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“La meva #RECvolució és voltejar el tauler 
de joc”, “Una de les meves revolucions és la 
veïnal! Fem barri i fem revolució!”, “La meva 
revolució és no tenir por!”, “seguir creient i 
actuar com si el món pogués canviar tot i que 
tothom et digui que no és possible...perquè 
sense il·lusió de què serveix tot plegat?” 
Aquestes són algunes de les frases (i les que 
trobareu al llarg del text*) que han participat 
del repte REC “Quina és la teva #RECvolució?” 
amb la que tractem de copsar el pols del 
públic. La temàtica del nostre Focus In 
d’enguany (RECvolucions), que normalment 
és un programa que complementa les obres 
a competició, s’ha anat empoderant de 
l’essència del festival, incloses la inauguració 
(amb l’estrena a Espanya de l’última pel·lícula 
d’Emir Kusturica) i les sessions especials 
(com la “Commander Arian” de la nostra Alba 
Sotorra) amb el seu aire fresc i voluntat de 
canviar actituds.

“La meva RECvolució és no passar por quan 
vaig sola de nit”, “viure i deixar viure”, “La 
meva #RECvolució es lluitar per un futur 
millor aprenent dels errors passats”, “no 
deixar de preguntar-me mai: què vull ser”. 
Més enllà de celebracions d’aniversari (50 anys 
del ’68), el pas de les revoltes col·lectives a les 
petites revolucions personals ha fet que el 
programa es contaminés de reptes personals 
com l’elecció d’un camí a la vida, l’assumpció 
dels teus prejudicis i com afrontar-los, encarar 
diversos reptes, configurar un futur desdibuixat 
per les circumstàncies o confrontar traumes 
passats que encara ens condicionen. Tot 
això ho podrem descobrir en pel·lícules de 
tot el món, de Kenya a Paraguai, passant per 
Dinamarca o Hongria. Films que són estrena al 
nostre territori (i fins i tot a l’estat espanyol) i es 
presenten a la competició internacional Opera 
Prima; també amb les creacions sorgides 
del PRIMER TEST (el LABoratori del REC que 
enguany fa 5 anys –!!– ) que algunes ara ens 
tornen a  visitar després d’haver-se estrenat a 
festivals com Berlin; amb el rebel Juanma Bajo 
Ulloa;  i també ho farà el públic familiar que 
s’obre camí i es farà seu el Teatret del Serrallo. 

Una altra petita rebel·lió del públic que 
demana més, i que el REC intenta fer créixer i 
consolidar amb l’aposta decidida pel MiniREC 
amb diverses preestrenes. Encarant els canvis 
però assumint el que és el REC: un espai per la 
descoberta i les noves mirades.

“Ésser jo mateixa sense cap tipus de 
condicionants”, tot això moltes vegades amb 
la manca de grans espònsors (handicap de 
molts e a ciutats mitjanes), i l’aposta ferma de 
les Institucions per esdeveniments fastuosos 
i no pels que fan el dia a dia. La veritat, no 
s’arriba a 18 anys en una activitat cultural 
sense alts i baixos. Però s’acaba Santa Tecla, 
arriba la tardor, ens asseiem a la mateixa taula, 
i tots ens posem d’acord. I és en aquells dies 
que comença a sonar aquella tonada “Què, 
qué portareu, enguany, pel REC?”
 

“No perdre la curiositat”, “gaudir del cinema”, 
“fer que l’art (així englobant-ho tot) no mori 
mai”,“deixar de veure Netflix al meu sofà i 
sortir a veure pelis a l’exterior”, “La meva és 
REClamar un cinema estimulant, inspirador, 
i en VO!!, al centre de Tarragona”, “La meva 
és apostar pel cinema de qualitat, europeu 
i reivindicatiu. I que cada cop hi hagi més 
festivals per fomentar la cultura a la nostra 
ciutat.”  Perquè això és el que és al final, el 
REC, una petita revolució que trastoca la ciutat 
de Tarragona (i el món del cinema) durant 
una setmana (i enguany, gràcies al Minipop, 
més!), i presenta obres que van més enllà de 
l’entreteniment. Com diu en “Pepe” Mujica a 
la pel·lícula d’en Kusturica “quizás este acto 
no va a cambiar el mundo, però mil acciones 
como ésta, lo van a hacer bastante mejor”. 
Benviguts a la XVIII Edició del REC. Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona.
 

“La meua és REComanar el festival a tothom 
en qui parlo!!”. Agraïm a totes les persones 
que des de les xarxes socials han participat del 
‘repte REC’ llençant les seves ‘RECvolucions’, 
així com les institucions, entitats, empreses i 
col·laboradors, públics o privats, ja sigui  locals, 
estatals o europeus, que participen i fan el REC 
POSSIBLE.

Dimecres 5 · 18 h 
Antiga Audiència

Alba té 12 anys i viu a O Courel, una petita 
comunitat rural de Galícia. Amb la curiositat 
pròpia de l’edat, sent fascinació per tot allò 
ocult i, acompanyada del seu amic Samuel, 
visitarà cases abandonades, vil·les oblidades 
i turons remots buscant un món paral·lel, el 
que separa el món dels vius. De la mà dels 
dos joves descobrirem misteris, però també 
els rituals del dia a dia, i els costums d’una 
població d’una bellesa aturada en el temps. 

A mig camí entre el documental observacional 
i el retrat íntim, amb uns tocs de ciència ficció 
casolana i llegenda galega, TRINTA LUMES és 
un delicat retrat sobre una terra mil·lenària 
que es va despoblant, fet amb l’afecte que 
demana aquest patrimoni. Un viatge per 
un paisatge que difumina l’espai entre la 
filmació de la quotidianitat, els seus costums 
ancestrals i les històries inventades, el mite i 
l’imaginari col·lectiu.

Guanyadora del PRIMER TEStT 2017, d’allà 
va saltar a fer l’estrena mundial a Berlin i 
guanyar, entre d’altres, el Premi Días de Cine 
a FilmMadrid. Una mostra del talent que pot 
ajudar a desenvolupar el nostre laboratori.

Secció Panorama Berlinale 2018    
Premi de la Crítica al D’A Barcelona 2018

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

Diana TouceDo, 2018 · espanya
VO Gallec i Anglès sub. al Castellà · 80’ 

trinta lumes

Dimecres 5 · 20 h 
Antiga Audiència

Eszter és una noia insegura de 16 anys que 
està enamorada en secret del seu professor 
d’anglès, mentre el seu company de classe 
Peter està desesperançadament enamorat 
d’ella. Un dia el profe anuncia que deixarà 
l’escola per anar-se’n a Londres. El mateix dia 
Eszter rep un especial missatge de comiat 
del professor. És la porta d’entrada a un affair 
online de conseqüències inesperades.

Adolescents, desig, inseguretat, hormones, 
frustracions i xarxes socials formen un 
cocktail que s’ha agitat de diverses maneres 
en els últims anys, no sempre amb resultats 
satisfactoris; però l’hongarès Mihály 
Schwechtje sap trobar el punt d’equilibri entre 
tecnologies actuals, sensibilitat adolescent, 
estètica teen, sèxting i un guió calculat, i ho 
converteix en un engranatge narratiu que 
funciona a la perfecció i t’enganxa fins al final.
El coming of age esdevé thriller amb les eines 
narratives de la contemporaneïtat multi-
pantalla. Tot just començant la seva carrera 
de festivals, el film té una forta personalitat 
que de ben segur serà una de les petites 
sorpreses (i troballes!) de l’edició d’enguany.

AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR

Estrena a Espanya.

Mihály SchwechTje, 2018 · hongria 
VO Hongarès sub. Castellà / Català · 96’
Cast: Kristóf Vajda, Szilvia Herr, Csaba Po  lgár

i Hope You’ll 
Die next time :-)

Opera
prima
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Mentre intenta aconseguir el seu somni de 
ser cantant, l’Anna rep una petició estranya. 
La mare de la seva amiga d’infantesa Julie 
li demana que els faci una visita a la petita 
illa de Møn (Dinamarca), ja que alguna cosa 
no va bé. Uns dies a la platja amb la seva 
amiga més íntima poden ser tot allò que la 
Julie necessita, però durant la visita de l’Anna 
succeiran esdeveniments inesperats.
 
Un film sobre les inseguretats de la joventut, 
l’autoestima i la imaginació, que ens farà 
viatjar per universos onírics amb l’esperança 
de trobar-hi complicitat… o enemistat.
 
L’òpera prima de Kristian Sejrbo Lidegaard 
ens sorprèn creant un univers propi ple 
de jocs perillosos, amb un imaginari íntim 
que ens porta des de l’infantilitat fins a 
la maduresa més crua, enfrontant-nos a 
l’absurd de l’existència. Un teatre de titelles 
del qual ens podem sentir protagonistes, 
amb una atmosfera plena de misteri que ens 
farà flotar entre la incertesa i la inquietud. 
Una d’aquelles petites joies amagades que es 
descobreixen al REC.

Estrena a Espanya

KriSTian Sejrbo liDegaarD
2017 · Dinamarca

VO Danès sub. al Castellà · 71’ 
Cast: Emma Sehested Høeg, Charlotte Munck, Victoria Carmen Sonne

songs 
in tHe sun

Dijous 6 · 16 h 
Antiga Audiència   

Chela i Martina viuen juntes des de fa més de 
30 anys a Asunción. Filles de bona família, les 
seves herències els havien permès viure sen-
se treballar. Però passats els 60, els diners es-
cassegen i, carregada de deutes, Martina aca-
ba a presó. Chela ha de començar a moure’s 
per no seguir el mateix camí. Acostumar-se a 
la nova soledat és més dur del que semblava, 
però també la desperta a una nova vida, que li 
va provocant una petita revolució interna.

D’un regust nostàlgic per la decadència, el 
film explora classe i desig en un moment 
crepuscular amb un impressionant exercici 
d’estil, sorprenent per a un debutant. Amb una 
direcció plena de sensibilitat i embolcallant 
un guió emocionant que es desgrana amb 
pausa i bon ritme, Marcelo Martinessi compta 
amb la complicitat d’unes actuacions 
increïbles, sobretot la de la incontestable Ana 
Brun, silenciosa, ferotge, continguda, que 
va merèixer l’Os de Plata a la millor actriu al 
Festival de Berlin. D’una bonica delicadesa, 
LAS HEREDERAS s’erigeix com una elegia a 
l’esplendor i la bellesa de les parelles.

Millor Opera Prima
Premi FIPRESCI
Premi Teddy a Berlin 2018 
Millor Direcció i Millor Opera Prima als Premis 
Fénix de cinema Iberoamericà

las 
HereDeras

Dijous 6 · 18 h 
Antiga Audiència

Divendres 7 · 12 h 
Teatret del Serrallo 

Marcelo MarTineSSi, 2018 · Paraguai
VO Castellà sub. Anglès · 95’ 
Cast: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova

 verMuT 

S e S S i o n S

Wanda és una dona de 49 anys feminista i atea 
de Viena. Té dues filles, una d’elles adoptada 
des d’Àsia, i un exmarit. Sembla preparada per 
a l’etapa en què la seva filla adolescent Nina 
comenci a saltar-se les classes i fumi... o altres 
coses. Però un dia, la Nina arriba a casa amb 
hijab, diu que s’ha convertit a l’Islam, i a partir 
d’ara se li ha de dir Fàtima. WTF? De sobte, la 
seva vida entra en un món de contradiccions, 
que només serà el principi d’un camí de 
conseqüències inesperades.

Amb una irreverència i audàcia sorprenents 
per tractar un tema ben delicat, candent ara 
a Europa Central, la pel·lícula es concentra 
en empentar un guió entremaliat ple de 
giragonses, amb uns actors en estat de gràcia, 
que ens duu a situacions hilarants mentre 
tracta qüestions socials d’actualitat. Trencant 
tòpics (com el de que no es fan comèdies a 
Àustria), “Què hem fet per merèixer això?” 
és ideal per tractar de manera relaxada i 
divertida temàtiques que de vegades només 
es plantegen de manera seriosa.

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

Estrena a Espanya

 eva SPreiTzhofer, 2018 · Àustria
VO Alemany sub. Castellà · 92’ 

Cast: Caroline Peters, Chantal Zitzenbacher, Simon Schwarz

WHat Have 
We Done 
to Deserve tHis

Dijous 6 · 20 h
Antiga Audiència

Diumenge 9 · 12 h 
Teatret del Serrallo 

Dijous 6 · 22 h  
Antiga Audiència

Odette, una dona a la trentena, balla amb 
entusiasme i força, i amb la ràbia de qui ha 
d’esclarir fantasmes del passat. Tracta de 
trobar la seva pròpia veu, i d’abraçar la vida. 
Odette té 8 anys, li agrada ballar, i també 
dibuixar. És la viva imatge de la innocència i 
la vulnerabilitat. Per què hauria de tenir por 
d’un amic de la família que li demana ‘jugar a 
les pessigolles’ amb ell?
Basada en una peça teatral de la mateixa 
directora (qui també la protagonitza), la 
pel·lícula esdevé una reivindicació feta des 
de la intel·ligència i la sensibilitat. Un film 
amb la força de la intimitat i la intensitat de 
l’experiència viscuda. A través de la dansa, 
l’spoken word, i el cinema mateix, Bescond 
ens explica la seva veritat en un carrusel 
emocional que et farà riure i et farà plorar. 
Una història corprenedora i emotiva, que es 
fa imprescindible en l’era del #MeToo. Un 
impressionant debut sobre una ballarina 
que troba l’ajuda d’una terapeuta per lidiar 
amb les ombres passades que s’allargassen 
fins al present, i que, amb sinceritat, passió, 
i molt d’humor, és tota una oda als poders 
restauradors de les arts. Sens dubte, una de 
les pel·lícules del festival.
Premiere Mundial a Cannes. Un Certain Regard
Premi Roger Eberet al Festival de Chicago
Premi Young Talent al Festival d’Hamburg

Estrena a Espanya

anDrea beSconD i eric MeTayer 
2018 · frança
VO Francès sub. al Castellà · 103
Cast: Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

little tickles 
(les cHatouilles)

 verMuT 

S e S S i o n S
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Poti, Nais, Ione i Das són joves que han decidit 
viure la seva vida sense xarxa, sent íntegres 
amb les seves aspiracions. Marina, amiga seva 
i directora de la pel·lícula, inicia un intercanvi 
íntim amb la càmera com a testimoni 
còmplice: moments lúcids, fràgils, quotidians, 
que descriuen les seves realitats, aspiracions 
i frustracions. Amb el mateix títol que una 
cançó de Lana del Rey (la tornada de la qual 
diu: “Em seguiràs estimant quan ja no sigui 
jove i bella?”), YOUNG & BEAUTIFUL traspua 
frescor, proximitat i desencant (generacional) 
durant els seus 72 minuts de durada. 
Compartim el mirall amb joves que, al final 
de la seva trentena, es qüestionen l’avui i què 
serà del seu demà, i el sistema social en què 
no acaben d’encaixar. YOUNG&BEAUTIFUL és 
el retrat polièdric d’una generació acusada 
de no voler créixer; una generació a la qual 
s’obliga a acceptar un món trencat i un país 
en crisi, en què s’anuncia que l’única manera 
de sobreviure és abandonar els somnis. Una 
pel·lícula directa i honesta, sobre el nostre 
aquí i ara.
  
Premi del Públic al Festival Punto de Vista 
(Pamplona)

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

Estrena a Catalunya

Marina laMeiro, 2018 · espanya
VO Castellà sub. Anglès · 72’ 

Young & 
beautiful

Mika i Tesfay es troben a l’escola d’art 
d’Estocolm. Flirtegen, però de seguida es veu 
que alguna cosa pot passar. Ella fotògrafa, ell 
músic, el primer amor i les ganes de menjar-
se el món. Després d’un inici fulgurant, la 
pel·lícula amaga d’altres detalls en què fixar 
l’atenció, els plecs sota la lluentor dels llençols 
compartits. L’actriu, guionista i directora Fanni 
Metelius (sí, és la Fanni de Fuerza mayor), 
després d’una celebrada carrera al món del 
curt, es llença de ple a retratar el subtil joc de 
poders en l’amor contemporani. I ho fa amb 
un relat que varia de ritme com els beats de 
les festes que van de Göteborg a Eivissa, per 
mostrar amb tota la força i cruesa una història 
d’amor. Sí, tot just una història d’amor. Però 
on mostra la incertesa, el desencís i la joia 
d’una relació de manera clarivident, i amb 
una sensibilitat (per la imatge, el so i els 
sentiments) no vista al cinema europeu dels 
últims anys. 

If you love me, why don’t you fuck me!

World Premiere al Festival de Rotterdam. 
Bright Future

Estrena a Espanya

fanni MeTeliuS, 2018 · Suècia 
VO Suec i Anglès sub. Castellà · 99’

Cast: Fanni Metelius, Ahmed Berhan

tHe Heart

Divendres 7 · 20 h
Antiga Audiència

Divendres 7 · 16 h 
Antiga Audiència   

Eve és una jove cambrera de pis a un luxós hotel 
de Mèxic. Una exclusiva torre de vidre on viuen 
hostes tan rics que ella només pot imaginar-se 
les seves vides a través de les seves fantasies i 
els objectes que van oblidant. Amb un horari 
llarg i esgotador, que no li permet veure ni a la 
seva família, Eve prepara un pla per millorar la 
seva situació laboral.

Realitzada amb una cura d’orfebre, i una 
mestria impròpia d’una debutant, LA 
CAMARISTA és un estudi meticulós d’allò que 
passa entre bambolines. L’actriu Gabriela 
Cartol ens regala un treball ple de carisma, 
que dota de calidesa un personatge que ens 
descobreix un món moltes vegades invisible o 
pel qual passem de puntetes.

Seleccionat als festivals més prestigiosos del 
món després de la seva estrena a Toronto, 
l’impressionant debut amb què ens sorprèn Lila 
Avilés planteja les relacions de poder i servitud 
encara presents a la societat contemporània, 
mentre ens presenta la persona darrere 
del treballador, amb els anhels, desitjos i 
esperances que amaga qui habitualment es 
mostra com una ombra.

Seleccionada a Toronto, San Sebastián, i BFI de 
Londres.
Millor Pel·lícula al Festival de Morelia (Mèxic)

la camarista

Divendres 7 · 18 h
Antiga Audiència

lila aviléS, 2018 · Mèxic
VO Castellà sub. Anglès · 102’ 
Cast: Gabriela Cartol, Teresa Sánchez

Ruben Brandt és un psicoterapeuta d’èxit 
que aplica tècniques artístiques per curar 
els seus pacients, però els personatges dels 
quadres s’estan apoderant dels seus somnis. 
L’excusa perfecta per a que Mimi, una de 
les seves pacients, convenci a la resta de 
robar els quadres que estan angoixant el seu 
doctor. Així comença una aventura imbuïda 
d’art, psicoanàlisi i cinema amb referències 
a Picasso, Caravaggio, Eisenstein, Hitchcock, 
Elvis o Rambo. Milorad Krstić és un pintor i 
esculptor eslové que ens regala una sublime 
aventura animada, que ens fa preguntar per 
què no va fer pel·lis abans. RUBEN BRANDT, 
COLLECTOR és un Dragon Khan noir per la 
història de la pintura, l’Ocean’s Eleven del 
món de l’art, és un thriller amb totes les de 
la llei, un festí per als sentits i per als cinèfils, 
un film de què es parlarà. Sens dubte, la 
millor animació europea des de Les Triplettes 
de Belleville. Amb una originalitat estètica 
sorprenent i una força narrativa fora de 
dubtes, el film s’ha convertit en la sorpresa 
de la temporada més enllà dels seguidors del 
cinema d’animació.

World Premiere a Locarno. Piazza Grande. 
Millor Guió, Premi ASECAN i Premi CICAE al 
Festival de Sevilla

Estrena a Catalunya

ruben branDt, 
collector

Divendres 7 · 22 h  
Antiga Audiència

MiloraD KrSTic, 2018 · hongria
VO Anglès sub. al Castellà · 94’

Opera
prima

Opera
prima
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Enguany s’ha parlat molt del 50 aniversari 
d’un dels fets fonamentals del segle XX: és 
el Maig del 68, una revolta que va mostrar 
les ‘costures’ d’un sistema que semblava 
intocable. Laurent Jauffrin sostenia que la 
vida quotidiana va transformar-se radicalment 
aquells dies, i va dir: “les dones ja no volen 
tornar a casa, els homosexuals ja no es volen 
amagar, i els operaris ja no se senten obligats 
a treure’s la boina cada cop que passen davant 
d’un capatàs”. La renovació de l’humanisme i 
la presa de consciència que els gests de cada 
persona podien canviar l’entorn van ser grans 
aportacions del moviment desencadenat 
aquell mes de maig.

El 68 també són Tommie Smith i John Carlos, 
aixecant el puny i sense sabates al podi de 
Mèxic, les mobilitzacions a Praga, i d’altres 
símbols (i les conseqüents repressions) que van 
posar el focus no només a París sinó arreu del 
mapa. El poble, les persones que el conformen, 
van deixar de ser espectadores de la seva pròpia 
vida per emprendre, a través de l’acció, un canvi 
col·lectiu. Aquesta consciència i solidaritat 
va fer, per exemple, que obrers d’Escòcia es 
neguessin a assemblar motors que sabien que 
servirien al règim de Pinochet, i avui encara 
sentim les remors d’aquelles promeses d’una 
societat lliure i agermanada en esdeveniments 
com la massiva manifestació del 8M.

Un Festival com el REC posa el focus en els 
joves creadors i la  continua regeneració 
de l’audiovisual, i reivindica la flama de la 
primera vegada, sempre encesa. D’aquí que 
no podíem obviar com els nous autors i autores 
mostren impulsos, revolucions personals i 
canvis col·lectius de l’avui i de l’ara. Ho fan amb 
petites reflexions nostàlgiques sobre el que la 
revolta hauria pogut esdevenir, però sobretot 
el que encara pot ser, subratllant les fronteres 
que cada dia trenquem intentant ser millors, 
intentant bastir una societat més justa.

“La gent no s’adona del poder que té”, deia en 
Joan Brossa i ara repeteix al vent la Maria Arnal. 
Potser, mica en mica, això canvia. Si més no el 
cinema –art conscient, popular, industria que 
cerca el favor del públic– així ho reflecteix.

Nascuda a Sri Lanka i arribada a Londres 
als 9 anys, l’artista coneguda com M.I.A. ens 
presenta aquest document ‘canyero’ disfressat 
de retrat íntim. Relat vibrant de com va passar 
de refugiada de la Guerra Civil a cantant i 
icona pop, la pel·lícula repassa més de 20 anys 
de gravacions, i inclou testimonis de Spike 
Jonze, Kaney West, Justine Frischmann o 
Jimmy Lovine, mostrant-nos les facetes menys 
conegudes de l’artista amb més actitud de la 
seva generació.

M. I. A. va començar a fer música amb una 
estètica hereva de l’street art, el hip hop i 
diverses comunitats de Londres. Les seves 
experiències amb el règim militar d’Sri Lanka 
han afilat la seva llengua i actitud. El seu suport 
als rebels Tamil i la seva identitat de bad girl 
li han valgut crítiques dels mass media, de 
polítics i del públic més conservador. Steve 
Loveridge, en el seu debut, revela com Maya 
utilitza la música pop com altaveu polític, 
sense por de convertir-se en una outsider.

Premi Especial del Jurat Sundance 2018 
IndieMusic Award IndieLisboa FF

STeve loveriDge, 2018
uSa, regne unit, Sri lanka
VO Anglès sub. Castellà · 95’

Al front de la guerra de Síria, una dona de 30 
anys, la Comandant Arian, guia un batalló 
femení cap a la ciutat de Kobane per alliberar 
la seva gent del jou del DAESH (ISIS). Al 2012, 
quan la guerra va arribar al Kurdistan, un grup 
de dones va decidir passar a l’acció i formar 
les Unitats Femenines de Protecció (YPJ), i 
reconquerir el terreny, no només pel país, sinó 
també per la llibertat de la futura generació 
de dones. Alba Sotorra (guanyadora del Gaudí 
a millor documental per “Game Over”), va 
ser l’ombra d’Arian durant mesos, amb els 
sacrificis propis de la guerra, construint un 
relat captivador al cor de l’acció; un retrat de 
la fascinant lluita d’una dona i el seu grup de 
guerrilleres, que cerquen la llibertat en una 
societat profundament religiosa i patriarcal. 
Un documental que s’erigeix com un al·legat 
a la llibertat de les dones, o com diu el seu 
subtítol “una historia de dones, guerra i 
llibertat”.

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

matangi / maYa / 
m. i. a. 

comanDante 
arian

Dilluns 3 · 22 h 
Antiga Audiència

Dissabte 8 · 12 h
Teatret del Serrallo

alba SoTorra, 2018 
alemanya, espanya, Síria
VO Kurd sub. Castellà · 85’

 verMuT 
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També forma part del programa RECvolucions la sessió inaugural El PEPE, una vida suPrEma

PROJECCIONS PRÈVIES MES DE NOVEMBRE      auditori caixaforum

no 
intenso 
agora
joão Moreira SalleS, 2017 · brasil
VO Portuguès sub. castellà · 127’
Dilluns 6 de novembre · 20 h

tóDalas 
muJeres 
Que coÑeZo 
Xiana Do TeiXeiro, 2018 · espanya
VO Gallec sub. castellà · 71’
Dijous 22 de novembre · 20 h
AMB LA PRESèNCIA DE LA DIRECTORA 

sami 
blooD

aManDa Kernell, 2016 
Suècia, Dinamarca
VO Suec sub. castellà · 110’
Dimarts 13 de novembre · 20h

la 
revolución 
silenciosa
larS KrauMe, 2018 · alemanya 
VO Alemany sub. castellà · 110’
Dijous 29 de novembre · 20 h
La pel·lícula també es podrà veure 
Dissabte 8 de desembre a les 16 h
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Juanma Bajo Ulloa

La carrera de Juanma Bajo Ulloa és la 
història d’un jove que amb tot just 24 anys, 
va sorprendre a tothom amb ALAS DE 
MARIPOSA, una obra plena de personalitat i 
les senyals de l’autor que s’albirava. Va guanyar 
la Concha de Oro de San Sebastian (el director 
més jove en aconseguir-ho), a més del Goya a 
la Millor Direcció Novell (Premi que ja havia 
guanyat al Millor Curtmetratge amb “El Reino 
de Víctor”). És la història d’un autor que amb 
LA MADRE MUERTA (de la que enguany fa 25 
anys) es va tornar encara més internacional, i 
va mostrar a tota una generació de creadors 
que es podia encarar el cinema de gènere des 
de perspectives diverses.

És la història d’un director que després 
des dues propostes més intimistes i que 
desvetllaven la mestria d’una veu pròpia, 
va treure l’ànima rockera i ens va regalar 
AIRBAG, el divertit mad max spídic de les 
carreteres del Nord d’Espanya. I va mostrar a 
tota una indústria que a Espanya es podien fer 
comèdies gamberres, aconseguint connectar 
amb el públic després d’anys en que l’humor 
s’havia convertit en caspós i desconnectat de 
la realitat. Film de culte, va ser rècord històric 
de recaudació i el fenomen va anar més 
enllà de la sala de cinema ‘contaminant’ el 
llenguatge popular. 

Però també és la història d’un creador que va 
decidir resistir l’embat de la indústria (mai no 
va haver-hi un “Airbag 2”, tots i certs intents), 
per provar de fer les seves pròpies històries. 
A la seva següent pel·lícula subratllava 
l’essència de conte de fades: FRÁGIL (2004) 
màgica, intimista i pertorbadora, és una de 
les pel·lícules més infravalorades d’aquests 
anys. També va fomentar la seva vena 
més rockera amb els videoclips de bandes 
com Barricada o Los Enemigos, o amb els 
documentals “Historia de un grupo de rock” 
(2008) “RockNRollers” (2016, sobre el Azkena 
Rock Festival), a l’hora que s’embarcava en tot 
tipus de propostes. Actualment, es troba en 
preparació del seu pròxim llarg, “Baby”, del 
qual s’ha pogut veure un teaser als festivals 
de Donosti i Sitges. 

Ami és una nena de 6 anys, d’una gran 
sensibilitat. La seva mare, Carme, viu amb 
l’obsessió de donar-li un fill baró al seu 
marit, Gabriel, i animar la seva família humil. 
Quan finalment es queda embarassada, les 
suspicàcies i els dubtes la fan actuar d’una 
manera controvertida que empitjora la relació 
amb la seva vida

Amb unes imatges d’una gran força 
expressiva i una perfecció tècnica, mostrava 
un aire de conte infantil inquietant i gairebé 
sinistre, desenvolupat en un estil de tocs 
barrocs que enganxa a l’espectador tot i la 
força pertorbadora de la història que l’està 
atrapant. Una pel·lícula impactant que va 
conquerir els festivals que va visitar, mostrava 
les traces d’un gran mestre de la narrativa a 
través d’imatges i sons, i era una magnífica 
carta de presentació per un director que tot 
just es donava a conèixer entre el gran públic. 
El MY FIRST TIME més rebel per al 2018

alas 
De mariposa

Dissabte 8 · 22 h
Antiga Audiència

juanMa bajo ulloa, 1991 · espanya
VO Castellà · 108’
Cast: Silvia Munt, Tito Valverde,  Susana García,  Karra Elejalde

- my first time - 

cloenDa

Lliurament de premis REC 2018 + Projecció
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El MiniREC arriba a la seva segona edició amb 
una programació compacte concentrada el 
primer cap de setmana del Festival, i agafant 
com a seu de les seves activitats el Teatret 
del Serrallo, l’equipament cultural del barri 
marítim de Tarragona que s’ha convertit en un 
lloc imperdible de les cites culturals de la ciutat.
 
El MiniREC agruparà un seguit d’activitats i 
pel·lícules pensades per a tots els públics amb 
el clar objectiu d’apropar el festival al públic 
més familiar. Gaudir d’una bona pel·lícula, 
parlar amb el director, participar d’un taller 
cinematogràfic són algunes de les activitats 
que inclourà el MiniREC. No es tracta de 
programar específicament pel públic infantil 
sinó més aviat d’incloure dins la programació 
pel·lícules que apropin el mon adult i l’infantil, 
compartint una història i una experiència.  Fer 
que adults i petits gaudeixin conjuntament 
del festival i s’endinsin dins el mon del cinema. 
En definitiva viure i compartir la cultura entre 
diferents generacions.

Alguns dels films de MiniREC formen part 
del projecte europeu WRAP! d’alfabetització 
audiovisual per a nens i adotlescents. El 
Festival REC és un dels 7 socis internacionals 
que participen en aquest projecte educatiu. 
El projecte WRAP! està cofinançat pel 
programa MEDIA de Creative Europe. 

supa moDo (+8 anys)

Una pel·lícula que parla sobre la maternitat, 
sobre la mort imminent, però que és sobretot 
un cant a la vida. Una pel·lícula d’heroïnes,  
carregada d’emocions que ens transporta 
a una petita població de Kenya on tots els 
habitants acaben essent els protagonistes 
reals d’aquesta pel·lícula de súper herois.  Una 
protagonista que acaba essent eterna.
Menció especial Generation K Plus Berlinale 2018
Millor Llargmetratge Festival d’Edimburg 2018

Programa ‘WRAP!’
Subtitulada al català amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

liKarion wainaina, 2018  · Kenya, Alemanya
VO Swahili, anglès i kikuyu Sub. Català · 74’

       Taller Súper herois

Un jardí secret  que ens permet viatjar en el 
temps i conèixer als nostres avantpassats de 
la mà de la nostra germana del futur. Una 
pel·lícula sobre la gelosia, l’amor i les diferents 
generacions, tendre i real amb pinzellades de 
fantasia i imaginació. Mirai ens descobreix les 
emocions de ser el germà gran.
Premi al festival de cinema de Donosti i a Sitges

mirai (+6 anys)

MaMoru hoSoDa · japó
VO Japonès sub. Castellà. 98’

                (3 a 6 anys) 

curTS D’aniMació 
Curtmetratges sense diàleg, seleccionats per 
Yvonne Van Ulden, programadora especialit-
zada en cinema infantil i familiar. Una sessió 
pels més petits de la casa, per introduir-los 
dins el mon audiovisual i compartir la màgia 
de les primeres vegades.

 verMuT 
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La Parvana és una nena d’onze anys que 
viu a la capital d’Afganistan, Kabul, durant 
el període de domini dels talibans. Quan 
el seu pare és detingut, els membres de la 
família es queden sense recursos i, ja que 
les dones tenen prohibit sortir al carrer soles, 
decideixen transformar la Parvana en un noi 
perquè pugui anar a comprar menjar.

De l’estudi que va crear El secreto del libro de 
Kells i La canción del mar, ens arriba aquesta 
pel·lícula captivadora sobre la valentia, els 
vincles familiars, la superació i la lleialtat en 
temps de guerra. La història d’una heroïna que 
s’enfronta amb coratge i imaginació al moment 
de misogínia i violència que li ha tocat viure. 
Nominada a l’Oscar a Millor Pel·lícula d’Animació

AMB LA PRESÈNCIA DE LA GUIONISTA, 
ANITA DORON
Subtitulada al català amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

The Breadwinner també es projectarà el dissabte 
8 de desembre a les 18 h, a l’Antiga Audiència

nora TwoMey, 2017
Irlanda, Luxemburg, Canadà

VO Anglès Sub. Català · 93’

tHe breaDWinner 

alain chabaT, 2017 · França
VO Francès Sub. Castellà · 99’ 

santa claus & cia

Amb la ciutat de Paris com a teló de fons, 
viurem les aventures de Santa Claus que ha de 
trobar vitamina C per curar els  follets constipats 
i així tenir totes les joguines a punt per la nit de 
Nadal. Una pel·lícula divertida i 100%  familiar 
que ens prepara per les festes que vindran.

Preestrena!

Una escapada, un nou mon que s’obre. 
Noves realitats, complicitats i una Roma 
desconeguda. El pas a l’adolescència, l’amistat 
i la lluita contra els estereotips.  Aventures per 
uns,  quotidianitats pels altres, i de fons  la 
relació amb els pares i la família en una etapa 
de reafirmació de la pròpia identitat. 

Programa ‘WRAP!’

Estrena a Catalunya
Subtitulada al català amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

girl in fligHt (+8 anys)

SanDra vannucchi, 2017 · Itàlia
VO Italià Sub. Català · 78’

18:30 h 

17:30 h 

11 h 

12 h 

16:30 h 16:30 h 

18:30 h 

                       Taller nadalenc
18:30 h 

Preu sessions MiniRec:
 6€ 1 adult + 1 infant  (menor de 12 anys)

 6€ Majors de 12 anys, adults i nens desparellats

 2€ Tallers

Dies 1 i 2 de desembre 
    Teatret del Serrallo

Dissabte 1 Diumenge 2
 INAUGURACIó   

· Sessions Familiars ·
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                a

Totes les sessions són a les 12 h 
al Teatret del Serrallo
VERMUT INCLòS AL PREU DE L’ENTRADA 

Diumenge 2

tHe breaDWinner
nora TwoMey, 2017 · irlanda, luxemburg, 
canadà · VO Anglès sub. Català · 93’

Amb la presència de la guionista, Anita Doron 

The Breadwinner també es projectarà el dissabte 
8 de desembre a les 18 h, a l’Antiga Audiència

Subtitulada al català amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dijous 6

viaJe al cuarto De una maDre
celia rico, 2018. espanya · VO Castellà · 94’
Amb la presència de la directora, Celia Rico
En col·laboració amb: 

Divendres 7

las HereDeras
Marcelo MarTineSSi, 2018 · Paraguai, 
uruguai, alemanya, brasil, noruega i frança
VO Espanyol/Guaraní sub. Anglès. 98’

Dissabte 8

comanDante arian
alba SoTorra, 2018 · alemanya, espanya, 
Síria ·  VO Kurd sub. Castellà · 85’

Diumenge 9

WHat Have We Done 
to Deserve tHis
eva SPreiTzhofer, 2018 ·  Àustria 
VO Alemany sub. Castellà · 92’

engegar / 48 h + Karaoke
Diumenge 2 · 19:30 h · La Cantonada

Amb l’objectiu d’in-
centivar la creació en-
tre els nous talents de 
la província, per segon 
any el Festival REC ha 
proposat als concur-

sants de EngegaR / 48H el repte de crear una 
peça audiovisual curta en només dos dies. La 
tarda de diumenge mostrarem una selecció 
dels curtmetrages realitzats, i anunciarem la 
peça guanyadora. I, després, podrem cantar 
els nostres temes preferits al Karaoke cine-
matogràfic de La Cantonada! 

auTorS De Tarragona
Dilluns 3 · 20 h · Antiga Audiència

Un any més, podrem gaudir de les millors 
perles de realitzadors i realitzadores de 
casa nostra. Un tast molt divers, reflex de 
les inquietuds d’aquesta nova generació de 
creadors. 

· applanD, d’hugo royo (29’)
· kHroma, de jordi ferré (14’)
· lo Que ves es lo Que HaY, d’anna fonoll (14’)
· bringmeYourlove, de javier gavilán (17’)
· croQuetas para el ministro, 
  de fran ortega (Paco Enlaluna) (12’)

Mira’M
EL REC VA A LA UNIVERSITAT

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

Les pel·lícules de la secció MIRA’M estan subtitulades al 
català amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

jornaDa ProfeSSional 
- CINEMA I TECNOLOGIA NOW

Dimarts 4 · 10 h · Espai Turisme (C/ Major, 37)

Enguany, la Jornada Professional (sessió 
de divulgació especialitzada per a joves 
professionals del territori) tractarà la temática 
de les tecnologies aplicades a l’audiovisual, 
comptant amb professionals d’institucions 
reconegudes internacionalment com Storytek, 
‘acceleradora’ de projectes sita a Estònia 
especializat en l’aplicació de les tecnologies 
actuals en ambits de la vida quotidiana. 
D’altres creadors i professionals de la materia 
ens exposaran com les metodologies del 
moment empentan l’audiovisual a una nova 
etapa i com la innovació aplicada àmbits 
de la industria cultural esta influenciant el 
cinema per a mantidre la seva centralitat en 
el sector de la comunicació, l’entreteniment i 
les creative industries.

inscripcions: info@festivalrec.com

PriMer TeST
Celebrant aquest any la seva 5a edició, Primer 
Test, el laboratori del Festival REC, torna a oferir 
un espai per a projectes espanyols en fase 
de muntatge o postproducció que vulguin 
rebre l’assessorament d’agents audiovisuals 
internacionals. Distribuïdors, programadors i 
agents de vendes tornaran a oferir ajuda als 
directors i productors per tal d’afavorir l’èxit i 
l’entrada al mercat internacional de les obres 
participants.

el pepe, una 
viDa suprema

Dissabte 1 · 22 h
Teatre Metropol

El dues vegades guanyador de la Palma 
d’Or a Cannes, l’aclamat director Emir 
Kusturica, s’asseu a la taula amb José Mujica, 
expresident de l’Uruguai. Acompanyats també 
de la dona d’en Pepe, crucial durant tota la 
seva vida, prenen mate, visiten el seu hort 
i departeixen sobre el sentit de la vida des 
d’una perspectiva política, filosòfica, estètica, 
i fins i tot poètica. També els visiten antics 
col·legues, i comparteixen moments de la seva 
vida actual, mentre anem coneixent l’home 
que va sorprendre al món pels seus valors i va 
esdevenir tot un fenomen i referent.

El documental recorre diferents moments en 
la vida de Mujica, fent un retrat amable d’un 
home humil que va esdevenir president de 
l’Uruguai mentre es mantenia fidel a les seves 
creences alhora que empentava i alentava el 
canvi. Encara orgullós del seu passat com a 
activista polític i guerriller (el que li va valdre 
12 anys de presó), se’ns presenta a “El Pepe” 
com un líder global iconoclasta que encara 
s’atreveix a somiar amb un món millor

“Impressionat per ell i el seu treball, i celebrant 
la utopia i la virtut, vaig fer aquest film”. 
Emir Kusturica.

Va ser estrenada mundialment a la Mostra de 
Venezia, on va rebre el Premi CICT-UNESCO, i 
té la seva estrena a Espanya al Festival REC de 
Tarragona.

eMir KuSTurica, 2018 · argentina
VO Castellà i Anglès sub. Castellà · 74’
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Abans de començar les vancances d’estiu, 
Mia, de 15 anys, es trasllada amb els seus 
pares als suburbis de Zurich. No gaire propera 
a la seva família, sospita que és adoptada, 
però la seva mare no en vol saber res. De 
ple a l’adolescència, el seu comportament 
cada cop més esbojarrat l’ajuda a fugir de la 
rutina que l’envolta. Però el seu cos comença 
a patir uns estranys canvis. En un principi, 
imperceptibles, però després, més enllà de la 
imaginació. Lisa Brühlman presenta les seves 
credencials com a directora brava amb una 
perspectiva ben allunyada de les clàssiques 
coming of age i construeix una al·lucinada 
metàfora sobre els canvis que patim a 
l’adolescència.

Estrenada a San Sebastian
Premi de la Crítica Festival de Zurich
Millor Pel·lícula, Millor Actriu, Millor Guió als 
Premis de l’Acadèmia Suïssa.

Programa ‘WRAP!’

Subtitulada al català amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya

liSa brühlMann, 2017 · Suïssa
VO Alemany sub. al Català · 97’ 

Cast: Luna Welder, Zöe Pastelle, Nicola Perot

Dilluns 3 · 18 h
Antiga Audiència

blue mY minD

Asger Holm, un exoficial de policia, ha sigut 
suspès de les seves funcions i relegat a 
operador del servei d’emergències. Durant 
un rutinari torn de nit, rep una estranya 
trucada d’una dona aterrada. Tot i la sorpresa, 
aviat s’adonarà que la dona es troba en perill, 
i començarà una lluita contra el rellotge per 
trobar sortida no només a la recerca, sinó als 
seus propis dimonis personals. 

D’un ritme endimoniat i un guió ple de 
giragonses, THE GUILTY és pura filigrana 
del thriller. Un exercici d’estil, gènere pur, 
a la mà de molt pocs escollits, i que encara 
sorprèn més si ve d’un debutant. Gustav 
Möller ha posat d’acord a crítica i públic i 
ha tornat a posar al mapa l’“Scandi Noir” 
tot d’una tacada. Amb una hipnòtica i 
convincent actuació de Jakop Cedergren el 
film va construint la tensió entorn d’elements 
mínims, però sobretot d’un ús magistral del 
so, que dispara la imaginació de l’espectador 
fent-lo partícip de l’espectacle. Un d’aquells 
films que t’enganxen als primers minuts i et 
deixen clavat a la butaca fins al final.

Premi del Públic a Sundance  
Premi del Públic IFF Rotterdam
Premi del Públic Thessaloniki  
Millor Director a Seattle 
Premi de la Crítica a Zurich 
Premi Miguel Delibes a Millor Guió Seminci Valladolid

Dimarts 4 · 20 h  
Antiga Audiència

guSTav Möller, 2018 · Dinamarca 
Idioma: VO Danès sub. Castellà · 85’

tHe guiltY

Dos anys van estar Alberto San Juan, Willy 
Toledo i Luis Bermejo omplint el Teatro del 
Barrio amb El Rey, obra sobre la història 
recent d’Espanya que pivota en torn a l’emèrit 
Juan Carlos I, geni i figura, i per la qual 
desfilen fantasmes del passat com Adolfo 
Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero 
Blanco, Puig Antich o Antonio Tejero. I ara, s’ 
ha decidit a portar-la al cinema. Alberto San 
Juan, rostre conegut del cinema espanyol, 
(Goya al Millor Actor 2008 per Bajo las 
Estrellas, REC 2007) és també dramaturg i 
director de teatre, sobretot des de les seves 
companyies Animalario i Teatro del Barrio, 
i es llança a la direcció cinematogràfica, 
juntament amb el director de fotografia 
Valentín Álvarez. Adaptació cinematogràfica, 
explotant diversos recursos teatrals, hibridant 
llenguatges, EL REY és ‘una ficció sobre la 
ignorància’, un revulsiu contra la cultura de la 
transició que pot ser una pel·lícula incòmoda 
a causa del seu repàs honest i descarnat dels 
últims anys de la pell de toro.

AMB LA PRESÈNCIA DE L’ACTOR 
WILLY TOLEDO

Preestrena

alberTo San juan i valenTín álvarez
2018 · espanya

VO Castellà · 84’ 
Cast: Luis Bermejo, Alberto San Juan, Guillermo Toledo

Dimarts 4 · 22 h 
Antiga Audiència   

el reY

Des que el seu pare va morir, la Leonor (Ana 
Castillo) viu sola amb la seva mare, Estrella (Lola 
Dueñas) i totes dues s’acompanyen i es cuiden 
mútuament. Però la vida dins d’una ciutat 
de províncies no presenta esperances gaire 
falagueres per a les aspiracions de la Leonor. 
Ella voldria veure món, estudiar anglès i llaurar-
se un futur professional lluny de casa. La por 
a no complir amb les expectatives de la seva 
mare, així com la culpabilitat per deixar-la sola, 
la frenen a l’hora de triar el camí cap al qual la 
guia la seva intuïció, però un dia, finalment, es 
decidirà a provar sort i marxar, a l’aventura, cap 
a Londres.

El debut de Celia Rico ens narra una història 
íntima en què la relació mare-filla té un 
paper central. Una aventura interior per la 
qual passarem, juntament amb les dues 
protagonistes (i més propers a una o a l’altra en 
funció del punt vital en què ens trobem), de la 
mà de dues actrius que excel·leixen en la seva 
interpretació. Una història emotiva que ens 
farà reflexionar sobre la cura entre persones, 
la pèrdua, el dol i la llibertat d’escollir el propi 
destí.

Premi de la Joventut al Festival de San Sebastián

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

Dimecres 6 · 12 h
Teatret del Serrallo

Dissabte 8 · 20 h
Antiga Audiència

celia rico, 2018 · espanya
VO Castellà · 94’ 
Cast: Ana Castillo, Lola Dueñas, Pedro Casablanc

viaJe al cuarto 
De una maDre

 verMuT 
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Dimarts 4 · 18 h
Antiga Audiència

La Mónica és ballarina a Buenos Aires. Un 
dia rep una trucada de sa germana Elena: 
el seu pare està molt malalt. El retorn a la 
casa familiar d’un poble de Burgos reobre 
antigues ferides i permet sanar-ne d’altres. La 
retrobada no és fàcil de gestionar i la Mònica 
es refugia al millor que coneix, la dansa, per 
reconciliar-se amb una vida i un espai que va 
deixar enrere.

Amb un ritme pausat, concentrada a la mirada 
i els gestos de les dones protagonistes, la 
càmera va teixint fils invisibles acompanyant 
les quatre dones que renoven els vincles que 
les uneixen. Un d’aquells films amb força a 
cada moviment i on el silenci parla, el debut 
de Meritxell Colell ha estat una de les grans 
sorpreses de la temporada. Present a PRIMER 
TEST 2016 i estrenada a la secció Forum de la 
Berlinale, torna al REC pocs dies després de la 
seva estrena comercial.

Biznaga de Plata Festival de Málaga

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

MeriTXell colell, 2018  
 espanya, frança i argentina
VO Castellà sub. Anglès · 108’

Cast: Mónica García, Concha Canal, Elena Martín

con el viento

Dimecres 5 · 22 h  
Antiga Audiència(SESSIó VER

L’Ana sent la necessitat de fugir de la seva vida, 
però l’últim que s’espera és que algú vingui a 
substituir a la seva “jo” original. Així, en veure 
que una altra Ana ha ocupat el seu lloc al món, 
comença a viure una nova realitat i decideix 
obrir la porta a una versió d’ella mateixa que 
mai s’havia atrevit a experimentar.

Andrea Jaurrieta debuta amb aquesta reflexió 
sobre la identitat i les nostres vides possibles, 
emocionant-nos amb el “doble” personatge 
al qual dona vida Ingrid García-Jonnson. 
Una història amb tints surrealistes que pot 
arribar a fer-nos reflexionar sobre el nostre 
propi camí. Qui som? Qui volem ser? Podem 
canviar la trajectòria que ha pres la nostra 
vida un cop ja ens hi trobem implicats de ple?

Ana de Día va passar pel laboratori del REC, 
Primer Test, l’any 2016, i després de la seva 
estrena al festival de Màlaga torna a Tarragona, 
aquest cop per mostrar-se davant del públic.
Selecció oficial Festival de Màlaga 

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA

anDrea jaurrieTa, 2018 · espanya  
VO Castellà sub. Anglès · 105’
Cast: Ingrid García Jonsson, Mona Martínez, Fernando Albizu

ana De Día

crèdits

Direcció Xavier garcia Puerto
Programació Xavier garcia Puerto 
Coordinadora de producció núria Serrano
Coordinadora Primer Test aida bañeres
Assistent de direcció i programació iris c. lago
Assistent de programació i coordinació Jurat Jove núria araüna
Coordinadora Primer Test aida bañeres
Assistents de producció anabel gonzález, núria arlandes i judit camacho
Comunicació judit Sánchez (coordinadora) anna anton, anna garcia i gerard jáuregui
Premsa agnès llorens
Gestió de convidats i protocol Danae lópez (coordinadora),Marta bassols i clàudia calduch
Fotògraf jaime rojas
Cartell violeta bofarull i Mo espasa (Imatge i disseny gràfic)
Fotografia cartell alba rodríguez 
Organització EngegaR / 48H Mireia ribé
Coordinació i producció tècnica Quim crusellas i lorda crusellas

agraïments

Al Xavi Dopigraf, per tenir la impremta sempre a punt; a la Mo Espasa per fer-ho tot bonic i 
pels canvis d’última hora, a la Vio Bofarull per la gran idea, a l’Alba per la fotassa; A la Mireia 
Ribé per l’energia que ens “engega”; a la Noe per les hores al telèfon; als nostres estimats 
becaris; a la Txell Roig per la complicitat des de la porta del costat; a M. Glòria Olivé per 
insistir i confiar, a la Carme Puig per creure’s el projecte, a la Patricia Sánchez, pel seu cable 
‘alternatiu’, a Jose Manuel Gómez per apostar per la internacionalització, a Marina Díaz, por 
la confiança infinita; a Alejandro Díaz, pel seu caràcter propositiu; a Diego Rodriguez, per 
ajudar-nos per tirar endavant; al José Luis Cienfuegos, per ser com és; al David Mitjans, per 
l’excepcionalitat; a la Weronika pels intercanvis d’opinió i propostes pro, al Rasto, pel clàssic 
que no va entrar, al Vladan Petkovic, per probar-ho, a la Mariana per la idea que no va sorgir, 
a la Claudia pel possicionament profesional, a l’Iker pel somriure i per conectar (MFT), a la 
Marta Béneyi, per facilitar-ho, a la Margot, a les “Primer Test” per estar tan disposades, 
al Mikhel per recuperar links, a Giampietro Balla, Vassilis Ekonomou, Edvinas Puvska 
i la resta per les converses; a la Tiina Lokk, per les trucades còmplices; A l’Adrià Guxens, 
al Jose Luis Montesinos; al Gerard Gil, el David Fernández; al Jesús Monllao; a l’Andrea 
Eidenhammer; a l’Anna Bofarull; a la Maria Roig i a la resta de directors de Tarragona pel 
seu suport incondicional; a la Núria Araüna; pels consells invisibles; a la Iris per l’ímpetu, 
a l’Agnès per les paraules ben filades; a la Danae per apretar, a l’Aida i la Núria, presència 
en la distància, al Quim Cruselles, que sempre té un sí; al Xavi Massó; a tots els companys 
companys de la Federació Catalana de Cineclubs; a la Vicky Melaragni, per ser-hi sempre; 
al Pau Ricomà i a la Marisa Suárez, per la confiança incondicional; al Jordi Giramé i en Magí 
Seritjol, pels consells silenciosos; al Igor Gouskov, sempre. I a tots els RECvolucionaris!

També formen part d’aquesta secció les pel·lícules trinta lumes, de la competició Opera Prima, 
i comanDante arian, del programa RECvolucions. 

L’aposta del REC per l’òpera prima l’ha fet un referent en la presentació de nous 
talents com a aparador de cara el públic des de fa més d’una dècada. Per reforçar 
encara més aquest compromís, fa ja 5 anys (!!) ens vam llançar a implicar-nos en 
l’acompanyament als autors en el procés de producció, en una iniciativa llavors 
pionera a l’estat espanyol, el PRIMER TEST. Una plataforma on desenvolupar les 

seves obres, acompanyats dels millors experts internacionals, i des d’on, tots plegats, els ajudéssim 
a prendre bones decisions sobre el futur de la seva obra, i posar un peu a la porta d’entrada de la 
distribució internacional. Creadors i creadores com Sergi Pérez, Alba Sotorra, Marc Marquet, Elena 
Martín, Andrea Jaurrieta, o Clara Simón han passat pel nostre laboratori, que, com els autors,  es 
consolida i creix en prestigi fent-lo anar més enllà del que havíem imaginat, i amb la il·lusió intacta 
de seguir acompanyant el nou cinema. 
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