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PRESENTACIO
Superada una edició d’aniversari, el REC torna a centrar-se en l’actualitat, i ho fa de la millor manera, amb
els joves cineastes que encaren amb il·lusió els reptes
del futur.
Amb la seva aposta per l’Opera Prima, el REC copsa
un cop més l’estat actual de l’art cinematogràfic mitjançant les creacions dels joves directors, que prenen
el pols a l’estat anímic de la societat contemporània.
Malgrat que les circumstàncies no convidin a l’optimisme, aquest conjunt de realitzadors aporten, amb les
seves mirades sobre la realitat, reaccions inesperades i resolucions il·lusionants. L’impuls de la primera
vegada, les possibilitats de creació de l’audiovisual i
l’espontaneïtat de la inexperiència es presenten com
a solució a l’escepticisme i com a confirmació de la
necessitat de construir un panorama positiu.

part del projecte OFF THE WALL Expanded, ha estat
premiat per l’agència Creative Europe i durant el 2017
viatjarà a diversos països com França, Itàlia o Portugal.

Produccions provinents de països com Paraguai o
Egipte, que no havien participat mai a concurs, així
com d’altres d’Israel, Colòmbia, Finlàndia, Mèxic o
Itàlia revitalitzen la nostra visió del món i enriqueixen
el nostre ull davant els diversos estils i propostes que
eixamplen els límits de la creació audiovisual.

La participació d’aquestes dues agències europees
de referència, Creative Europe i ERASMUS+, confirma
una aposta ambiciosa del REC com a festival. Més enllà de donar a conèixer el que succeeix a la ciutat, i
convidar a que la visitin, posiciona Tarragona com a
nucli generador de projectes, com a espai que posa en
marxa idees i comparteix continguts més enllà de les
nostres fronteres i augmenta la seva àrea d’influència
d’una manera innovadora.

Una selecció de films on els protagonistes superen
conflictes personals i moments d’incertesa. En aquest
sentit, cal destacar el programa ACROSS THE LINE, un
conjunt de films que interroguen el desgast del projecte europeu i que encarnen els reptes que ha d’afrontar
la generació actual. Ja ha aixecat gran interès, per la
pròpia situació de la nostra ciutat i les potencials correspondències temàtiques, la sorprenent Park, que
mostra un grup de joves marginals que habiten a les
ruïnes de les instal·lacions dels Jocs Olímpics d’Atenes 2004 i es diverteixen amb els turistes dels resorts
hel·lens. És només una de les diverses propostes fílmiques presentades el mes de novembre i durant el
propi festival. A aquesta iniciativa s’han volgut sumar
entitats com CaixaForum o Movistar+, que consoliden
amb força l’aposta privada del festival i la identificació
amb els seus continguts. Un programa que, formant

Però aquest no és l’únic projecte europeu present enguany al REC. Diverses activitats professionals i de
difusió serveixen per a donar a conèixer el projecte
YIDOMC, Youngsters I.Doc Makers, un documental
transmèdia sobre el canvi climàtic i els fluxes migratoris fet per joves de diversos països europeus, que
el REC que s’encarregarà de presentar a Roma, Berlin i Viena. Una iniciativa que, participada per diverses
escoles professionals, compta amb el suport d’ERASMUS+ per a fomentar les activitats creatives entre els
estudiants i subratlla la implicació del REC amb la formació.

Amb tot, el REC no oblida els seus assistents fidels, i
davant l’èxit creixent de públic ens ha dut a crear noves iniciatives, com les sessions vermut, o la presencia
en d’altres poblacions del territori.
Consolidació de les empaties ciutadanes, internacionalizació de les nostres iniciatives i projecció externa
de la ciutat són algun dels eixos de present i futur del
REC, generats gràcies a l’impuls davant l’adversitat com a creatius culturals que ens transmeten tots
aquells cineastes que es llancen sense xarxa per primera vegada. Atreviu-vos, confieu, benvinguts al REC.
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1 de desembre | 18 h | Antiga Audiència

Colòmbia // 2016 // 84’
Director: Juan Sebastián Mesa
Actors: Maria Angélica Puerta, Luis Felipe Álzate,
Maria Camila Castrillón
Rodat en blanc i negre en set dies, amb un pressupost declarat de 2000 dòlars, el primer llargmetratge
de Juan Sebastián Mesa constitueix una crònica de
dues jornades a la vida de cinc joves punk i artistes
de carrer a Medellín, Colombia. Aquests nois són
part d’“un dels moviments més enigmàtics i radicals
del nostre temps”, afirma Mesa, qui sosté que la seva
pel·lícula “parla d’una generació de somiadors desencantats que senten que necessiten abraçar allò
desconegut i explorar el món per ells mateixos”. Mitjançant la filmació d’aquest eclèctic grup de xavals que
miren de sobreviure amb astúcia als carrers, Mesa fa
molt més que un retrat de grup: retrata la lluita diària
de les classes baixa i mitjana-baixa, així com una
ciutat que, ignorant una àmplia perifèria de la seva
població més jove, posa a les seves mans un perillós
pero infinit pati d’esbarjo.

PARK

*Premi del Públic a la Setmana de la Crítica de Venècia
Estrena a Catalunya
PROJECCIÓ ESPECIAL FORA DE CONCURS

1 de desembre | 20 h | Antiga Audiència

Grècia, Polònia // 2016 // 100’
Directora: Sofia Exarchou
Actors: Dimitris Kitsos, Dimitra Valgkopoulou,
Enuki Gvenatadze
Estadis esportius en ruïnes, instal·lacions abandonades i una Vil·la Olímpica en desús són el llegat dels
Jocs d’Atenes 2004. Allà viuen aïllades unes famílies
de classe baixa, i un grup de nois deambula entre les
restes del naufragi. Jocs, disputes i versions distorsonades de les proves olímpiques omplen els seus dies.
No tenen por de res, però també volen ser acceptats.
Una altra de les seves aficions és ‘interactuar’ amb els
resorts turístics de segona al costat del mar, utilitzant
els turistes estrangers com a divertiment. Un brutal
‘coming of age’ que està sorprenent al circuit de festivals. Mentre es desenvolupava com a
projecte, el film va rebre suport dels festivals
Sundance, Karlovy Vary, Sarajevo i Tessalònica, i va
aconseguir el premi Nous Directors a la seva estrena
mundial a San Sebastián.
Una radiografia gairebé quirúrgica del paisatge desert

del futur i els somnis col·lectius. Un brutal retrat de
l’Europa postcrisi, en què potser algun espectador local trobarà miralls deformants.

Premi Nuevos Directores a San Sebastian FF
Estrena a Catalunya
PROJECCIÓ ESPECIAL FORA DE CONCURS

ACROSS THE LINE
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OPERA PRIMA

ONE WEEK AND A DAY

2 de desembre | 18 h | Antiga Audiència

Israel // 2016 // 98’
Director: Asaph Polonsky
Actors: Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon
Quan Eyal completa el ritual jueu de dol d’una setmana
(shiva) pel seu fill de 25 anys, al que acaba de perdre,
la seva dona Vicky l’insta a tornar a la seva rutina diària.
Però ell no hi està preparat. En comptes de tornar a
la vida normal, Eyal es passa els dies derrotant nens
agressivament a partides de ping-pong, discutint amb
els veïns i fumant marihuana. Esgotada de la immaduresa del seu marit, la Vicky intenta guardar les aparences...
Amb aquesta ambiciosa òpera prima que va tenir la
seva première a la Setmana de la Crítica de Cannes,
el director i guionista Asaph Polonsky, nascut a EUA
i criat a Israel, converteix una història sobre com lidiar
amb les més doloroses emocions en una tragicomèdia
veritablement divertida i commovedora.

LA MANO INVISIBLE

* Premi a la Distribució i nominació a Millor
Pel·lícula a Cannes
* Millor pel·lícula al Festival de Jerusalem
* Millor interpretació de conjunt i nominació a
Millor Pel·lícula a Oldenburg
Estrena a Espanya

2 de desembre | 20 h | Antiga Audiència

Espanya // 2016 // 83’
Directora: David Macián
Actors: Josean Bengoetxea, Bárbara Santa-Cruz,
Edu Ferrés
Un mecànic, un manobre, una dona de la neteja, una
telefonista, un mosso de magatzem i un informàtic són reclutats per dur a terme el seu treball habitual davant d’una audiència. Sota aquesta premissa,
i mitjançant una sòbria posada en escena, La mano
invisible converteix els treballadors de coll blau en un
producte d’entreteniment. Aquesta condició d’espectacle, precisament, buida els oficis amb què aquests
personatges han bastit la seva identitat de qualsevol
sentit productiu i els torna encara més vulnerables a
l’explotació laboral. A mesura que la pressió s’agreugi, la dimensió escènica del seu treball serà una font
suplementària de conflictivitat. El primer llargmetratge de David Macián consolida l’estil dels seus
guardonats curtmetratges i la mordacitat amb què
ja s’estrenava a Liquidación Total. Una adaptació
de la novel·la homònima d’Isaac Rosa que esdevé
una sorprenent paràbola del treball en la
societat contemporània.

Estrena a Catalunya

ACROSS THE LINE

OPERA PRIMA
A.K.A. NADIA
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2 de desembre | 22 h | Antiga Audiència

Israel, Anglaterra // 2016 // 115’
Director: Tova Ascher
Actors: Neta Spiegelman, Oded Leopold, Ali Suliman
Als seus 17 anys, la Nadia s’enamora d’un jove activista palestí, en Nimer. No sembla conscient del que
aquest romanç secret pot implicar a la seva vida. Al
principi l’activitat d’en Nimer és menor, però en incrementar la implicació, es casen d’amagat i fugen lluny
d’Israel. La Nadia haurà de prendre decisions que aniran més enllà del que espera, i que tindran conseqüències imprevisibles en el seu futur. Tova Ascher s’enfronta a la realitat present en incomptables històries, però
des d’un nou punt de vista: les víctimes innocents que
paguen un preu terrible, no només pels actes dels demés, sinó pels propis. Un melodrama modern que tracta un tema delicat sense caure en sensibleries i planteja
múltiples preguntes a l’espectador: pot una persona
reinventar-se oblidant completament el seu passat?
Podem lidiar amb les seves conseqüències? Amb una
impactant performance de Neta Spiegelman que sosté
tot el relat, AKA Nadia ens agafa del braç i ens porta
per dècades de vida oculta, moments llegits entre línies
i episodis a peu de pàgina de la història.

*Premi de la Crítica del Festival de Jerusalem
Estrena a Espanya

EL DIA MAS FELIZ EN LA VIDA
DE OLLI MÄKI

3 de desembre | 12 h | Antiga Audiència
4 de desembre | 22 h | Antiga Audiència

Finlàndia, Suècia, Alemanya // 2016 // 92’
Director: Juho Kuosmanen
Actors: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff
Finlàndia, 1962. Olli Mäki (Jarkko Lahti) està a punt
d’enfrontar-se al combat de la seva vida; es prepara
pel campionat de pes ploma en què pretén arrabassar-li el títol a l’anterior campió, Davey Moore. Ho sap,
guanyar podria canviar-li la vida. Però des que Olli Mäki
va conèixer la dolça i bonica Raija (Oona Airola) —va
ser amor a primera vista— ha perdut parcialment la
concentració en el seu entrenament…
Amb aquesta història real, el director novell Juho
Kuosmanen repensa amb elegància el gènere dels
drames de boxa (i les històries d’amor). Enlluernadorament filmada en un 16mm monocrom, exquisitament confeccionada y conduïda per dos hàbils
actors, El día más feliz en la vida de Olli Mäki és un
biopic que sorprèn i absorbeix (fins i tot a aquells sense coneixements esportius). Això explica l’èxit aclaparador de la pel·lícula: projectada a Cannes 2016, la

pel·lícula va guanyar el premi Un Certain Regard i ara
encara la cursa per l’Oscar a Millor Pel·lícula Estrangera.
* Premi Un Certain Regard a Cannes
* Candidata de Finlàndia a l’Oscar a Millor Pel·lícula Estrangera
Estrena a Catalunya
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OPERA PRIMA

IN THE LAST DAYS OF THE CITY

3 de desembre | 16 h | Antiga Audiència

Egipte, Alemanya, Regne Unit, Emirats Àrabs //
2016 // 118’
Director: Tamer El Said
Actors: Khalid Abdalla, Laila Samy, Hanan Youssef
Khalid es retroba amb El Caire, amb vells amics i nous
projectes. Mentre busca pis, revisa les imatges d’un
film, que no aconsegueix acabar, que reflecteix i conté
la vida d’una ciutat en què cada cop se sent més estrany. Més enllà del que nosaltres mateixos projectem
sobre les ciutats del Magreb, “Als últims dies de la ciutat” és una profunda, íntima (tot i que molt oberta) carta
d’amor a una ciutat, al cinema, al que significa estar
lluny de casa, de la ciutat estimada.
Un cant a les oportunitats perdudes, al passat que encara està present, a totes aquelles coses que vas fer i que no vas fer però encara vols
fer; remordiments pretèrits, esperances futures.
Un film que creix juntament amb la lírica descripció d’alguns dels conflictes que afronten els països
de la regió. Tamer El Said ens porta per un El Caire
desconegut per nosaltres amb la capacitat de fer-nos
còmplices del sentiment del protagonista, amb la mateixa sutilesa que ha seduït espectadors de tot el món
des de la seva estrena a la Berlinale.

CAINA

* Premi Caligari i nominada a Millor Debut
a la Berlinale
* Millor Director a BAFICI
Estrena a Catalunya

3 de desembre | 18 h | Antiga Audiència

Itàlia // 2016 // 87’
Director: Stefano Amatucci
Actors: Luisa Amatucci, Helmi Dridi, Isa Danieli
Caina ens trasllada a un món on els morts que naufraguen, fugint d’Àfrica, són amagats entre capes de
ciment. Caina és una pària que recull cossos i neteja, endreça i traça línies divisòries per distingir entre
propis i estrangers. Caina, marginal com les seves
víctimes, ha interioritzat l’odi propi del suprematisme
d’ultradreta que subjau a les estructures europees.
Amb tot, ella habita la frontera, i s’exposa a la inevitable confrontació amb la humanitat de l’altre. La tardor
de l’any 2000, el fotoperiodista Javier Bauluz publicava
un reportatge de la platja de Tarifa que va agitar l’opinió
pública amb imatges d’immigrants morts, nàufrags de
les pateres, estesos a la platja mentre banyistes prenien el sol. L’actual crisi de refugiats torna vigència a
aquelles imatges i és l’escenari de Caina, una pel·lícula de fotografia fosca que, a partir de la història d’una
caça-cadàvers, reflecteix la mala consciència colonial.

Se l’ha titllat de distòpica, però és un implacable retrat
dels fantasmes de l’Europa de Schengen.

Estrena a Espanya

ACROSS THE LINE

OPERA PRIMA
MARIA (Y LOS DEMAS)
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3 de desembre | 20 h | Antiga Audiència
4 de desembre | 12 h | Antiga Audiència

Espanya // 2016 // 90’
Directora: Nely Reguera
Actors: Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo
Derqui
La María treballa a una editorial però somia amb ser
escriptora. Passa els dies cuidant el seu pare mentre
els seus germans s’escaquegen com poden. Fantasieja amb una relació estable mentre observa com tot el
seu entorn s’emparella i fa el niu. El dia en què el seu
pare anuncia sobtadament el seu compromís amb la
infermera que el cuida, la María veurà perillar la seva
posició de filla respaonsable i començarà a qüestionar-se tota la seva vida. María (y los demás) narra
la història d’una antiheroïna en la pell de la qual ens
hem vist en incomptables ocasions. Les inevitables
decepcions de l’entrada a la maduresa, l’autoexigència davant de l’(aparent o no) èxit aliè, la importància
de sentir-se imprescindible, el dia a dia de la mà de
Murphy. Nely Reguera ens convida a riure de nosaltres
mateixes en aquesta comèdia amarga en què Barbara

DISTANCIAS CORTAS

Lennie ens delecta un cop més amb una interpretació
excepcional, salpimentant amb humor la desgràcia
quotidiana en un film que ens deixarà, sens dubte, bon
gust de boca.

3 de desembre | 22h | Antiga Audiència

Mèxic // 2015 // 104’
Director: Alejandro Guzmán Álvarez
Actors: Luca Ortega, Mauricio Isaac, Joel Figueroa
Distancias Cortas és una faula urbana sobre en Fede,
a qui els seus 200 quilos li causen dificultats per
moure’s per la seva pròpia casa. Quant roba un vell
carret de fotos decideix revelar-lo, la qual cosa el
porta a sortir de la seva llar. És llavors quan coneix
en Paulo, qui, juntament amb el seu cunyat Ramón,
començarà a passar temps amb ell. Junts descobriran que la fotografia és més que un hobby, desenvolupant una amistat que els canviarà la vida. Alejandro
Guzmán tracta amb naturalisme, respecte i afecte un
home amb limitacions que ha estat exiliat del contacte
humà, però que malgrat tot no ha perdut la capacitat
de sorprendre’s, cosa que l’impulsa a descobrir nous
horitzons. Aquesta és la història d’un presoner confinat al seu propi cos que finalment troba la força per
rebel·lar-se. Un relat tendre i allunyat de la sensibleria, que ha conquerit espectadors per tot el món. Una
brillant història d’amor, superació i amistat, que ens
portarà més enllà de les nostres pròpies barreres.

Estrena a Espanya
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OPERA PRIMA

LA ULTIMA TIERRA

4 de desembre | 16 h | Antiga Audiència

Paraguai, Països Baixos, Xile, Qatar // 2016 // 77’
Director: Pablo Lamar
Actors: Ramón del Río, Vera Valdez
Un ancià viu a una petita caseta al mig de la jungla cuidant la seva dona malalta. Cuida d’ella amb el mateix
afecte amb què es relaciona amb l’entorn al qual pertany. Viuen a “l’última terra”. Amb un temps particular,
gran atenció pels detalls i un univers propi, aquesta és
una pel·lícula sensorial que emociona a través de les
imatges i de la relació de la càmera amb l’entorn i els
personatges. Amb un sentit de l’espiritualitat gairebé
nòrdic, mostra una sensibilitat pura que ens brinda alguns plans prodigiosos: un film que és tot un miracle
de llum en un oceà de so. Una d’aquelles petites joies
amagades amb què el REC gratifica els espectadors
més exigents. Ens arriba després de sorprendre a
Rotterdam i estremir al públic festivaler de tot el món.
Un film-experiència, minimalista i impressionista, on la
llum és un personatge i la vida és un ritual.

HOUSE OF OTHERS

* Premi Especial del Jurat a Rotterdam
* Premi “Descobriment de la Crítica Francesa”
a Toulouse
Estrena a Espanya

4 de desembre | 18 h | Antiga Audiència

Geòrgia, Rússia, Espanya, Croàcia // 2016 // 103’
Directora: Rusudan Glurjidze
Actors: Zurab Magalashvili, Olga Dykhovichnaya,
Ia Sukhitashvili
Una família que és part del bàndol guanyador de la
guerra de Geòrgia s’instal·la en una casa que havia
estat de les persones que l’han perduda, amb l’esperança de recomençar una nova vida. En una població
marcada per l’èxode, només es relacionaran amb les
habitants de la casa veïna, una família de dones. Però
viure a la casa dels altres en un país sotjat per la guerra
de seguida adquireix un to fantasmagòric on tornen els
records i les traces de la guerra, malgrat els nens continuaran jugant i hi haurà qui voldrà treure la pols als mobles. House of Others exhibeix un prodigiós tractament
de la llum i sotmet els personatges a la pluja i al fang.
Una pel·lícula autobiogràfica d’excepcional sensibilitat
de la qual s’ha elogiat la seva qualitat autoral i que ja
ha guanyat el East of West Award del Festival KVIFF, a
més de ser el film candidat per als Oscar de Geòrgia.
Un debut del qual sentirem a parlar i que recull la millor
tradició dels cinemes de l’est.

* East of West Award del Festival KVIFF
*Candidata de Georgia per als Oscar
Estrena a Catalunya

ACROSS THE LINE

OPERA PRIMA
MA VIE DE COURGETTE
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4 de desembre | 20 h | Antiga Audiència
SESSIÓ FAMILIAR : 6 de desembre | 12 h | Antiga Audiència

Suïssa, França // 2016 // 66’
Director: Claude Barras

Courgette és un petit jove que, en perdre la mare, arriba a un centre d’acollida al defora de la ciutat. Mica en
mica, va deixant enrere la seva timidesa i coneix els
seus companys. Una divertida i entranyable tropa amb
desenes d’històries personals que s’aniran desgranant, entre pors i somriures, a mesura que descobrim
el complex món interior de les criatures.
Una de les joies d’animació de la temporada, ovacionada a Cannes, nominada als Premis LUX del Parlament
Europeu i que ja apunta cap als Oscar. Una delícia animada que no defuig temàtiques difícils, tractades amb
tendresa, que t’encisa des de les primeres imatges i
que es pot gaudir tinguis l’edat que tinguis.

MIMOSAS

* Representant suís als Oscar
* Premi del Públic i Millor Pel·lícula al Festival d’Animació
d’Annecy
* Premi del Públic al Festival de Varsòvia
* Kids Jury Award al Festival de Zurich
* Premi del Públic al Millor Film Europeu a San Sebastián

5 de desembre | 18 h | Antiga Audiència

Espanya, Marroc, França, Qatar// 2016 // 96’
Director: Oliver Laxe
Actors: Ahmed Hammoud, Shakib Ben Omar, Said
Aagli
Una caravana acompanya un xeic a través de les muntanyes de l’Atles, al seu darrer viatge per morir al seu
poble natal. La mort d’aquest a mig camí farà replantejar als viatgers com completar l’aventura i encarar els
nous obstacles a una ruta de paisatges majestuosos.
En un altre ‘món’, Shakib pren una determinació: viatjar a les muntanyes i ajudar els caravaners en la seva
missió. Dues esferes d’espai i temps diferents (mateixos actors en diferents papers) s’entrellacen en una
epopeia mística, un remot western religiós. El segon
llargmetratge d’Oliver Laxe és un dels films més esperats després de la multipremiada i absorbent Todos vós
sodes capitans (Premi FiPRESCI Cannes, REC 2011),
i ha començat la seva carrera internacional amb gran
èxit, éssent la primera pel·lícula espanyola a la història en guanyar el premi principal de la Semaine dela
Critique. Oliver Laxe segueix eixamplant els límits del
llenguatge cinematogràfic, navegant per la bruma entre realitat i ficció, buscant alhora que fuig, barrejant
atzar i predestinació, equiparant el viatge místic al recorregut interior èpic, assolint un film de gran bellesa

que ens porta pels camins geogràfics de la fe alhora
que es despulla de l’escepticisme vital a cada pla.
Cinema que transcendeix.

En col·laboració amb el programa RISC d’El Teler de Llum

PROJECCIÓ ESPECIAL FORA DE CONCURS
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Mimosas 96’

Dilluns 5

OP
Ma vie de courgette 66’

OP
House of others
103’

OP
La última tierra
77’

12h Sessió Vermut: María (y los
demás) 90’

Diumenge 4

Antiga Audiència - Pl. Pallol, 3

OP
Distancias Cortas 104’

OP
María (y los
demás) 90’

18:15
OP
Caina 87’

Venda Online: Atrápalo.com
Obertura de guixetes mitja hora abans de l’inici de les projeccions. Venda d’entrades anticipades a Shiva Music (C/ Cos del Bou, 15), El Lloro (C/ Governador González, 18) i Cafè La
Cantonada (C/ Fortuny, 23).

24h

22h

OP
One week
and a day
98’

OP
Los Nadie
85’

18:30
Autors de Tarragona

18h

OP
In the last days of the city
118’

12h Sessió Vermut: El día más
feliz en la vida
de Olli Mäki 92’

Dissabte 3

16h

Divendres 2

Matí

Dijous 1

10h-14h
Jornada
Professional

Dimecres 30

10

ACROSS THE LINE
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ACROSS THE LINE
Europa està passant per un moment molt complex. El
2014 vam celebrar el 25è aniversari de la caiguda del
mur de Berlin. Una caiguda que va ser mite fundacional per un gran somni col·lectiu: en pocs anys es van
duplicar els països membres de la UE, es potenciaven
idees com el projecte Erasmus, es diluïen fronteres i es
compartia moneda, creixia una nova il·lusió de caminar
cap a un futur compartit. El nostre projecte OFF THE
WALL recollia les històries d’una nova generació de
cineastes que reflexionaven sobre el passat i el canvi
de règim, projectant la seva il·lusió sobre el futur. Un
programa que va viatjar a més de 20 ciutats a 7 països
d’Europa i Amèrica.
Amb prou feines dos anys després d’aquell programa
la situació a Europa es presenta completament diferent. El vell continent s’enfronta a importants reptes,
sense comptar amb la unió necessària per encarar-los.
El crack financer, la crisi dels refugiats i altres qüestions han endurit les fronteres, i han acabat substituint
la solidaritat per egoisme i portant els països a buscar

ED

EXPAND

cadascun per la seva banda, tancant-se en els seus
propis murs de tal manera que sembla que que s’hagi esvaït aquell anhelat somni col·lecitu. Els ciutadans
són els més directament afectats en una Europa deshumanitzada que ha deixat ja de ser de les persones.
Els joves directors ja estan retratant els processos pels
quals discorre l’esdevenir europeu, mostrant gran preocupació per una idea d’unió que es dilueix.
Al programa ACROSS THE LINE els nous narradors es
plantegen, ja sigui mitjançant profundes anàlisis socials o a través de potents al·legories, les situacions
per què passen els diferents pobles del continent. Presentem aquestes històries en un programa comú que
es podrà veure a sis països, reprenent la idea que el cinema de qualitat agrupat entorn d’un concepte potent
pot ataure l’espectador àvid de noves experiències.
Gràcies al suport de l’agència CREATIVE EUROPE, a
més, intentarem portar la veu dels nous directors més
enllà dels festivals i de les nostres fronteres.

ACROSS THE LINE
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PEL·LICULES
ACROSS THE LINE
ZOOLOGY
Rússia, França, Alemanya | 2016 | 87’ |
Director: Ivan I. Tverdovskiy

Divendres 4 de novembre | 19:30 h | Auditori Caixa Forum

EUROPE, SHE LOVES
Suïssa, Alemanya | 2016 | 97’
Director: Jan Gassmann

Divendres 11 de novembre | 19:30h | Auditori Caixa Forum

ALOYS
Suïssa, França | 2016 | 91’
Director: Tobias Nölle

Divendres 18 de novembre | 19:30h | Auditori Caixa Forum

GLORY
Bulgària, Grècia | 2016 | 101’
Directors: Kristina Grozeva, Petar Valchanov

Divendres 25 de novembre, 19:30h | Auditori Caixa Forum

També formen part del programa ACROSS THE LINE les següents pel·lícules de la secció Opera Prima:

Caina, House of others, Park i La mano invisible
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“La meva primera vegada” és una secció que sorgeix per apropar i donar a conèixer els orígens
d’un cineasta consagrat, amb personalitat, i mostrar
al públic quin ha estat el seu camí fins al moment actual
d’expressió creativa. S’allunya de les retrospectives
exhaustives, necessàries, però de vegades inabastables per al públic, i pretén tenir un tarannà més
directe i popular. Així, el programa es composa dels
inicis i l’actualitat del creador, és a dir: la seva primera
pel·lícula, amb una trobada amb el públic per completar aquest coneixement del costat menys conegut del
nostre creador.
MY FIRST TIME presenta enguany, mitjançant la seva

doble programació, els modes d’internacionalització
del cinema espanyol. Quelcom que ara ens sembla
bastant habitual era poc menys que una raresa (una
proesa!) fa poques dècades. Internacionalització mitjançant el coneixement del context i fusió dels dos
origens, o l’exili artístic. Intentant seguir les línies de
la comèdia d’autor simpatitzant amb la taquilla, o esbrossant camins desconeguts i fomentant la creació
més underground. Maria Ripoll i Ado Arrieta, una en
un moment actual d’explosió creativa, l’altre que torna
a escena després de 25 anys d’absència, completen
un gran exemple complementari de la capacitat dels
nostres creadors de creuar fronteres.

MARIA RIPOLL - LLUVIA EN LOS ZAPATOS
INAUGURACIO

1 de desembre | 22 h | Teatre Metropol

Espanya // 1998 // 90’
Directora: Maria Ripoll
Actors: Lena Headey, Douglas Henshall, Penélope
Cruz
María Ripoll estudia a l’American Film Institute (AFI) a
Los Angeles, una de les escoles de referència a Amèrica del Nord. Comença a fer-se un nom amb els seus
curtmetratges, éssent Kill me later (1993) guanyador al
prestigiós Festival d¡Oberhausen. El seu primer llargmetratge, Lluvia en los zapatos, rodada en anglès i
amb un elenc d’actors internacional, on destaca la
presència de Penélope Cruz, i on comença a presentar
les seves credencials com a directora: una gran cura
pel guió, un gust per la comèdia lleugera i el desenvolupament de trames que, fregant l’inversemblant,
sense caure al vodevil, aconsegueixen la complicitat
de l’espectador. A la seva estrena mundial guanya el
Premi a Millor Guió al Festival de Montreal, i es fa amb
el Premi del Públic a Sitges i al Festival de Seattle (referent del cinema independent). Al 2007 dirigeix la seva
primera pel·lícula en espanyol, Tu vida en 65’, perfeccionant aquesta aproximació al públic, que s’apunten

ferventment al trajecte vital dels personatges, arribant
a ser una marca del seu estil. Maria Ripoll ha practicat
gran varietat de formats, com el thriller (Utopia, 2003),
la publicitat, el documental i el webdoc, ha tingut grans
èxits de taquilla a USA (Tortilla Soup, 2001), i va aconseguir el Gaudí a Mejor pel·lícula amb Rastres de sàndal (2014). Ara, ens presenta la seva “primera vegada”
en el moment en què caba de estrenar No culpes al Karma
de lo que te pasa por gilipollas (2016).
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MY FIRST TIME

LES INTRIGUES DE SYLVIA COUSKI

3 de desembre | 20 h | CaixaForum

França // 1974 // 90’
Director: Ado Arrieta
Actors: Marie-France, Michèle Moretti, Howard
Vernon
S’ha considerat la primera pel·lícula underground parisenca i, en qualsevol cas, és la primera producció de
més d’una hora de durada d’Adolfo Arrieta. Rodada en
16mm, proposa un recorregut pel París de 1973, una
ciutat, segons el director, inventada i festiva, llar d’àngels i fades encarnats en poderosos cossos travestits.
Filmada amb la reconeixible espontaneïtat poètica
d’Arrieta, Les intrigues de Sylvia Couski es mou entre
la frescor camp i la construcció de traces de convencions genèriques en l’articulació de plans i contraplans
que ens fan sospitar de les intencions de personatges
que, al final, només són retratats en les seves formes.
Film noir, joc poètic, kitsch elegant i la renúncia a autoexplicar-se són els ingredients d’una proposta que
Jonas Mekas va comparar a Jack Smith i Warhol. Els
amants de Jean Cocteau i Kenneth Anger no us podeu
perdre Les intrigues de Sylvia Couski, film que va ser

BELLE DORMANT

acollit amb entusiasme per la crítica en la seva estrena
el 1974 i va rebre el Grand Prix Cinéma Différent del
Festival de Toulon el mateix any.

En col·laboració amb el programa RISC d’El Teler de Llum

5 de desembre | 20 h | Antiga Audiència

França // 2016 // 83’
Director: Ado Arrieta
Actors: Ingrid Caven, Niels Schneider, Serge Bozon
Aquesta estranya criatura, adaptación contemporània
de “La bella dorment”, és el retorn al cinema del singular Arrieta. Voluntàriament anacrònica alhora que atemporal, manté la visió onírica de la seva obra, irònica,
simbòlica, amb una certa ambigüitat envers els temes
mundans, que alguns veuran com una vetllada crítica
al consumisme, d’altres com una aposta estètica, tots
ballant en el mateix somni. Amb un càsting exquisit,
com a homenatge en vida del cinema francès a la seva
figura, formen part del seu elenc Ingrid Caven (musa de
Fassbinder), Niels Schneider (habitual de Xavier Dolan),
Serge Bozon (director de la noa generació del cinema
francès) o el mateix Mathier Amalric, cadascun amb el
seu valor on l’autor connecta les seves diferents eres
com a director, mantenint sempre el seu esperit underground. Un plaer per als ulls i l’ànima de cada amant
del cinema.

En col·laboració amb el programa RISC d’El Teler de Llum

Estrena a Catalunya

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

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 Caixa Forum 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.

Conferència de Maria Ripoll
Dimecres 30 de novembre, 20 h
Auditori CaixaForum

Conferència d’Ado Arrieta i projecció de Les
intrigues de Sylvia Couski
Dissabte 3 de desembre, 20h		
Auditori CaixaForum

AUTORS DE TARRAGONA
Sombras, Adrià Guxens – 5’
Alícia i jo, Ester Sánchez – 23’
Noah, Sara Venque i David Lleixà – 22’

Dimecres 30 de novembre | Antiga Audiència | 18:30 h
Serendípia, Marc Solé i Ariadna González - 11’
El día que perdí la cartera en Tokio, Gerard Gil – 5’
Sick Fuck, de Pablo Carlosena – 3’
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TROBADES PROFESSIONALS

JORNADA PROFESSIONAL: Viralitzar la multipantalla.
Dissabte 3 de desembre / 10 h a 14 h / ESPAI TURISME (C/ Major 37, Tarragona)
Per assistir a la Jornada professional només cal que envieu un mail a info@festivalrec.com, confirmant
la vostra assistència, indicant-nos: Nom complert / Població / Professió / Productora (en cas que ho
sigueu o hi treballeu).
Més info: www.festivalrec.com
Viralitzar la multipantalla. Transmetre una idea amb
una proposta Transmedia
Avui dia, costa imaginar un producte audiovisual que
no utilitzi tots el canals disponibles per a la distribució
i el màrqueting. Però això no és transmèdia si no donem un valor afegit a les noves finestres de distribució.
Cadascun dels mitjans emprats ha de complementar
a la resta i a la vegada, utilitzant un llenguatge propi,
ha d’explicar una història que tingui sentit per ella mateixa. També l’audiència ha de tenir un protagonisme
aprofitant les possibilitats d’interacció que permeten
les diverses plataformes a Internet.
Seguint la línia de les Jornades Professionals al REC
d’aprofundir i donar eines en tots els aspectes relacionats amb la producció audiovisual, des de la recerca
de finançament fins a la distribució, a aquesta jornada
comptarem amb reconeguts experts en l’àmbit de la
comunicació transmèdia.
Així, amb ponències i taules rodones definirem què

entenem per narrativa transmèdia, quines possibilitats
ofereix i la seva aplicació per incrementar l’audiència.
També analitzarem un cas pràctic dins del projecte
“Youngsters I.Doc Makers” amb la participació dels
joves autors.
La jornada professional d’enguany s’emmarca en el
projecte YIDOCM (Youngsters I.Doc Makers)- Joves
davant el Canvi climàtic i els Fluxes migratoris, un projecte paneuropeu, dins el marc Erasmus+, on diverses
escoles professionals d’imatge i so d’arreu d’Europa,
liderades per l’IES Puerta Bonita (Madrid), col·laboren
en la realització d’un documental transmedia fet per joves en totes les fases de creació del projecte, reflexionant sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències
a l’immigració. El Festival REC s’encarrega de la difusió
del projecte i els “multiplier events”, sent aquesta Jornada Professional el primer dels actes que donarà a
conèixer públicament el documental a Madrid, Roma,
Viena i Berlin.

ACTIVITATS ESPECIALS
SESSIO FAMILIAR
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6 de desembre | 12 h | Antiga Audiència

Ma Vie de Courgette
Arriba la tradicional sessió familiar del REC amb la
col·laboració del festival MINIPOP. La multipremiada
Ma Vie de Courgette omplirà la sala de l’audiència
més crítica i fresca del festival. I després vermut a
l’Espai REC.
Trobareu més informació de la pel·lícula a la pàgina 9

RISC
El RISC, el programa audiovisual del Teler de Llum (centre d’art de
Tarragona) torna a participar del programa del REC. Enguany, el RISC
porta a la secció My First Time Cult el director de culte Ado Arrieta
(pàgina 14), amb el seu primer llargmetratge Les intrigues de Sylvia
Couski, i la seva peça més recent, Belle Dormant. També de la mà de
RISC, arriba la guanyadora de la darrera edició de Cannes, Mimosas
(pàgina 9), del director Oliver Laxe.

SESSIONS VERMUT
Els matins de dissabte i diumenge, els espectadors podran gaudir de sessions de cinema. I a més, a l’Espai
REC – Kino (Pl. Pallol, 10) podreu fer un beure després

de la pel·lícula amb un preu especial de 2€ pel pack de
vermut o canya amb patates i olives.
Dissabte 3 i diumenge 4, a partir de les 12h

CLOENDA
LA RECONQUISTA

5 de desembre | 22 h | Antiga Audiència

Espanya // 2016 // 108’
Director: Jonás Trueba
Actors: Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura
Garrido
Un restaurant xinès és el lloc que trien la Manuela (Itsaso
Arana) i l’Olmo (Francesco Carril) per sopar el dia en
què tornen a veure’s després de quinze anys sense
saber res l’un de l’altre. Amb una nova vida entre les
mans, retroben la seva parella d’adolescència per una
nit que serà com un parèntesi en el seu present.
Després de l’aclamada Los exiliados románticos, Jonás Trueba ens regala un retrat generacional en què
les llums de la nit es confabulen per convidar-nos a
reflexionar sobre el pas del temps, mentre la música
es converteix en personatge per concedir-nos un ball
fugaç que romandrà a la memòria.
La reconquista ens fa obrir l’últim calaix de la tauleta

de nit. Ens porta de tornada a l’amor d’institut, a les
cartes rebregades a la butxaca, als xiclets sota la taula,
a la inexperiència i a la il·lusió de la primera vegada.
Una mirada enrere des de la vida adulta, amb nostàlgia
però sense recança.
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lanuí
Hidrogenesse

3 de desembre | 23 h | Sala Zero

Carísmàtics, irreverents, artistes totals, estrafolaris…
molts han sigut els adjectius que s’han utilitzat per etiquetar a Hidrogenesse, però cap ha aconseguit definir-los del tot. Amb una performance irrepetible, i una
imatgeria personalíssima, els seus himnes synthpop
van més enllà de les modes i formen part de l’escena ineludible dels últims anys. Les seves lletres entre
l’absurd, el conceptual, l’humor intel·ligent i el cinisme,
t’esbossaran un somriure mentre balles. Actuaran a la
nostra ciutat amb motiu de l’estrena a Espanya del film
mexicà Distancias cortas, del qual han fet la BSO. “No
hay nada más triste que lo tuyo” si te’ls perds.

Nit Bizarra
La Nit Bizarra torna amb la seva vessant més trash
i rockera, amb riffs guitarrers que ens faran moure a
tots l’esquelet. Començarà la festa l’HOMBRE LOBO
INTERNACIONAL, una proposta que ens arriba amb la
lluna plena, un “one wolfman band”, que podrem veure, després d’un boig Funtastic, per primer cop a Tarragona. El seu show salvatge ve disposat a omplir tot
l’escenari amb les seves urpes i els seus udols plens
de Trash Blues, Psychobilly i Rock&Roll, passant per
The Cramps, Ramones o Hasil Adkins. Un concert trepidant seguit pels vinils de Tony Lyon, Rockabilly, 50’s
& 60’s, R’n’R, Northern Soul seran alguns dels seus
ingredients per rebentar la pista. La seva maleta de
discos ha passat per festivals de referència com Rockabilly Rave (UK), Desert Wind (Almeria), Boogie Chillum (Alicante) o High Rockabilly (Calafell), a més de les
festes del col·lectiu Nothern Clot. Tancarà la festassa
Dj Machete, el pocavergonya darrere del Toga Fest que
agita els octubres tarragonins des de fa uns quants,
memorables, anys.

5 de desembre | 00 h | Sala Zero

¨
CREDITS I AGRAIMENTS
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CRÈDITS
Direcció: Xavier Garcia Puerto
Programació: Xavier Garcia Puerto, Pamela Pianezza, Núria Araüna
Coordinadora de producció: Núria Serrano
Coordinadora Primer Test: Aida Bañeres
Assistent de direcció: Iris Carrera Lago
Assistents de producció: Danae López, Anabel González, Núria Arlandes i Coral Méndez
Comunicació i premsa: Helle Kettner (coordinadora), Pablo Rubio, Alicia Mateos
Imatge i disseny gràfic: Marta Escobar (http://www.martaescobar.com)
Spot: Gerard Freixes
Fotògraf: Jaime Rojas
Gestió de convidats i protocol: Laura Batet, Marta Bassols, Danae López
Coordinació i producció tècnica: Quim Cruselles

AGRAÏMENTS:
A Marta Escobar per convertir la càmera en astronauta, Marta Daniel per adaptar l’ocell, a Violeta Bofarull i els seus ‘palitos’, al Jose Luis Montesinos; al
Gerard Gil, el David Fernandez; al Jesus Monllaó; a
l’Andrea Eidenhammer; a l’Anna Bofarull; a la Maria
Roig i a la resta de directors de Tarragona pel seu suport incondicional; I a la Txell, sempre amunt i avall i
movent-nos a tots; als ‘supporters’ Laia Quílez, Bernat López, David Mauri des de la URV. A la M. Glòria
Olivé per la confiança d’entrada, a Fernando Rascón
por empujar, a Javier Muniain pel seu ‘tarragonisme’,
al Ricard Lahoz, Aleix Costa i la resta de companys
del Fet a Tarragona, i als amics i amigues de la premsa, que s’estimen molt el REC. a Ewa i Katarzyna de
New Europe Film Sales, a Patrice, Daniela i Margot de
Pluto, a la Virginie d’Alpha-Violet per la disposició, a
Alberto de CineBinario, sempre intentant-ho; A Mariana (“Distancias Cortas”) por quererlo e insistir, a
Albert Baquero, Stefano Amatucci, Daniele Tomasetti,
Pablo Lamar y David Macián, por hacerlo todo más
fácil; a Nely, por ponerlo fácil. A la Patricia Sánchez,
per la col·laboració oberta, al Cisco de Som Cinema,
sempre ajudant, José G. Campo de OUFF, a l’Anette
Dujisin-Muharay per les propostes i riures, a Eva Morsch per les recomanacions, al departament d’Audio

visuals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Lleida, a l’Àngel de Ymagis/Eclair per la proactivitat,
als amics de San José (Costa Rica), Cluj (Romania),
BAM (Colòmbia), i la xarxa cada cop més àmplia, a
la Iris Martin, al Fede, Fernando, Magdalena, Marketa, Helmut, Triin, Dagmar i tots i totes que empenten
l’Across the Line i expandeixen el projecte, a l’Alejandra per obrir les portes a Amèrica, al Giampierto Balla, per dur la italiana (Caina!), a la Tiina Lokk per la
confiança incondicional, a la Gemma Teso, Carmen
López i l’Alex Romero per confiar i deixar-nos tornar
a ser Erasmus (+),a la Pamela Pianezza, a la Núria
Araüna; per les converses professionals cinèfiles i els
consells invisibles; a la Iris per l’ímpetu sempre; a la
Laura, per només canviar de porta, a l’Aida i la Núria,
eficència en la distància, al Quim Cruselles; a tots els
companys de la Federació Catalana de Cineclubs; a la
Vicky Melaragni, per ser-hi sempre; a Juan Junkie per
sempre provar; a la Marisa Suarez, fan incondicional;
al Magí Seritjol, pels consells silenciosos; a l’Angel i la
resta de PalmFesteros i la Zero; a tothom que compra
les entrades sense ni conèixer les pelis, a totes aquelles que van oferir la seva creativitat al nostre servei i a
tots els likes i shares.

Organitza

En col·laboracio amb:

Patrocina:

Co-fundedb y
the European Union

Col·labora:

martaescobar

Canal de Venta Online :

