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25a Mostra Internacional de Films de Dones

Lois Weber, Donna Haraway, Laura Mulvey, 
Carmen Castillo, 

internacionals,  presents en el programa de 
la 25ª edició de la Mostra

La Mostra tancarà aquest aniversari am
per diferents realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència

 

 
La Mostra Internacional de Films de Dones
atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la renovació 
dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, colonialisme i sobre 
les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa com a re(volta), 
el concepte formulat per la intel·
nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, des de perspectives 
diferents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mostra Internacional de Films de Dones
 

Lois Weber, Donna Haraway, Laura Mulvey, Mercè Conesa, Mirentxu Loyarte, 
Carmen Castillo, i una selecció de les darreres produccions 

internacionals,  presents en el programa de  
25ª edició de la Mostra Internacional de Films de Dones.

La Mostra tancarà aquest aniversari amb la presentació d’una obra col·
realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència

La Mostra Internacional de Films de Dones celebra la seva 25ª edició
atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la renovació 
dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, colonialisme i sobre 
les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa com a re(volta), 

concepte formulat per la intel·lectual francesa Julia Kristeva, significa tornar de 
nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, des de perspectives 

Mostra Internacional de Films de Dones  

Mirentxu Loyarte, 
i una selecció de les darreres produccions  

 
Internacional de Films de Dones. 

b la presentació d’una obra col·lectiva creada 
realitzadores en homenatge a les seves cineastes de referència. 

25ª edició amb una 
atenció explícita a la contribució realitzada pels feminismes fílmics a la renovació 
dels debats contemporanis sobre estètica, economia, política, colonialisme i sobre 
les identitats sexuals i de gènere. Aquesta renovació, entesa com a re(volta), segons 

lectual francesa Julia Kristeva, significa tornar de 
nou a pensar sobre el món i la seva representació fílmica, des de perspectives 
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Eclipsis i resistències del cinema
Per VIOLETA KOVACSICS 
 
Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
passadissos d'un edifici, i arrenca a cór
carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 
seu germà el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 
de l'obra de Kawase, funcionava per a mi
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 
 

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
essencialment vitalista i generós. El bosque del 
en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 
estimada. La idea és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 
posar en imatges allò que, en essència, és invisible?
 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint
aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que exposa Kawase. És a dir, té aquesta 
voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 
forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en general, es construeixen des del 
risc.  
 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme 
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 
comercials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 
Akerman. 
 
____________________________________________________
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Eclipsis i resistències del cinema 

Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos germans que juguen pels 
carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 
seu germà el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 
de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del que podia 
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
essencialment vitalista i generós. El bosque del luto, també de Kawase, s'instal·
en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 
estimada. La idea és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 
posar en imatges allò que, en essència, és invisible? 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint
aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que exposa Kawase. És a dir, té aquesta 
voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 
forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en general, es construeixen des del 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme 
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 

cials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels 
rer, perseguint dos germans que juguen pels 

carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El 
seu germà el busca; la càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa 

com una carta de presentació del que podia 
ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar.  

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film 
luto, també de Kawase, s'instal·lava 

en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona 
estimada. La idea és la mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com 

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint-i-cinc 
aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que exposa Kawase. És a dir, té aquesta 
voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment 
està en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la 
forma, per la idiosincràsia d'unes propostes que, en general, es construeixen des del 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja –el 
documental, la ficció, els diferents formats, la primera i la tercera persona–, com 
passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme 
ha trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions 

cials, aquesta resistència, insistent, de la Mostra és doble: per un cinema fet 
per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 
forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com 

_______________________________ 



          

Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona

Del 3 d’octubre al 12 de desembre

Itineràncies és una selecció de
per les diferents poblacions de
la presència d’una persona responsable
per conduir el debat amb el públic.
 

 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Cineclub de Vilafranca 
Sala Zazie-Teatre Casal 
Rambla Nostra Senyora, 35-37 

20:00h 
 

3 d'octubre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Direcció: Alina Marazzi 
 

10 d'octubre 
 Ama-san (Cazadoras de mar) 
Direcció: Cláudia Varejão 
 

17 d'octubre 
Programa de curtmetratges | Els treballs i els dies

Área de descanso (2016) 
Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Direcció: Virginia García del Pino 

 
La sonrisa telefónica (2016) 
Direcció: Aitziber Olaskoaga 

 

 

 

Itineràncies 
Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona

Del 3 d’octubre al 12 de desembre

de cinc films dirigits per cineastes d’arreu
de la província de Barcelona. Cada sessió

responsable de la Mostra Internacional
públic. 

 
Programació 

PENEDÈS 

 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Els treballs i els dies 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

 

 

Amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona 

Del 3 d’octubre al 12 de desembre  

d’arreu que circularà 
sessió comptarà amb 

Internacional de Films de Dones 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 



          

 

MANRESA 
Espai Plana de l'Om 
Plaça Plana de l'Om, 5 

20:00h. 
 

9 de novembre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Direcció: Alina Marazzi 
 

16 de novembre  
 Ama-san (Cazadoras de mar)
Direcció: Cláudia Varejão 
 

23 de novembre 
Programa de curtmetratges | 
Área de descanso (2016) 
Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Direcció: Virginia García del Pino 
 

La sonrisa telefónica (2016)
Direcció: Aitziber Olaskoaga 
 
 

VIC 
Espai ETC 
Passeig Generalitat, 46 

21:30h 
 

12 de desembre 
 Ama-san (Cazadoras de mar)
Direcció: Cláudia Varejão 

 
 
 

 

 

 

 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Programa de curtmetratges | Els treballs i els dies 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

 

(2016) 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Direcció: Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 



          

 

Programa
 

Un’ora sola ti vorrei 
Alina Marazzi, Itàlia, 2002. 55 minuts.

 
 
 
 
 
 

 

 

Alina Marazzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Film col·lectiu (fet a quatre mans, partint de l’arxiu fílmic 
familiar de l’avi) i que resulta un examen de consciència o, 
millor dit, una presa de consciència. Una commovedora 
elegia sobre la figura materna. 

 

 

 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
treballat com ajudant de direcció es va dedicar als documentals sobre 
temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 
audiovisuals a Sa
vorrei

el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 
dirigir
femenines italianes.
El 2007 va dirigir
quinze anys de lluita per l’emancipació social de la dona que enllaça el pla 
privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d
fragments de diaris.
El 2012 s’estrenà
tema de l’ambivalència materna que inclou altres llenguatges artístics 
com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 
interpretat
“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012.
El 2014 va realitzar
Luce sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri.
episodis de què consta el film col·lectiu
 

 

 

 

Programa de llargametratges 

Marazzi, Itàlia, 2002. 55 minuts. 

Film col·lectiu (fet a quatre mans, partint de l’arxiu fílmic 
familiar de l’avi) i que resulta un examen de consciència o, 
millor dit, una presa de consciència. Una commovedora 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
treballat com ajudant de direcció es va dedicar als documentals sobre 
temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 
audiovisuals a San Vittore. El seu primer film documental,
vorrei, va obtenir la Menció Especial del Jurat al Festival Cine de Locarno i 
el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 
dirigir Per sempre, un documental sobre algunes com
femenines italianes. 
El 2007 va dirigir Vogliamo anche le rose (85′), documental poètic sobre 
quinze anys de lluita per l’emancipació social de la dona que enllaça el pla 
privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d
fragments de diaris. 
El 2012 s’estrenà Tutto parla di te (83′), llargmetratge de ficció sobre el 
tema de l’ambivalència materna que inclou altres llenguatges artístics 
com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 
interpretat per Charlotte Rampling i Elena Radonicich. Premi Taodue 
“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012.
El 2014 va realitzar Confini, un curt amb metratge d’arxiu del Istituto 

sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri.
episodis de què consta el film col·lectiu 9x10 Novanta

 

Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver 
treballat com ajudant de direcció es va dedicar als documentals sobre 
temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir laboratoris 

n Vittore. El seu primer film documental, Un’ora sola ti 

, va obtenir la Menció Especial del Jurat al Festival Cine de Locarno i 
el premi al Millor Documental al Festival de Cine de Torí. El 2005 va 

, un documental sobre algunes comunitats monàstiques 

), documental poètic sobre 
quinze anys de lluita per l’emancipació social de la dona que enllaça el pla 
privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de metratge d’arxius i 

), llargmetratge de ficció sobre el 
tema de l’ambivalència materna que inclou altres llenguatges artístics 
com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 

Elena Radonicich. Premi Taodue 
“Camera d’Oro”a la Millor Direcció Novellaal Festival de Roma 2012. 

un curt amb metratge d’arxiu del Istituto 
sobre la Gran Guerra i poemes de Mariangela Gualtieri. És un dels 

9x10 Novanta. 



          

Ama-san (Cazadoras del mar)
Cláudia Varejão, Suïssa/Alemanya, 2016. 113 minuts.
 

 
 
 
 
 
 
 

Cláudia Varejão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Programa
 

Área de descanso 
Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. Espanya, 2016. 21 minuts.

 

 

 

 

El tedi s’apodera dels camioners estacionats en àrees 
descans repartides al llarg de kilòmetres de carreteres 
nacionals. A estones, parlen amb les seves dones pels mans 
lliures. 
 

La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix 
la immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, les dones 
bussegen sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense 
saber què trobaran. Les ama-san, les caçadores del mar, 
practiquen la pesca submarina des de fa més de 2.000 anys.
. 

 

 

 

 

(Cazadoras del mar) 
Cláudia Varejão, Suïssa/Alemanya, 2016. 113 minuts. 

Programa de curtmetrages 

ol·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 
Mechowski. Espanya, 2016. 21 minuts. 

El tedi s’apodera dels camioners estacionats en àrees de 
descans repartides al llarg de kilòmetres de carreteres 
nacionals. A estones, parlen amb les seves dones pels mans 

La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix 
immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, les dones 

bussegen sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense 
san, les caçadores del mar, 

practiquen la pesca submarina des de fa més de 2.000 anys. 

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine 
al Programa de Creativitat i Creació Artística de la Fundação 
Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
Fernsehakademie de Berlín, i a l’Escola de Cinema de Saõ 
Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, 
Lisboa. Va dirigir el curt documental
curts de ficció Weekend, Cold Day, i Morning Light

primer llargmetratge, In the Darkness of the Theater I Take 

off My Shoes, és del 2016. Un any 
realitzar el seu darrer film Ama-San

Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a 
fotògrafa. 
 

ol·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

 

 

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine 
al Programa de Creativitat i Creació Artística de la Fundação 
Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
Fernsehakademie de Berlín, i a l’Escola de Cinema de Saõ 

va seguir cursos de fotografia a AR.CO, 
Lisboa. Va dirigir el curt documental Wanting i la trilogia de 

Weekend, Cold Day, i Morning Light. El seu 
In the Darkness of the Theater I Take 

 prolífic en què també va 
San. 

Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a 



          

Col·lectiu Hola, cariño: 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Maria Bea Torrell
Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a 
Terrassa. Insatisfeta amb la carr
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 
guanyar el primer premi. Gràcies a això, va treballar vuit mesos a 

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 
treballadora d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb e
responsabilitat que això comportava.
Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
va tractar amb nois de 6 a 18 anys i on va despertar el seu interès per la joventut.
 

Pilar Borrajo Ramos (Madrid, 1993)
Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no ha deixat 
d’experimentar amb diferents tècniques de
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl 
Madrid- i al Docs Barcelona. Ara aspira a seguir treballant en el terreny documental, viatjant i 
explorant altres cultures. 
 

Alejandra Cabello (Granada, 1992)
El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
Va treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”
on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa 
relació amb els empleats era la principal preocupació.
Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer.
Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelo
(UAB). 
 

Andriev Mechowski (Santiago de Xile, 1989)
Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,
(UNIACC) de Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la 
Carrera i el concurs 100 Pies de Entel TVpel Mundial de Sud
Concurso Internacional de Alfombras
Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de màrqueting digital Di Paola (
Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través de cursos 
de fotografia i producció musical. A
(Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant  

 

 

Col·lectiu Hola, cariño:  

Maria Bea Torrell (Barcelona, 1993) 
Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a 
Terrassa. Insatisfeta amb la carrera, sentia que havia de posar 
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 
guanyar el primer premi. Gràcies a això, va treballar vuit mesos a 

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) com a fotògrafa i dissenyadora gràfica, tot i que també va 
realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 
treballadora d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb e
responsabilitat que això comportava. 
Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
va tractar amb nois de 6 a 18 anys i on va despertar el seu interès per la joventut.

(Madrid, 1993) 
Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no ha deixat 
d’experimentar amb diferents tècniques de la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar 
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl 

i al Docs Barcelona. Ara aspira a seguir treballant en el terreny documental, viatjant i 

(Granada, 1992) 
El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
Va treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”
on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa 
relació amb els empleats era la principal preocupació. 

ys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer.
Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelo

(Santiago de Xile, 1989) 
Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,  Ciencias y Comunicación 

de Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la 
concurs 100 Pies de Entel TVpel Mundial de Sud-àfrica 2010. Va ser finalista del X 

Concurso Internacional de Alfombras  Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de 
Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de màrqueting digital Di Paola (
Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través de cursos 
de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia consultora de màrqueting 
(Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant-se amb el màster en Documental de la UAB.

Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en 
Postproducció a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a 

era, sentia que havia de posar en 
pràctica el que havia après. Es va presentar a la primera edició del 
concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, va 
guanyar el primer premi. Gràcies a això, va treballar vuit mesos a  

com a fotògrafa i dissenyadora gràfica, tot i que també va 
realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina web. Aquell va ser el seu primer contacte com a 
treballadora d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, amb el que va aprendre la 

Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on 
va tractar amb nois de 6 a 18 anys i on va despertar el seu interès per la joventut. 

Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 
curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no ha deixat 

la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar 
una idea. Aquests últims dos anys ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl -a 

i al Docs Barcelona. Ara aspira a seguir treballant en el terreny documental, viatjant i 

El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). 
Va treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”, 
on fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. 
Anteriorment, va passar pel departament de comunicació interna de Cepsa – La Rábida, on la 

ys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar 
històries i vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer. 
Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Ciencias y Comunicación 
de Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la 

àfrica 2010. Va ser finalista del X 
Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de 

Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de màrqueting digital Di Paola (Santiago de Xile). 
Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a 
Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha perfeccionat a través de cursos 

ctualment, ha creat la seva pròpia consultora de màrqueting 
se amb el màster en Documental de la UAB. 



          

Improvisación II 
 

Virginia García del Pino, Espanya, 2017. 15 minuts.
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La sonrisa telefónica 
Aitziber Olaskoaga, Espanya, 2016. 39 minuts.

 
 
 
 
 
 

El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper 
polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes filmacions 
en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el 
showbizz (i el tedi) mediàtic de la cobertura del debat polític 
nacional als telenotícies estatals
 
 

Durant les últimes setmanes com a teleoperadora d’un call
center a Amsterdam, “a” enregistra l’alienació i la 
desmotivació que s’hi respira. La pel·lícula explora qüestions 
relatives al treball contemporani i posa de manifest la 
rellevància política de documentar l’espai laboral.
 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la U
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
cinema Marcelo Céspedes
Fórum Doc
 

  

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Ci
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
cinema Marcelo Céspedes
Fórum Doc
 

 Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 
Belles Arts, la seva producció com a videoartista 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 
2002 amb el curtmetratge
per Lo 

museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres. 
El seu primer llargmetratge,
de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto de Vista i es va exhibir en els museu
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 
pel·lícula,
Martín Patino estrenat al Festival de San S
premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 
festivals internacionals

 

 

 

Virginia García del Pino, Espanya, 2017. 15 minuts. 

Pino  

 
Aitziber Olaskoaga, Espanya, 2016. 39 minuts. 

El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper 
polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes filmacions 
en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el 
showbizz (i el tedi) mediàtic de la cobertura del debat polític 

als telenotícies estatals 

Durant les últimes setmanes com a teleoperadora d’un call 
center a Amsterdam, “a” enregistra l’alienació i la 
desmotivació que s’hi respira. La pel·lícula explora qüestions 
relatives al treball contemporani i posa de manifest la 
rellevància política de documentar l’espai laboral. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 

ema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo  
Fórum Doc Buenos Aires. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo  
Fórum Doc Buenos Aires. 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 
Belles Arts, la seva producció com a videoartista la va apropar al cinema 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 
2002 amb el curtmetratge Pare de sufrir. El 2008 va rebre diversos premis 

 que tú dices que soy, pel·lícula que va recórrer molts festivals i 
museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres. 
El seu primer llargmetratge, El Jurado (2012) va estar en la secció oficial 
de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto de Vista i es va exhibir en els museu
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 
pel·lícula, La 10ª carta (2014), un retrat del prestigiós cineasta Basilio 
Martín Patino estrenat al Festival de San Sebastián, va ser nominada als 
premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 
festivals internacionals. 

 

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar-se 

És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
niversidad del Cine; també 

imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 

amb el també director de 
 i, el 2001, el Festival i 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
especialitzada en el gènere documental. Va 

obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar-se 

És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
ne Documental de la Universidad del Cine; també 

imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 

amb el també director de 
 i, el 2001, el Festival i 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en 
Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en 

la va apropar al cinema 
documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en 
festivals i en museus d’art contemporani. Va debutar com a directora el 

. El 2008 va rebre diversos premis 
, pel·lícula que va recórrer molts festivals i 

museus com ara la Tate Modern Gallery de Londres.  
(2012) va estar en la secció oficial 

de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto de Vista i es va exhibir en els museus 
MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 
Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última 

(2014), un retrat del prestigiós cineasta Basilio 
ebastián, va ser nominada als 

premis José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i 



          

Aitziber Olaskoaga  

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:

Manresa,  Vic i Vilafranca del Penedès

 

 

 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat
la història de
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada per 
Temístocle Figueroa, un co
safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La 

 

 

Aitziber Olaskoaga
per iniciar els seus estudis a l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. 
En acabar, va
L’any 2011 va participar en la producció i realització d’una pel·lícula 
col·lectiva,
grup de joves de la Medina de Fes, al Marroc. L’
Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va començar 
a filmar La

ciutat on la directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la 
postproduc
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Amb el suport de: 

 
 

Amb la col·laboració dels ajuntaments de: 
 

Manresa,  Vic i Vilafranca del Penedès 

 

 
 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat Ocurrido en Hualfin i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
la història de Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada per 
Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida treballant
safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora. 

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La 

Olaskoaga  (Getxo, Bizkaia, 1980) es va traslladar a Barcelona 
per iniciar els seus estudis a l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. 
En acabar, va treballar com a auxiliar de càmera en publicitat i rodatges. 
L’any 2011 va participar en la producció i realització d’una pel·lícula 
col·lectiva, Faux Guide, al costat dels artistes visuals Red
grup de joves de la Medina de Fes, al Marroc. L’any 2012 es va traslladar a 
Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va començar 

La sonrisa telefónica. La pel·lícula va viatjar el 2015 a Los Á
ciutat on la directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la 
postproducció d’àudio final del film. 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 

i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 

deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada per 
blaire pobre i cec que porta tota la vida treballant en la 

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 
fundar el Comité Argentino del Filme Antropológico, amb seu al Museo de La  

Bizkaia, 1980) es va traslladar a Barcelona 
per iniciar els seus estudis a l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. 

treballar com a auxiliar de càmera en publicitat i rodatges. 
L’any 2011 va participar en la producció i realització d’una pel·lícula 

Red Caballo i un 
any 2012 es va traslladar a 

Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va començar 
ícula va viatjar el 2015 a Los Ángeles, 

ciutat on la directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la 
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