la 
casa. 

INÈDIT 
Dilluns 10 – 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d’imatges d’arxiu familiars els autors inventen una 
història per �amilia �-nos una reflexió sobre el que veiem davant 
aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dilluns 10 – 10,00 h (III) 
Centre d’Art Cal Massó 
Televisió 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama de festivals: 
Joan Gonzalez (director de Paral·lel 40 i DOCSBARCELONA) Dilluns 10 – 10,00 h 
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DEL PINTALLAVIS A LA BALA de Montserrat Besses 
El documental recull el procés d’adaptació del teixit industrial 
del país a les necessitats de la guerra civil espanyola. Es fa sota la 
urgència i la improvisació i els tallers que produïen pintallavis 
s’adaptaven per produir bales. 

2007 
Espanya-Catalunya 
70 m 
Versió original en català 

 
El documental recoge el proceso de adaptación del tejido 
industrial del país a las necesidades de la guerra civil española. Se 
hace bajo la urgencia y la improvisación y los talleres que 
producían pintalabios se adaptaban para producir balas. 

Dilluns 10 - 11,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d’imatges d’arxiu familiars els autors inventen una 
història per �amilia �-nos una reflexió sobre el que veiem davant 
aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dilluns 10 – 11,30 h (IV) 
Centre d’Art Cal Massó 
Televisió 

ANATOMÍA DE UN FANTASMA d’Enrique Sánchez 
El documental rastreja les preocupacions vitals i creatives d’un 
pioner cinematogràfic la petjada qual va paral·lela al propi 
esdevenir del cinema espanyol: Francisco Elías, figura capdal 
relegada a l’ostracisme. 

2007 
Espanya 
54 m 
Versió original en castellà 

 

El documental rastrea las tribulaciones vitales y creativas de un 
pionero cinematográfico cuya estela corre paralela al propio 
deambular del cine español: Francisco Elías, figura capital 
relegada al ostracismo. 

Dilluns 10 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Televisió 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama d’arxius o Filmoteques: 
Paolo Simoni (Assoziazione Home Movie d’Itàlia) Dilluns 10 – 11,30 h 

EL BRAÇ DE LES FURIES de J. Guardiola i J. C. Miranda 
El 2 de novembre de 1937, a primera hora de la tarda, nou 
aparells de l'Aviazione Legionaria italiana van deixar caure les 
seves bombes sobre Lleida. En menys de cinc minuts van 
provocar més de docents morts. 

2007 
Espanya-Catalunya 
90 m 
Versió original en català 

 
El 2 de noviembre de 1937, a primera hora de la tarde, nueve 
aparatos de la Aviación Legionaria italiana dejaron caer sus 
bombas sobre Lérida. En menos de cinco minutos provocaron 
más de doscientos muertos. 

Dilluns 10 - 12,30 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 
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LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d’imatges d’arxiu familiars els autors inventen una 
història per �amilia �-nos una reflexió sobre el que veiem davant 
aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dilluns 10 – 13,00 h (V) 
Centre d’Art Cal Massó 
Televisió 

VIVA LA REPÚBLICA de Jaume Grau 

Ficció documental que recrea la hipòtesi sobre què hauria passat 
a Espanya si la República hagués guanyat la Guerra Civil, des de 
la victòria republicana fins els nostres dies. 

2008 
Espanya-Catalunya 
50 m 
Versió original en castellà 

 
Ficción documental que recrea la hipótesis sobre que habría 
pasado en España si la República hubiera ganado la Guerra Civil, 
desde la victoria republicana hasta nuestros días. 

Dilluns 10 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Televisió 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Balleneros del norte (2007) de Paco Garrido 
Espanya - 25 m - Versió original en castellà Dilluns 10 - 13,00 h 

 Mi cámara y yo: madrileños por el mundo (2007) de 
Paloma Ferre i Lauro Fernández 
Espanya - 35 m - Versió original en castellà Dilluns 10 - 13,30 h 

ANTONIO GADES, LA ÉTICA DE LA DANZA de Juan Caño 

Reconstrucció de la vida professional del ballarí mitjançant el fil 
conductor de la seva pròpia veu. Un treball que viatja als 
paisatges fonamentals de la història personal de Gades. 

2007 
Espanya 
57 m 
Versió original en castellà 

 
Reconstrucción de la vida profesional del bailarín a través del 
hilo conductor de su propia voz. Un trabajo que viaja a los 
paisajes fundamentales de la historia personal de Gades. 

Dilluns 10 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 
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A LA DIESTRA DEL CIELO de Paco Bech 
Documental sobre el desaparegut músic Silvio Fernández, mite i 
personatge de culte dins del rock. Una vida plena de llegendes, de mil 
aventures i excessos, on veiem la seva particular forma d’entendre la 
�amilia��a. 

2007 
Espanya 
90 m 
Versió original en castellà 

 

Documental sobre el desaparecido músico Silvio Fernández, mito y 
personaje de culto dentro del rock. Una vida cargada de leyendas, de 
mil aventuras y desmanes, donde vemos su particular forma de 
entender la existencia. 

Dilluns 10 – 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

LLACH: LA REVOLTA PERMANENT de Lluís Danés 
Passats 30 anys, Lluís Llach torna a Vitòria per un concert en record 
de les víctimes del 3 de març de 1976. Un viatge en l’espai i en el 
temps on es creuen records autobiogràfics amb les imatges i els 
testimonis d’aquells fets. 

2006 
Espanya (Catalunya)  
90 m 
Versió original en català 

 

Pasados 30 años, Lluís Llach vuelve a Vitoria para un concierto en 
recuerdo de las víctimas del 3 de marzo de 1976. Un viaje en el 
espacio y en el tiempo donde se cruzan recuerdos autobiográficos 
con las imágenes y los testimonio de aquellos hechos. 

Dilluns 10 – 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DIMARTS 11 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

ELS DIARIS DE PASCAL de J. Gallifa i N. Castejón 
Pascal és un jove fotògraf francès que ve a cobrir l’Exposició 
Universal de 1929 i s’acaba quedant vuit anys a la ciutat. Ell fa 
fotos de tot el que passa al seu voltant, però també recull les 
seves experiències en un diari personal. 

2008 
Espanya-Catalunya 
45 m 
Versió original en català 

 
Pascal es un joven fotógrafo francés que viene a cubrir la 
Exposición Universal de 1929 y acaba quedándose ocho años en 
la ciudad. Él hace fotos de todo lo que pasa a su alrededor, pero 
también recoge sus experiencias en un diario personal. 

Dimarts 11 - 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

CAMBRILS, PAISATGES URBANS de Marcel Blàzquez 

És descriu la transformació espectacular que s'ha produït en els 
darrers 50 anys a Cambrils, incloent-hi entrevistes a tres 
persones que analitzen aquest creixement i imatges de l’època. 

2008 
Espanya-Catalunya 
54 m 
Versió original en català 

 

Se describe la transformación espectacular que se ha producido 
en los últimos 50 años en Cambrils, incluyendo entrevistas a 
tres personas que analizan este crecimiento e imágenes de la 
época. 

Dimarts 11 – 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama legal: 
M. Teresa Franquet (professora de dret de la URV) Dimarts 11 – 10,00 h 
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ISAAC de Xosé Abad 

És busca en aquest treball mostrar el pensament d’un home que 
empra la seva vida en recuperar i assegurar un futur fèrtil per la 
memòria històrica del seu país, en el més gran sentit d’aquesta 
paraula. 

2007 
Espanya 
55 m 
Versió original en galleg 
subtitulada al castellà 

 
Se pretende en este trabajo mostrar el pensamiento de un 
hombre que emplea su vida en recuperar y asegurar un futuro 
fértil para la memoria histórica de su país, en el más amplio 
sentido de la palabra. 

Dimarts 11 - 11,15 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

100 JOËR JEUNESSE ESCH-E STOARKT MINETT de Julie Schroell 

S'expliquen els esdeveniments més notables de la història 
centenària del club de futbol Jeunesse de Luxemburg, tot 
mostrant com el context socioeconòmic nacional i internacional 
és reflecteix en la vida de l'equip. 

2007 
Luxemburg 
58 m 
Versió original en 
luxemburguès subtitulada al 
francès 

 
Se explican los acontecimientos más destacados de la historia 
centenaria del club de fútbol Jeunesse de Luxemburgo, 
mostrando como el contexto socioeconómico nacional e 
internacional se refleja en la vida del equipo. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dimarts 11 – 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama de realitzadors o productors: 
Dolors Genovès (historiadora i directora de coumentals 
històrics de TV3) Dimarts 11 – 11,30 h 

UN REY PARA ESPAÑA 
de J. M. Albelda, T. de la Calle i 
C. Resino 

Amb motiu del 70 aniversari del Rei, es realitza un documental 
on es repassa els 32 anys del regnat de don Juan Carlos i posa 
de relleu la plena vigència i utilitat de la monarquia 
parlamentaria. 

2008 
Espanya 
78 m 
Versió original en castellà 

 

Con motivo del 70 cumpleaños del Rey, se realiza un 
documental en el que se recorren los 32 años de reinado de 
don Juan Carlos y pone de relieve la plena vigencia y utilidad de 
la monarquía parlamentaria. 

Dimarts 11 - 12,45 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

CENT ANYS DEL CLUB ESPORTIU EUROPA de Carles Balagué 
Aquesta és la història dels anys d’esplendor i penúries d’un dels 
equips fundadors de la lliga de futbol, que va passar de ser un 
referent durant la dècada dels vint, a viure una davallada que es 
perllonga fins els anys cinquanta. 

2007 
Espanya-Catalunya 
52 m 
Versió original en català 

 

Esta es la historia de los años de esplendor y penurias de uno de 
los equipos fundadores de la liga de fútbol, que paso de ser un 
referente durante la década de los años 20 a vivir una caída que 
se prolonga hasta los años 50. 

Dimarts 11 – 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 
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SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 The Echo of the history (2001) de Dragana Zarevac 
Sèrbia - 52 m - Versió original en serbi subtitulat a l’anglès Dimarts 11 - 13,00 h 
ADEU LIBERTY de C. Jover i M. González 

Un dels recursos desenvolupats pels EUA durant la Guerra 
Freda contra l'URSS va ser Ràdio Liberty. El relat fímic aporta 
informació i testimonis de l'estació de ràdio més potent del 
segle XX, construïda a Pals (Costa Brava). 

2007 
Espanya-Catalunya 
54 m 
Versió original en català, 
castellà i anglès subtitulada al 
català 

 Uno de los recursos desarrollados por los EE.UU durante la 
Guerra Fría contra la URSS fue Radio Liberty. El relato fílmico 
aporta información y testimonios de la estación de radio más 
potente del siglo XX, construida en Pals (Costa Brava). 

Dimarts 11 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

LA SANGRE TIBIA DEL HOMBRE d’Ivan Garcia 
La història d’Alemanya i de la Unió Soviètica de la Primera a la 
Segona Guerra Mundial, mitjançant la selecció d’imatges d’arxiu, on 
es sintetitzen trenta anys d’història europea i de sofriment de 
milions de persones. 

2007 
Espanya (Catalunya) 
114 m 
Versió original en castellà 

 

La historia de Alemania y de la Unión Soviética de la Primera a la 
Segunda Guerra Mundial, mediante imágenes de archivo donde se 
sintetizan treinta años de historia europea y de sufrimiento de 
millones de personas. 

Dimarts 11 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

 SESSIÓ UN PONT SOBRE L’ATLÀNTIC: XILE Dimats 11 – 19,00 h 
 LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS de Sebastián Moreno 

El documental recupera la història d’un equip de 
fotoperiodistes, les fotografies dels quals van servir per donar 
suport a les víctimes de la dictadura de Pinochet a Xile. 
Presentació a càrrec de Gustau Nacarino, fotògraf 
corresponsal de l’agència Reuters 

2006 
Xile 
80 m 
Versió original en castellà 

 El documental recupera la historia de un equipo de 
fotoperiodistas, las fotografías de los cuales sirvió para ayudar a 
las víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile. Presentación a 
cargo de Gustau Nacarino, fotógrafo corresponsal de la 
agencia Reuters 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

BUCAREST, LA MEMÒRIA PERDUDA d’Albert Solé 
Film que explica la recerca personal que fa Albert per recuperar las 
seves pròpies arrels. El seu pare Jordi Solé Tura lluita ara contra 
l’Alzheimer. El documental pretén recupera els records d’unes vides 
atípiques. 

2008 
Espanya (Catalunya) 
80 m 
Versió original en català 

 
Filme que narra la búsqueda personal que hace Albert por recuperar sus 
propias raíces. Su padre Jordi Solé Tura ahora lucha contra el Alzheimer. El 
documental pretende recuperar los recuerdos de unas vidas atípicas. 

Dimarts 11 - 21,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DIMECRES 12 DE NOVEMBRE: 

IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

SCENARIO GRAN VIA de Rafael Zarza 
Al 1907 es va publicar el projecte d’una gran avinguda per 
convertir Madrid en una capital europea. Cent anys després, la 
Gran Via de Madrid torna a aglutinar totes les formes del 
murriejar i el comerç popular. 

2007 
Espanya 
63 m 
Versió original en Castellà 

 

En 1907 se publicaba el proyecto de una gran avenida que 
convirtiese a Madrid en una capital europea. Cien años más 
tarde, la Gran Vía de Madrid vuelve a aglutinar todas las formas 
de la canallesca y el comercio popular 

Dimecres 12 - 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

MULHERES TRAÍDAS de Miguel Marques 

Maria José Silva és una figura singular de la cultura portuguesa: 
realitzadora, escriptora, actriu i cantant. Aquest treball és una 
aproximació al seu més recent film, una historia d’infidelitats 
explicades amb veu femenina. 

2007 
Portugal 
54 m 
Versió original en portuguès 
subtitulada a l’anglès 

 
Maria José Silva es una figura singular de la cultura portuguesa: 
realizadora, escritora, actriz y cantante. Este trabajo es una 
aproximación a su más reciente film, una historia de 
infidelidades contada con voz femenina. 

Dimecres 12 - 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama de creadors o escoles: 
Maria Cañas (videoartista) Dimecres 12 – 10,00 h 
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THE WREN'S NEST de James Kelly 

És un recull únic i molt ben fet de pel·lícules curtes que 
exploren la poesia de sis poetes viu de llengua irlandesa. Una 
peça fresca i innovadora líricament poètica. 

2008 
Irlanda 
26 m 
Versió original en irlandès 
subtitulada a l’anglès 

 
Es un compendio único y muy bien hecho de películas cortas 
que exploran la poesía de seis poetas vivos de lengua irlandesa. 
Una pieza fresca e innovadora líricamente poética. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dimecres 12 - 11,30 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

PALAU DE LA MÚSICA de Jaume Grau 
Audiovisual sobre el Palau de la Música Catalana en Barcelona. 
La pel·lícula gira al voltant de l’opinió de cinc artistes: 
l’arquitecte encarregat de l’ampliació de la sala, un director 
d’orquestra, una cantant, una soprano i un ballarí. 

2007 
Espanya-Catalunya 
12 m 
Versió original en castellà 

 

Audiovisual sobre el Palau de la Música Catalana en Barcelona. 
La película gira alrededor de la opinión de cinco artistas: el 
arquitecto encargado de la ampliación de la sala, un director de 
orquesta, una cantante, una soprano y un bailarín. 

Dimecres 12 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

LA CANALLA(DA) DE SANT FELIP de N. Escobar i P. Tulian 
Recull de testimonis de l’atac aeri que, el matí del 30 de gener 
de 1938, va provocar l’esfondrament del soterrani de l’església 
de Sant Felip Neri a Barcelona. Hi van morir 42 civils, la majoria 
nens refugiats al temple. 

2007 
Espanya-Catalunya 
33 m 
Versió original en català 

 
Compilación de testigos del ataque aéreo que, la mañana del 30 
de enero de 1938, provocó el derrumbamiento del sótano de la 
iglesia de Sant Felip Neri en Barcelona. Murieron 42 civiles, la 
mayoría niños refugiados en el templo.  

Dimecres 12 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

HÉROES, NO HACEN FALTA ALAS PARA VOLAR d’Ángel Loza 
Pascal Kleiman va nàixer sense braços, però això no ha estat cap 
impediment per la seva vocació de Dj de música techno. Un 
exemple que ens ensenya que la voluntat humana es més forta 
que qualsevol impediment, sigui del tipus que sigui. 

2007 
Espanya 
25 m 
Versió original en castellà 

 

Pascal Kleiman nació sin brazos, pero eso no le frenó en su 
carrera como dj de música techno. Un ejemplo que constata 
que la voluntad humana es más fuerte que cualquier 
impedimento, sea del tipo que sea. 

Dimecres 12 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
PANORAMA INFORMATIU 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

Volem reflexionar sobre el món de les imatges d’arxiu i la seva 
utilització des de diferents punts de vista, per això proposem 
una sèrie de conferències perquè el públic en general conegui 
experts, entitats i grups europeus dedicats als següents àmbits: 

Altres Activitats 

 

Queremos reflexionar sobre el mundo de las imágenes de 
archivo y su utilización desde diferentes puntos de vista, por ello 
proponemos una serie de conferencias para que el público en 
general conozca a expertos, entidades y grupos europeos 
dedicados a los siguientes ámbitos:  

 Panorama d’investigadors o estudiosos del cinema: 
Palmira Gonzàlez (Grup LAIA) Dimecres 12 – 11,30 h 
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CRÓNICAS: GUINEA, EL SUEÑO COLONIAL de C. Corredor i I. Sánchez 
Mitjançant el relat directe dels espanyols que ho van viure en 
primera persona, el reportatge explica com era la vida a Guinea 
durant els anys de la colònia i qui eren les persones que van 
decidir anar a viatjar a ella. 

2007 
Espanya 
41 m 
Versió original en castellà 

 
A través del relato directo de los españoles que lo vivieron en 
primera persona, el reportaje cuenta cómo era la vida en 
Guinea durante los años de la colonia y quiénes eran las 
personas que se decidieron viajar a ella. 

Dimecres 12 - 12,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

DIUMENGE A LES CINC de Joan López 

Aquest any 2008 és compleixen deu anys de la signatura del 
procés de pau a Irlanda del Nord. El documental recull en 
format de doble biopic el paper clau que van tenir els presos 
per assolir aquesta pau. 

2008 
Espanya-Catalunya 
52 m 
Versió original en anglès 
subtitulada al català 

 
En este año 2008 se cumplen diez años de la firma del proceso 
de paz en Irlanda del Norte. El documental recoge en formato 
de doble biopic el papel clave que tuvieron los presos para 
conseguir esa paz.  

Dimecres 12 - 13,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

MONSIEUR DOMÍNGUEZ de Miguel G. Morales 

Es tracta de l’anàlisi de l’obra del creador canari Oscar 
Domínguez mitjançant la visió d’artistes, crítics i amics i donar 
una visió universal del pintor més internacional de les Illes 
Canàries. 

2007 
Espanya 
54 m 
Versió original en castellà i 
francès subtitulada al castellà 

 

Se trata del análisis de la obra del creador canario Óscar 
Domínguez a través de la visión de artistas, críticos y amigos y  
dar una visión universal del pintor más internacional de las Islas 
Canarias. 

Dimecres 12 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Gordian Troeller revisited-Erythrée (2007) de Anne 
Schiltz - Luxemburg - 33 m - Versió original en tigrinià subtitulat 
al francès Dimecres 12 - 13,00 h 

 Gordian Troeller revisited-Brésil (2007) de Marc Fritz - 
Luxemburg - 32 m - Versió original en portuguès subtitulat al 
francès Dimecres 12 - 13,30 h 
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PERE TARRÉS (1905-1950) de Jordi Roigé 
El documental incideix en els tres principals àmbits de la vida del 
protagonista: l’home, el metge i el sacerdot. Es tracta de 
traslladar avui la figura de Pere Tarrés i veure les dificultats dels 
catolicisme militant català. 

2007 
Espanya-Catalunya 
55 m 
Versió original en català 

 
El documental incide en los tres principales ámbitos de la vida 
del protagonista: el hombre, el médico y el sacerdote. Se trata 
de trasladar a la actualidad la figura de Pere Tarrés y ver las 
dificultades del catolicismo militante catalán. 

Dimecres 12 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

WAR STORIES: THE CONGO-NIEMBA de David Whelan 
Història dels soldats irlandesos joves que es troben de sobte en 
un país del què mai no havien tingut notícies: el Congo. Eren 
inexperts i mal proveïts, arriscant-s'hi i, al cap i a la fi, perdent 
les seves vides. 

2008 
Irlanda 
25 m 
Versió original en anglès 

 

Historia de los jóvenes soldados irlandeses que se encontraron 
de repente en un país del que nunca habían tenido noticias: el 
Congo. Eran inexpertos y mal provistos, arriesgándose y, al fin y 
a cabo, perdiendo sus vidas. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dimecres 12 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

O NOVO EMDEN de Marcos Gallego 

A l’agost de 1937, 18 homes deixen el port d’O Grove (Pontevedra) 
a bord d’un vaixell de pesca. El que semblava una sortida de rutina va 
acabar en una odissea que va portar a aquest vaixell (Novo Emden) 
per diferents costes del món. 

2007 
Espanya 
65 m 
Versió original en galleg 
subtitulada al castellà 

 
En agosto de 1937, 18 hombres dejan el puerto de O Grove 
(Pontevedra) a bordo de un pesquero. Lo que parecía ser una salida 
de rutina terminó en una odisea que llevó a ese barco (Novo 
Emden) por distintas costas del mundo. 

Dimecres 12 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

 SESSIÓ POBLES D’EUROPA: POBLE GITANO 
CATALÀ Dimecres 12 – 19,00 h 

 CARTES DE L’ONCLE ÀNGEL d’Ariadna Andreu i Jordi Valls 
El documental explica l'evolució de diversos gèneres musicals 
com el garrotí, el sandó i la rondenya a través de les cartes d'un 
patriarca gitano republicà de Lleida i que en la postguerra va ser 
empresonat per fer onejar una senyera. Presentat pel productor 
Ramón Vallès i l’historiador Manel Ponsas. 

2008 
Espanya-Catalunya 
55 m 
Versió original en català 

 
El documental explica la evolución de diversos géneros 
musicales como el garrotí, el sandó y la rondenya a través de las 
cartas de un patriarca gitano republicano de Lleida y que en la 
posguerra fue encarcelado por hacer ondear una señera. 
Presentado por el productor Ramón Vallès y el historiador 
Manel Ponsa. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
Transmès pe l’Anella Cultural 

EL LABERINTO MARROQUÍ de Julio Sánchez Veiga 

El colonialisme espanyol al Marroc va ser determinant en la història 
d’Espanya. La Guerra Civil va ser, en part, conseqüència d’aquell 
conflicte i els marroquins, eterns enemics, es van convertir en els 
més sòlids aliats del bàndol franquista. 

2007 
Espanya 
90 m 
Versió original en castellà, 
bereber, rifeny, francès i àrab 
subtitulada al castellà 

 
El colonialismo español en Marruecos fue determinante en la 
historia de España. La Guerra Civil fue, en parte, consecuencia de 
aquel conflicto y los marroquíes, eternos enemigos, se convirtieron 
en los más firmes aliados del bando franquista. 

Dimecres 12 - 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DIJOUS 13 DE NOVEMBRE: 

IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
 

HAIR LET THE SUN SHINE de Paola Rapaport 

Gènesi, vida i renaixement del revolucionari musical Hair: una 
poètica i explosiva condensació de l’esperit dels seixanta. El 
documental és una exaltació de la música d’aquells anys. 

2007 
França 
55 m 
Versió original en anglès 

 
Génesis, vida y renacimiento del revolucionario musical Hair: 
una poética y explosiva condensación del espíritu de los sesenta 
El documental es una exaltación de la música de aquellos años. 

Dijous 13 - 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

CADA PEZ A SU ESTANQUE de Jaime Natche 
Al 1966, un grup de col·legials va filmar una pel·lícula com a 
exercici per a un curs sobre cinema. 40 anys després el record 
del film els uneix més del que ells creuen, tot i no mantenir 
contacte entre ells. 

2007 
Espanya 
58 m 
Versió original en castellà 

 

En 1966, un grupo de colegiales filmó una película como 
ejercicio para un curso sobre cine. 40 años después el recuerdo 
del film les une más de lo que creen a pesar de no mantener 
contacto entre sí. 

Dijous 13 - 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 
 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Die kinder von Golzow (2007) de Winfried Junge i Barbara 
Junge - Alemanya - 90 m - Versió original en alemany subtitulada 
al castellà Dijous 13 - 10,00 h 
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DAME VENENO de Pedro Barbadillo 
Una història de trobades: del rock amb el flamenc, de Camarón 
amb Veneno i Pata Negra, i d’uns personatges incompresos en 
el seu temps que van canviar la música popular de l’últim quart 
de segle. 

2007 
Espanya 
58 m 
Versió original en castellà 

 
Una historia de encuentros: del rock con el flamenco, de 
Camarón con Veneno y Pata Negra, y de unos personajes 
incomprendidos en su tiempo que cambiaron la música popular 
del último cuarto de siglo. 

Dijous 13 - 11,30 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

LA MIRADA DELS PREMIARENCS: L’EDUCACIÓ de Victor Sarábia 
Un repàs de la història de Premià de Mar en forma d’anècdotes 
viscudes, en aquest cas sobre l’educació; on mitjançant les 
pel·lícules recuperades, veurem i sentirem el testimoni d’un 
altra època. 

2008 
Espanya-Catalunya 
17 m 
Versió original en català 

 

Un repaso de la historia de Premià de Mar en forma de 
anécdotas vividas, en este caso sobre la educación; donde 
mediante las películas recuperadas, veremos y sentiremos el 
testimonio de otra época. 

Dijous 13 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

GORDIAN TROELLER REVISITED-IRAN d’Anne Schiltz 

El documentalista Gordian Troeller va seguir de prop la 
revolució iraniana. Claude Lahr va anar a l'Iran el 2007 per 
testimoniar allò que s’havia fet al país i quina és avui la situació 
política 

2007 
Luxemburg 
36 m 
Versió original en persa 
subtitulada al francès 

 El documentalista Gordian Troeller siguió de cerca la revolución 
iraní. Claude Lahr fue a Irán en el 2007 para testimoniar lo que 
se había hecho en el país y cual era hoy su situación política. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dijous 13 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

THE DANCER'S CUT d’Enrique Piñuel 
Els ballarins són capaços de ballar al compás de qualsevol 
música. Aquí es cerca una coreografia visual i sonora mitjançant 
la reutilització d’imatges procedents de diferents fonts, tot a 
ritme de música electrònica. 

2007 
Espanya 
8 m 
Versió original amb música 

 

Los buenos bailarines son capaces de danzar al son de cualquier 
música. Aquí se busca una coreografía visual y sonora a través 
de la reutilización de imágenes procedentes de distintas fuentes, 
todo al ritmo de música electrónica. 

Dijous 13 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 
 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Hoy el dia se repite diferente (2007) de Xavier Baig i 
Oscar Moreno 
Espanya-Catalunya - 102 m - Versió original en català i castellà Dijous 13 - 12,00 h 
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ESPAÑA BAILA de J. Javierre i M. Javierre 
El documental proposa una ullada i una reflexió sobre els canvis 
que ha experimentat la societat espanyola a partir de les formes 
de viure i entendre la música i la festa, de la postguerra a la 
democràcia.  

2007 
Espanya-Catalunya 
60 m 
Versió original en Castellà 

 
El documental propone una mirada y una reflexión sobre los 
cambios que ha experimentado la sociedad española a partir de 
las formas de vivir y de entender la música y la fiesta, de la 
posguerra a la democracia. 

Dijous 13 - 13,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

CARABANCHEL, UN BARRIO DE CINE de J. C. Zambrana 
Al desembre de 2005 tancava les seves portes el Cinema 
España, últim cinema que sobrevivia al madrileny barri de 
Carabanchel. Tots s’han plegat als nous temps de televisió, vídeo 
i multicinemes. 

2007 
Espanya 
15 m 
Versió original en castellà 

 
En diciembre de 2005 cerraba sus puertas el Cinema España, 
último cine que sobrevivía en el madrileño barrio de 
Carabanchel. Todos han sucumbido a los nuevos tiempos de 
televisión, vídeo y multicines. 

Dijous 13 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

EL ANÓNIMO CARONTE de Toni Bestard 
Documental que explica la experiència de Joan Ferrer com 
actor de repartiment durant el rodatge a Mallorca de El 
Verdugo, de Luis García Berlanga. Una experiència que li va 
canviar la vida. 

2007 
Espanya 
17 m 
Versió original en castellà 

 
Documental que relata la experiencia de Joan Ferrer como 
actor de reparto durante el rodaje en Mallorca de El Verdugo, de 
Luís García Berlanga. Una experiencia que la cambió la vida 

Dijous 13 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

COUSAS DO KULECHOV de Susana Rei 

Curtmetratge experimental sobre el muntatge. Un falç 
documental sobre una guerra on la flota son muscleres a la ria, 
l’assalt a les platges mariscadores entrant a la mar, les bombes 
petards, etc. 

2007 
Espanya 
21 m 
Versió original en gallec 
subtitulada al castellà 

 Cortometraje experimental sobre el montaje. Un falso 
documental sobre una guerra en que la flota son bateas en la ría, 
el asalto a las playas mariscadoras entrando en el mar, las 
bombas petardos, etc. 

Dijous 13 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

ELS NENS DE LA MANTEGA (BUTTERKINDER) d’A. Hawlik i K. Geyer 

Entre 1949 i 1951 uns 4000 nens austríacs van ser acollits per 
famílies espanyoles. Tot i la situació de precarietat econòmica 
que vivia llavors Espanya, aquests nens acollits van trobar-se 
amb el paradís.   

2007 
Espanya (Catalunya)-Austria 
52 m 
Versió original en alemany, 
català i francès subtitulada al 
català 

 Entre 1949 y 1951 unos 4000 niños austriacos fueron acogidos 
por familias españolas. A pesar de la situación de precariedad 
económica que se vivía entonces en España, aquellos niños 
acogidos se encontraron con el paraíso. 

INÈDIT 
Dijous 13 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 
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THE CHAMPAGNE SPY de Nadav Schirman 

Aquest treball cinematogràfic s'endinsa en el viatge d'un fill per 
desxifrar les identitats del seu pare: un espia de carn i ossos. Un espia 
que porta una doble vida de luxe a Egipte, cosa que inclou el 
casament amb una altra dona. 

2007 
Alemanya-Israel 
93 m 
Versió original en alemany, 
hebreu, francès i anglés 
subtitulada al català 

 

Este trabajo cinematofráfico sigue el viaje de un hijo para descifrar 
las identidades de su padre: un espía de carne y hueso. Un espía que 
lleva una doble vida de lujo  en Egipto, cosa que incluye un 
matrimonio con otra mujer. 

Dijous 13 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

 SESSIÓ EFEMÈRIDE Dijous 13 – 19,00 h 
 COSTA BRAVA. LA MIRADA DEL VIATGER d’Antoni Martí 

Treball realitzat en homenatge a l’efemèride de la denominació 
Costa Brava, ara fa 100 anys. El documental mostra les 
inquietuds dels viatgers per aquest indret de la costa catalana 
que és ara un referent de l’oci i l’estiueig d’Europa. Presentat pel 
seu autor Antoni Martí i pel periodista Narcís-Jordi 
Aragó. 

2008 
Espanya-Catalunya 
48 m 
Versió original en català 

 

Trabajo realizado en homenaje a la efeméride de la 
denominación Costa Brava, ahora hace 100 años. El documental 
muestra las inquietudes de los viajeros por este lugar de la costa 
catalana que es ahora un referente del ocio y el veraneo 
europeo. Presentado por su autor Antoni Martí y por el 
periodista Narcís-Jordi Aragó. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
Transmès per l’Anella Cultural 

NAUFRAGOS de Gonzalo Arijon 

Els 16 supervivents de l’accident aeri dels Andes al 1972 parlen per 
primera vegada davant d’una càmera. Una de les històries de 
supervivència més extraordinària de tots els temps. 

2007 
França-Espanya (Catalunya) 
111 m 
Versió original en castellà 

 
Los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972 
hablan por primera vez delante de una cámara. Una de las historias 
de supervivencia más extraordinaria de todos los tiempos. 

Dijous 13 - 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 

ASYLUM de Catherine Bernstein 
Una caixa arraconada al fons d'un celler amb desenes de bobines 
de pel·lícula de 8 mm. Pel·lícules de l’arxiu oblidat del psiquiatra 
George Daumezon, sobre una vintena d’hospitals psiquiàtrics. 
Això és Asylum. 

2008 
França 
40 m 
Versió amb sons diversos 

 

Una caja arrinconada en el fondo de una bodega con decenas de 
bobinas de película de 8 mm. Peículas del archivo olvidado del 
psiquiatra George Daumezon, sobre una veintena de hospitales 
psiquiátricos. Esto es Asylum. 

INÈDIT 
Divendres 14 - 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

1937 de Nora Martirosyan 

L’arrest d’una jove a Armènia durant les purgues estalinistes es 
descriu una altra vegada el 2006 per una dona anciana i al seu 
relat s'intercalen extractes de pel·lícules de propaganda de 
l’època. 

2007 
Armenia 
44 m 
Versió original en rus i francès 
subtitulada al francès 

 
El arresto de una joven en Armenia durante las purgas 
estalinistas se describe otra vez el 2006 por una mujer anciana y 
en su relato se intercalan extractos de películas de propaganda 
de la época. 

Divendres 14 - 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

CIRCO TOGNI HOME MOVIE d’Home Movie 

Fragment dels audiovisuals realitzats pel recorregut expositiu 
que amb diversos dispositius se ha ideat per presentar el fons 
fílmic dels Togni, la família circense més antiga d’Itàlia. 

2008 
Italia 
16 m 
Versió original amb música 

 

Fragmento de los audiovisuales realizados para el recorrido 
expositivo que con varios dispositivos se ha ideado para 
presentar el fondo fílmico de los Togni, la familia circense más 
antigua de Italia. 

INÈDIT A ESPANYA 
Divendres 14 - 10,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 
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SESSIONS FORA DE CONCURS 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Pepe Sales: pobres, pobres que els donguin pel cul 
(2007) de Lulu Martorell i Albert Pla 
Espanya-Catalunya - 72 m - Versió original en català Divendres 14 - 10,00 h 

RETORN A LA TERRA LLIURE 
d’O. Gispert, M. Balfagon, M. 
Parramon, J. Sanglas 

L’any 1979, en plena transició espanyola, l’organització armada 
Terra Lliure va començar les seves accions. Fins la seva 
dissolució l’any 1995, Terra Lliure va realitzar dos-cents 
atemptats. 

2008 
Espanya-Catalunya 
79 m 
Versió original en català 

 
En 1979, en plena transición española, la organización armada 
Terra Lliure inició sus acciones. Hasta su disolución en el año 
1995, Terra Lliure realizó doscientos atentados. 

Divendres 14 - 11,15 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Undo (2005) de Jean-Gabriel Périot 
França - 10 m - Versió musical Divendres 14 - 11,15 h 

 Ocaj (1996) de Dragana Zarevac 
Serbia - 6 m - Versió original en serbi Divendres 14 - 11,15 h 
ALONE de Gerard Freixes 

Habitualment, en la ficció , els personatges heorics sempre han 
mostrat actituds individualistes. En aquesta obra, aquest 
individualisme es portat als seus extrems deixant que un heroi 
de Western actui totalment sol. 

2008 
Espanya-Catalunya 
4 m 
Versió original en anglès 
subtitulada al català 

 
Habitualmente, en la ficción, los personajes heroicos siempre 
han mostrado actitudes individualistas. En esta obra, su 
individualismo es llevado al extremo dejando que el héroe de un 
Western actúe totalmente solo. 

INÈDIT 
Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 
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MTV BIRTH de Xavier Almeida 

Animació que explica la veritable història del naixement de la 
MTV de manera imaginativa i divertida 

2007 
Portugal 
1 m 
Versió original amb música 

 Animación que cuenta la verdadera historia del nacimiento de la 
MTV de forma imaginativa y divertida. 

Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

MERCAT AL MERCADAL 2008 de J. Llungueras i C. Pitach 
El Mercat al Mercadal és un dels actes previs de la Festa Major 
de Sant Pere de Reus. Enguany era la desena edició que recreava 
l'antic mercat que es feia a la plaça i aquest es l’anunci d’aquesta 
festa. 

2008 
Espanya-Catalunya 
1 m 
Versió original en català 

 
El Mercat al Mercadal es uno de los actos previos de la Fiesta 
Mayor de San Pedro de Reus. Este año era de décima edición 
que recreaban el antiguo mercado que se hacía en la plaza y este 
es el anuncio de esta fiesta. 

Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

CROSSING GANGES de Gerard Freixes 

Vídeo Musical amb imatges d’arxiu a partir de la cançó Crossing 
Ganges, del músic Bernat Roca de Mizrab Project. 

2008 
Espanya-Catalunya 
3 m 
Versió amb música 

 

Video Musical con imágenes de archivo a partir de la canción 
Crossing Ganges, del músico Bernat Roca de Mizrab Project.  

INÈDIT 
Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

THE CAPTAIN de Sebastian Mantilla 

La història segueix un noi que jugava com a capità amb la seva 
bicicleta gran, i un vaixell molt gran, fins que un dia els seus 
pares li donaven un germà petit. Imatges familiars vista a través 
dels ulls d'un petit diable. 

2008 
Espanya-Catalunya 
8 m 
Versió original en anglès 
subtitulada al castellà 

 
La historia sigue a un crío que jugaba como capitán con su gran 
bicicleta y un barco muy grande, hasta que un día sus padres le 
dieron un hermanito pequeño. Imágenes familiares vistas a 
través de los ojos de un pequeño diablo. 

Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 

KISS THE MURDER de Maria Cañas 
Després de contemplar Kiss the Murder, potser que l’única opció 
que ens quedi sigui agenollar-nos davant l’Amor, assassí suprem, 
petonejar-lo i potser morir, en aquest joc d’aparicions dobles i 
de figures bessones fracturades pel desamor. 

2008 
Espanya 
9 m 
Versió original en castellà 

 

Tras contemplar Kiss the Murder, puede que la única opción que 
quede sea arrodillarse ante el Amor, asesino supremo, besarlo y 
quizás morir, en este juego de apariciones dobles y de figuras 
gemelas fracturadas por el desamor.. 

Divendres 14 - 11,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Creacions Audiovisuals 
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OP.1207-X de Luciana Juliao 
La vida de cada individu no és més que una base de dades 
minuciosament registrada pels diversos mecanismes de control 
social. A través de 10 micro històries, OP.1207-X ofereix la 
visió d'un món totalment vigilat. 

2007 
Espanya-Catalunya 
24 m 
Versió original en català 

 

La vida de cada individuo no es más que una base de datos 
minuciosamente registrada por los diversos mecanismos de 
control social. A través de 10 micro historias, OP.1207-X 
ofrece la visión de un mundo totalmente vigilado. 

Divendres 14 - 12,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Escoles 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Dentro del cine (2007) de Manuel Lamarca 
Espanya - 76 m - Versió original en castellà Divendres 14 - 12,00 h 
LLUMS, CÀMERA, ACCIÓ? d’E. Ortiz, M. García, A. 

Canyete, G. Rius i J. Dalmau 

Reportatge sobre el món del cinema professional al Camp de 
Tarragona amb entrevistes a cineastes tarragonins, historiadors, 
directors de festivals i promotors municipals de cinema. 

2008 
Espanya-Catalunya 
10 m 
Versió original en català 

 

Reportaje sobre el mundo del cine profesional en el Camp de 
Tarragona con entrevistas a cineastas tarraconenses, 
historiadores, directores de festivales y promotores municipales 
de cine. 

Divendres 14 - 12,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Escoles 

TERRA LLIURE, PUNT I FINAL de David Bassa 
Aquest és el primer documental que explica la història completa 
de l'organització armada Terra Lliure, des del seu naixement, el 
1979, fins a la seva dissolució definitiva, el 1995. Fundadors, 
dirigents i militants reflexionen sobre la mateixa. 

2006 
Espanya-Catalunya 
52 m 
Versió original en Català 

 
Este es el primer documental que explica la historia completa de 
la organización armada Terra Lliure, des de su nacimiento, en 
1979, hasta su disolución definitiva, en 1995. Fundadores, 
dirigentes y militantes reflexionan sobre la misma. 

Divendres 14 - 13,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

BLUSMEN de Gabriel Albinyana 

En Tota, en Joan Ventosa i en Blas Picón son tres bluesmen. 
Parlen de blues i música, i comenten anècdotes en un bar de 
blues com tants d’altres bluesmen han fet al llarg de la història. 

2008 
Espanya-Catalunya 
11 m 
Versió original en castellà 
subtitulada al català 

 
Tota, Joan Ventosa y Blas Picón son tres bluesmen. Hablan de 
blues y de música y comentan anécdotas en un bar de blues 
como tantos otros bluesmen han hecho a lo largo de la historia. 

Divendres 14 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Escoles 
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MEMORIES D'UNA MARXA de N. Sans, J. Juan, H. Maestro, 

J.A. Franquet 

Aquest treball presenta tres històries al voltant d’un mateix fet 
històric: la Marxa Verda (1975); la d’un soldat espanyol al 
Sàhara, la d’un jove marroquí participant a la Marxa i la d’un 
sahrauí que va haver de fugir a Algèria. 

2008 
Espanya-Catalunya 
27 m 
Versió original en català i 
castellà 

 
Este trabajo presenta tres historias alrededor de un mismo 
hecho histórico: la Marcha Verde (1975); la de un soldado 
español en el Sahara, la de un joven marroquí participante en la 
Marcha y la de un saharaui que tuvo que huir a Argelia. 

Divendres 14 - 13,00 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Escoles 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 Eut-Elle ete criminelle (2006) de Jean-Gabriel Périot 
França - 9 m - Versió musical Divendres 14 - 13,15 h 
LES SECRETS de Tony Quéméré 

A través de la carta d'un pare a la seva filla, el realitzador conta 
la història d'una família, la seva família, en un Finisterre rural 
profundament afectat per un desconcert econòmic i social. 

2007 
França 
25 m 
Versió original en francès 
subtitulada al castellà 

 
A través de una carta de un padre a su hija, el realizador cuenta 
la historia de una familia, su familia, en un Finisterre rural 
profundamente afectado por un desconcierto económico y 
social. 

INÈDIT A ESPANYA 
Divendres 14 - 13,30 h 
Centre d’Art Cal Massó 
Escoles 

MOVIDOS. UNA CRÓNICA DE LOS 80 de Pablo Revenga 

Documental sobre el moviment cultural que va fer a Madrid 
guanyar-se el renom de la ciutat més divertida del mon: la 
“movida” madrilenya dels anys 80. 

2007 
Espanya 
51 m 
Versió original en castellà 

 
Documental sobre el movimiento cultural que hizo a Madrid 
ganarse el sobrenombre de la ciudad más divertida del mundo: 
la movida madrileña de los años 80. 

Divendres 14 - 17,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 

RERE LES PASSES DE TAXI KEY de Lluís Murua 
Als anys 50 i 60 a Ràdio Barcelona es va emetre un programa de 
radio anomenat Taxi Key. 60 anys més tard un oient que 
comparteix professió, detectiu, decideix anar en busca del seu 
ídol i dels records d’una època.  

2008 
Espanya-Catalunya 
25 m 
Versió original en català 

 
En los años 50 y 60 en Radio Barcelona se emitió un programa 
de radio llamado Taxi Key. 60 años después un oyente que 
comparte profesión, detective, decide ir en búsqueda de su 
ídolo y de los recuerdos de una época. 

Divendres 14 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Televisió 
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JULIA. UN HOMENAJE de José Ramón da Cruz 
Homenatge a l’actriu Julia Peña, que va morir al 2006, una de les 
muses de l’Escola de Cinema de Barcelona a la vegada que 
protagonista de la lluita antifranquista. Un retrat de la seva 
personalitat mitjançant el testimoni dels seus companys de feina. 

2007 
Espanya 
62 m 
Versió original en castellà 

 

Homenaje a la actriz Julia Peña, que murió en el 2006, una de las 
musas de la Escuela de Cine de Barcelona a la vez que protagonista 
de la lucha antifranquista. Un retrato de su personalidad a través del 
testimonio de sus compañeros de profesión. 

Divendres 14 - 19,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

 SESSIÓ CLÀSSICS: CAUDILLO  
(1973) de Basilio Martin Patino Divendres 14 – 19,00 h 
Clàssic és “l’obra que hom té com a model digne d’imitació”. 
Tot el cinema de Basilio Martín Patino té aquesta característica, 
però Caudillo té a més l’afegit de les imatges d’arxiu i la crítica 
velada a un home que ha marcat la història d’Espanya: Francisco 
Franco. Presentació a càrrec de José Carlos Suárez, �rofesor 
de cinema de la URV i amb la presència de Basilio Martin 
Patino. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
Transmès per l’Anella Cultural 

 

Clásico es “la obra que uno tiene como modelo digno de 
imitación”. Todo el cine de Basilio Martín Patino tiene esa 
característica, pero Caudillo tiene además el añadido de las 
imágenes de archivo y la crítica velada a un hombre que ha 
marcado la historia de España: Francisco Franco. Presentación a 
cargo de José Carlos Suárez, profesor de cine de la URV y 
con la presencia de Basilio Martín Patino.  
BARREIROS: MOTOR HUMANO de Marcos Besas 
El film Barreiros explica, per primera vegada, la veritable història de la 
pujada i caiguda d’aquest magnat. Una pel·lícula que mostra els 
documents i els testimonis d’aquells que ho van viure en primera 
persona.  

2007 
Espanya 
88 m 
Versió original en castellà 

 

La película Barreiros relata, por primera vez, la verdadera historia del 
auge y caída de este magnate. Una película que muestra los 
documentos y testimonios de aquellos que lo vivieron en primera 
persona. 

Divendres 14 - 21,00 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 
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 DISSABTE 15 DE NOVEMBRE: 
IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 VISIONAT A LA CARTA Del 10 al 15 de novembre  
Al Centre de la Imatge Mas Iglesies s’ha habilitat un espai perquè 
els espectadors que no han pogut gaudir de les edicions 
anteriors del Festival o s’han perdut alguna de les projeccions de 
l’edició d’enguany puguin reviure la màgia del Festival repassant 
treballs audiovisual fets amb imatges d’arxiu. 

de 10,00 h a 14,00 h i de 17,00 
h a 20,00 h  
 

 En el Centre de la Imatge Mas Iglesias se ha habilitado un 
espacio para que los espectadores que no han podido disfrutar 
de las ediciones anteriores del Festival o se han perdido alguna 
de las proyecciones de la edición de este año puedan revivir la 
magia del Festival repasando trabajos audiovisuales hechos con 
imágenes de archivo. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
 

WESTERBORK GIRL de Steffie van den Oord 

Treball sobre la supervivència i l’amor. La supervivència d’una 
jueva al camp de concentració de Westerbork on era l’estrella 
de la revista del Camp. L’amor a un heroi de la resistència que 
els va alliberar. 

2007 
Països Baixos 
48 m 
Versió original en holandès i 
anglès subtitulada a l’anglès 

 
Trabajo que trata de la supervivencia y el amor. La supervivencia 
de una judía del campo de concentración de Westerbork donde 
era la estrella de la revista del Campo. El amor a un héroe de la 
resistencia que la liberó. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dissabte 15 - 10,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

DIVORCE ALBANIA STYLE d’Adela Peeva 

A l’Albània comunista de 1960 molts milers de famílies estaven 
separades pel règim totalitari d'Enver Hodha. S’explica la vida 
d’algunes d’aquestes famílies que la policia secreta va canviar les 
seves vides per sempre.  

2007 
Bulgaria 
66 m 
Versió origional en anglès i 
albanès subtitulada a l’anglès 

 

En la Albania comunista de 1960 muchas miles de familias estaban 
separadas como consecuencia del régimen totalitario de Enver 
Hodha. Se explica la vida de alguna de estas familias a las que la 
policía secreta cambio su vida para siempre. 

Dissabte 15 - 10,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d'imatges d'arxiu familiars els autors inventen una 
història per proposar-nos una reflexió sobre el que veiem 
davant aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dissabte 15 – 10,30 h (VI) 
Sala Santa Llúcia  
Televisió 
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DISASTERS: WHIDDY INFERNO de Janet Gallagher 
El 8 de gener de 1979 un petrolier, el Betelgeuse, explotà a la 
terminal petrolera de Whiddy, a la costa d'Irlanda. L’infern 
resultant de la deflagració va matar 50 persones i crear un dels 
majors desastres mediambientals. 

2008 
Irlanda 
26 m 
Versió original en anglès 

 

El 8 de enero de 1979 un petrolero, el Betelgeuse, explotó en la 
terminal petrolera de Whiddy, en la costa de Irlanda. El infierno 
resultante de la deflagración mató a 50 personas y creo uno de 
los mayores desastres medioambientales. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dissabte 15 - 11,30 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

 
SESSIONS FORA DE CONCURS 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 

No tots els treballs tenen cabuda a les seccions competitives, 
però el Festival té la voluntat de mostrar en major nombre 
possible de treballs presentat i per això ha habilitat un espai per 
mostrar els treballs que s’han quedat fora de la selecció per a 
concursar. 

Altres Activitats 
 

 

No todos los trabajos tiene cabida en las secciones competitiva, 
pero el Festival tiene la voluntad de mostrar el mayor número 
posible de trabajos presentados y por ello ha habilitado un 
espacio para mostrar los trabajos que se han quedado fuera de 
la selección para concursar.  

 El último paisajista (2007) de Gonzalo Ballester 
Espanya - 25 m - Versió original en castellà Dissabte 15 - 11,30 h 

CRÓNICAS: CLANDESTINOS d’A. Villacorta i V. Martínez 

Amb motiu del 30 aniversari de la legalització del Partit 
Comunista d’Espanya, un equip del programa Crónicas ha cercat 
a sis persones que van militar al PCE durant la Dictadura. 

2007 
Espanya 
47 m 
Versió original en castellà 

 

Con motivo del 30 Aniversario de la legalización del Partido 
Comunista de España, un equipo del programa Crónicas ha 
buscado a seis personas que militaron en el PCE durante la 
Dictadura.  

Dissabte 15 - 12,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

LE PASSÉ RECOMPOSÉ d’O. Brunet i Ch. Cleres 
Aquest treball és una ficció. Una novel·la romàntica-documental. 
A partir d'imatges d'arxiu familiars els autors inventen una 
història per proposar-nos una reflexió sobre el que veiem 
davant aquestes imatges. 

2007 
França 
72 m 
Versió original en francès 

 
Este trabajo es una ficción. Una novela romántico documental. A 
partir de imágenes de archivo familiares los autores inventan 
una historia para proponernos una reflexión sobre lo que vemos 
ante estas imágenes. 

INÈDIT A ESPANYA 
Dissabte 15 – 12,30 h (VII) 
Sala Santa Llúcia  
Televisió 
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TOVARISCH I AMB NOT DEAD de Stuart Urban 

El fill de Garri Urban fa un viatge al passat familiar per rescatar la 
memòria del seu pare, un supervivent de l’holocaust i dels Gulags 
soviètics, que va ocultar a la família la seva veritable vida d’espia en 
plena Guerra Freda.  

2007 
Gran Bretanya 
83 m 
Versió original en anglès i rus 
subtitulada a l’anglès 

 

El hijo de Garri Urban hace un viaje al pasado familiar para rescatar 
la memoria de su padre, un superviviente del holocausto y de los 
Gulags soviéticos, que ocultó a la familia su verdadera vida de espía 
en plena Guerra Fría. 

Dissabte 15 - 12,30 h 
Sala Santa Llúcia 
Llargmetratge 

EL TRESOR DEL SETÉ CAMIÓ de Felip Solé 
Treball d’investigació històrica sobre el destí que va tenir durant 
la Guerra Civil Espanyola el tresor artístic i els valors del govern 
republicà de l'època. Dels tres episodis es projectarà el final de 
la història. 

2007 
Espanya-Catalunya 
46 m 
Versió original en català 

 
Trabajo de investigación histórica sobre el destino que tuvo 
durante la Guerra Civil Española el tesoro artístico y los valores 
del gobierno republicano de la época. De los tres episodios se 
proyectará el final de la historia. 

Dissabte 15 - 13,00 h 
Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Televisió 

 HOMENATGE A UN MESTRE: BASILIO MARTÍN 
PATINO Dissabte 15 - 18,00 h 
Un mestre és una persona per a ésser pres com a model i és 
indubtable que Basilio Martin Patino, premi d’honor d’enguany, 
ho és de model i el film que projectem en el seu homenatge, 
Canciones para después de una guerra (1971), ha estat 
imitat infinitament. El film és una lliçó magistral d’utilització 
d’imatges d’arxiu visuals i sonores per retratar la posguerra 
espanyola. Presentació a càrrec de José Carlos Suárez, 
professor de cinema de la URV i amb la presència de Basilio 
Martín Patino. 

Sala Santa Llúcia 
Altres Activitats 
 

 Un maestro es una persona que se toma como modelo y es 
indudable que Basilio Martin Patino, premio de honor este año 
es un modelo y el film que proyectaremos en su homenaje, 
Canciones para después de una guerra (1971), ha sido 
imitado infinitamente. El film es una lección magistral de 
utilización de las imágenes de archivo visuales y sonoras para 
retratar la postguerra española. Presentación a cargo de José 
Carlos Suárez, profesor de cine de la URV y con la presencia 
de Basilio Martin Patino.  

 CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS AMB 
L’ESPECTACLE LA MAGIA DEL CINEMA Dissabte 15 - 22,00 h 
El Teatre Bartrina acollirà un any més la cerimònia de cloenda 
del Festival que tindrà aquest any un aire màgic amb la 
proclamació dels guanyadors i l’actuació del mag Gerard, 
que entre premi i premi ens delectarà amb els seus trucs de 
màgia. 

Teatre Bartrina 
Altres Activitats 
 

 El Teatro Bartrina acoge un año más la ceremonia de clausura 
del Festival que tendrá este año un aire mágico con la 
proclamación de los ganadores y la actuación del mago 
Gerard, que entre premio y premio nos deleitará con sus 
trucos de magia.  
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 DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE: 

IMATGE SINOPSI FITXA TÈCNICA 

 MARATÓ DEL PALMARÈS 2008 Diumenge 16 
Una nova oportunitat per veure els films guanyadors del Festival 
del 2008 en totes les seves categories. Durant tot el matí i de 
forma ininterrompuda es projectaran els films guanyadors de les 
diferents categories. De 10,00 h a 14,00 h 

 

Una nueva oportunidad para ver los films ganadores del Festival 
del 2008 en todas sus categorías. Durante toda la mañana y de 
forma ininterrumpida se proyectaran los film ganadores de las 
diferentes categorías. 

Centre de la Imatge Mas 
Iglesias 
Altres Activitats 
Transmès per l’Anella Cultural 

 
 


