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presentació

índex

L’any passat ens vam tirar a la piscina 
per recuperar el festival, i després 
d’un bon bany, en sortir de l’aigua, 
com diu el microconte, la crisi encara 

estava allí. La creativitat és una bona solució 
per tirar endavant i trobar solucions, però 
tampoc es pot deixar de banda tot el que 
està succeint. Com si el REC prengués el pols 
de l’entorn, les pel·lícules dels nous directors 
es fan més conscients. És el moment de pren-
dre consciència. Posant atenció en les obres 
d’uns directors, conscients del seu entorn, 
i recollint l’aspre paisatge que està deixant 
aquesta crisi al seu pas. Donant-li un gir i un 
nou impuls a l’anomenat cinema social, re-
vitalitzant-lo amb gotetes de cinema negre, 
a EUROBRONX, un programa amb pel·lícules 
poderoses que no ens deixaran indiferents. 
Conscients del nostre passat, amb la creació 
de la secció MY FIRST TIME, i el seu spin-off 
Cult, en què es recuperen òperes primes de 

referència. Però també conscients que la 
millor manera de fer cultura és apostar pels 
joves talents, s’amplien les pel·lícules, amb 
obres procedents de quatre continents, i 
s’amplien els jurats, incloent un Jurat Jove, a 
més del Jurat de l’ACCEC.

Sabem que amb els pocs recursos amb què 
compta avui la cultura, és de ser molt 
inconscient presentar un festival d’aques-
ta manera. Amb tot, al seu concurs Opera 
Prima el REC presenta 5 premiers espanyoles, 
i una estrena europea, una finalista dels 
LUX i tres candidates als Òscars. El REC pren 
volada i volem que ens acompanyeu a gau-
dir d’aquest cinema nou, lliure i conscient 
de ser-ho, que ens acompanyeu a gaudir 
d’aquesta consciència inconscient. 

I no, tampoc som supersticiosos, així que: 
benvinguts a la 13a edició del REC Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona!!!
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Family tour
Drama familiar // País: Espanya // Durada: 99’ // 
Any: 2013 // Directora i guionista: Liliana Torres // 
Intèrprets: Núria Gago, Antonia Expósito, Noemí 
Torres, Manuel Torres, Manuela Jiménez

Lili (Nuria Gago) torna al seu poble natal per 
a passar uns dies amb la familia després de 
viure diversos anys a Mèxic. Durant la seva 
estància, la seva excèntrica mare la obligarà 
a visitar a familiars que poc o gens sembla 
que sàpiguen sobre ella. La òpera prima de 
Liliana Torres juga amb la situació incòmoda 
i reflexiona sobre la nostàlgia, la tolerància 
i el paper castrador de la família. El singular 
dispositiu desplegat per Torres a Family Tour 
(utilitzar als membres de la seva família com 
actors, a excepció de l’actriu professional que 
la interpreta a ella) ens fa repensar en experi-
ències híbrides recents com el cas de l’anglesa 
The Arbor (Clio Barnard) o la recent The Act of 
Killing (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn). 

Dos propostes contemporànies dispars que 
són, conjuntament amb la de Torres, cadas-
cuna a la seva manera, tres exemples extrems 
de sicodrama que entenen el cinema como la 
catarsis perfecta.  

Secció Zabaltegi Festival San Sebastian

Estrena a Catalunya

DivenDres 6  //  18 h 
AntigA AuDiènciA

Shopping
Drama/Thriller // País: Nova Zelanda// Durada: 98’ // 
Any 2013 //Directors i guionistes: Mark Albiston, Louis 
Sutherland // Intèrprets: Kevin Paulo, Julian Dennison, 
Jacek Koman.

Willie és un adolescent cercant el seu lloc a la 
vida i és assenyalat a l’escola com a coconut, 
fill mixt de blanc i indígena. Acompanyat del 
seu germà petit, dolç i somiador, passeja per 
la bonica illa en què viu conscient de no tenir 
amics de la seva edat. Seduït pel carisma d’un 
criminal de baixa estofa que visita el poble, 
comença a anar amb la seva colla fins que la 
situació serà insostenible. En uns paratges pre-
ciosos i presentant unes realitats desconegu-
des per a nosaltres, Shopping és una pel·lícula 
total, una coming-age movie amb tendresa, 
punts de tensió, tocs de thriller, drama familiar 
i el despertar de l’amor en una narració i un 

ritme que us seduirà des del primer moment. 
Una de les sorpreses internacionals del passat 
Sundance.

Nominada a Millor Drama World Cinema Sundance
Gran Premi Secció Generation Berlinale

Estrena a Espanya

DissAbte 7 // 20 h
AntigA AuDiènciA
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Oh boy
Comèdia urbana // País: Alemanya // Durada: 85’// 
Any:2013 // Director i guionista: Jan Ole Gerster // 
Intèrprets: Tom Schilling, Marc Hoseman, Friederike 
Kempter

Niko està arribant a la trentena i acaba de dei-
xar la universitat, i es perd amb molta calma 
pels carrers de Berlín, trobant-se amb gent i 
observant amb curiositat una societat de la 
qual se sent exclòs. De sobte, es veu forçat a 
confrontar aquesta inactivitat: el deixa la seva 
xicota, i el pare li deixa d’enviar diners. Men-
tre va a un psiquiatra per trobar què li passa, 
els personatges més estranys van entrant 
a la seva vida, com a reflex d’una societat 
desorientada. Amb una exquisida fotografia 
en blanc i negre i el to d’una pel·li de Chaplin, 
Oh Boy és una deliciosa faula sobre la vida 
urbana d’avui i les seves bestioles. Mostra 
amb fina ironia els diversos sistemes de vida 
estandarditzats per la opinió pública, amb 
un humor universal que ha conquerit mitja 

Europa. Tot en un Berlín lluny de la ciutat cool 
actual, però on gaudireu passejant pels seus 
carrers.

Premi Especial del Jurat, Premi del Públic Premiers 
Plans Angers FF / Menció Especial al Festival de Cine 
de Zurich / Millor Director, Premi del Jurat, Premi 
FIPRESCI Bratislava / Premi del Públic Tallinn Black 
Nights FF. 

Estrena a Catalunya

Dimecres 4 // 20 h
AntigA AuDiènciA

It felt like love
Drama juvenil // Páis: USA // Durada: 82’ // Any: 2013 
//  Directora i guionista: Eliza Hittman // Intèrprets: 
Gina Piersanti, Giovanna Salimeni, Ronen Rubinstein.

Un estiu sense incidents als afores de Bro-
oklyn, Lila, una jove solitària de catorze anys, 
veu com les seves amigues es comencen a 
iniciar en l’amor. Provant de fer el mateix 
desvia les seves atencions a Sammy, un 
macarra més gran que ella que viu a la platja 
de Rockaway. Per presumir, s’inventa una 
història sobre ell i comença a obsessionar-se 
amb fer-la realitat. Durant la seva «aventu-
ra» sexual, Lila corre el perill de passar de 
depredadora a presa. It Felt Like Love capta les 
confuses emocions i la identitat en continu 
desenvolupament d’una jove adolescent que 
explora el que podria dir-se eufemísticament, 
amor. Des d’una visió subjectiva i formes 
poètiques de realisme, Eliza Hittman troba, 
mitjançant la música, el disseny de so, imat-

ges estudiades i pocs diàlegs, la percepció 
de la realitat de Lila, endinsant-nos en una 
immersiva experiència cinematogràfica.  Una 
història tendra i punyent, un torbador exem-
ple del millor cinema indie no prefabricat. 
Una nova “girl on fire” visita el festival.

Nominada a Millor Pel·lícula a Sundance i Rotterdam

Estrena a Espanya

Dimecres 4 //  18:30 h
AntigA AuDiènciA
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Costa da morte
Documental/Experimental // Director: Lois Patiño // 
País:Espanya // Durada: 81’ // Any: 2013

Aquest és el nom amb què es coneix la 
carismàtica i preciosa regió de Galícia, tan 
maca com perillosa pel vaixells que la visiten. 
Considerada la fi del món pels romans, és una 
terra on la vida esdevé eternitat i la llegen-
da es fa veritat. Els seus habitants lluiten i 
gaudeixen en el seu dia a dia, creant un espai 
comú. Amb una posada en escena estètica i 
ascètica, de plans generals meravellosament 
composats el director ens mostra l’espai on 
la relació entre l’esser humà i l’entorn es fa 
eterna. L’enquadrament es fa llenç amb l’oli 
en continu moviment, dibuixat amb un im-
pressionant registre del so. Tot està dins del 
pla: el paisatge, el temps i l’aparició de l’ésser 
humà. La natura com a camp de batalla; el 
paisatge magnificent i entremaliat, i l’acció 
humana, la pulsió. Ni més ni menys. Després 
de guanyar prestigiosos festivals com Ober-
hausen amb els seus curts, aquesta hipnòtica 
i fascinant pel·lícula va consagrar Lois Patiño 

com a millor Director Jove al prestigiós festi-
val de Locarno. Una experiència visual intensa 
que ens presenta la rocosa i borrascosa terra 
com a mosaic de les esperances, pors i alegries 
humanes. L’ordenat caos de la natura contra 
l’incontrolable desig de control i explotació de 
l’home, ambdós embardissats en una dansa 
sorprenent.

Millor Director Emergent al Festival de Locarno

Estrena a Catalunya

DissAbte 7 // 18 h
AntigA AuDiènciA

Salvo
Thriller // País: Itàlia // Durada: 103’ // Any: 2013 // 
Directors i guionistes: Fabio Grassadonia, Antonio 
Piazza // Intèrprets: Saleh Bakri, Luigi Lo Cascio, Sara 
Serraiocco

Salvo és un solitari i fred sicari de la màfia 
siciliana. Acostumat a solucionar «proble-
mes» a sang freda, ell escriu les seves lleis. Tot 
entrant en una casa per «eliminar» un home, 
es troba una noia invident. Es vol desfer d’ella, 
però succeeix quelcom impossible: Rita hi veu 
per primera vegada. Salvo, captivat, deci-
deix canviar de vida. Però no es fàcil fugir de 
l’entorn al qual ambdós pertanyen. En un món 
sense cor, ell haurà de prendre una decisió que 
el pot fer dèbil. Els dos directors i guionistes 
debutants contradiuen aquells que diuen 
que el cinema italià va curt d’idees, i aconse-
gueixen casar dos elements tan aparentment 
oposats, com el thriller i la poesia, la màfia i 
l’amor, tot passant pel western crepuscular en 
un relat potent que et pren sensorialment. Un 

film a mig camí entre Le Samurai de Melville 
i Gomorra (Garrone), a estones minimalista, 
tècnicament impactant, estètic i contundent 
a parts iguals, que el va dur a ser la sensació 
inesperada de Cannes.

Millor Pel·lícula i Discovery Award a la Setmana de la 
Crítica de Cannes 

Estrena a Catalunya

DissAbte 7 // 22 h
AntigA AuDiènciA
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El cuarto desnudo
Documental // País: Mèxic // Durada: 67’ // Any: 2013 
// Directora i Guionista: Núria Ibáñez

Una història tendra, profunda i honesta que, 
amb pocs recursos, t’atrapa des del primer 
pla. Una única localització i uns protagonistes 
principals: nens i adolescents a la consulta 
d’un psicòleg pediatra d’un hospital infantil 
a la ciutat de Mèxic.  A partir d’aquest únic 
espai inesperat escoltem les seves històries i 
les seves pors. El cinema directe i la decoració 
austera, lluny de la claustrofòbia, ens donen 
una porta oberta a la naturalitat de les seves 
inseguretats. El posicionament de la càmera 
dóna una categoria de testimoni privilegiat 
a l’espectador, que pot assistir, impàvid, 
sorprès i corprès a les confessions dels joves 
pacients. Núria Ibáñez ens presenta un docu-
mental que aconsegueix molt amb molt poc: 
escoltant els nens i els seus pares durant les 
consultes mèdiques, ens revela una visió més 
profunda i extrema de la realitat social de 

Mèxic. Tot i això, no es limita a retratar Mèxic 
sinó que, a través del delicat estat d’aquests 
nens, ens delata la fragilitat de la naturalesa 
humana. Una pel·lícula que us sorprendrà i us 
emocionarà a parts iguals.

Millor Documental al Festival de Morelia

Estrena a Europa

Dijous 5 // 20 h
AntigA AuDiènciA

In bloom 
Drama // País: Georgia, França, Alemanya // Durada: 
102’ // Any: 2013 // Direcció i guió: Nana Ekvtimishvili, 
Simon GroB // Intèrprets: Lika Godziashvili, Gogo-
ladze Giorgi, Irakli Ivanishvili.

Les amigues Natia i Eka, arribades als catorze 
anys, van veient el final de la infantesa a la 
caòtica ciutat de Tbilisi, el 1992. L’era soviètica 
s’ha acabat, Geòrgia ha de defensar-se per 
si mateixa, amb tota la llibertat (i la inse-
guretat) per davant. Cercant el seu espai al 
món, coneixeran els diversos aspectes de la 
vida. In Bloom és una sorprenent pel·lícula 
que recupera les tradicions del millor cinema 
georgià, fent ballar junts la duresa i la ten-
dresa, la melangia i l’amor perdut, moments 
de violència amb episodis idíl·lics tot amb un 
ritme pausat i animat alhora. Tot plegat, una 
gran composició cinemàtica. Natia i Eka, han 
captivat mig món i posat a Geòrgia al mapa, 
tot recordant la seva historia.

Premi CICAE Berlinale / Premi del Jurat dels Estudiants 
Festival Milà, Gran Premi / Premi Especial del Jurat / 
Millor Actriu Festival Sarajevo / Gran Premi i FIPRESCI 
Award Festival de Hong Kong / Premi Especial del 
Jurat Festival Montreal.
Proposta de Geòrgia per als Òscars.

Estrena a Catalunya

Dimecres 4 // 22 h
AntigA AuDiènciA
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Of horse and men 
Drama/Comèdia, // País: Islàndia, Alemanya // Du-
rada: 85’ // Any: 2013 // Director, guionista: Benedikt 
Erlingsson // Intèrprets:   Ingvar  Sigurdsson, Char-
lotte Boving, Steinn Armann, Heligi Björnsson.

El títol defineix perfectament el film, sobre 
com influeix el cavall a la vida de l’home, i 
l’home al cavall en la voluntat de dominar la 
natura, sobre la lluita per la vida en aquest 
mon passatger. Si li sumen el fi sentit del hu-
mor, i una manera pràcticament insolent de 
filmar i mostrar unes històries encreuades que 
ballen a mig camí entre la faula i la fantasia, 
tenim un pel·lícula que ens trasllada en un 
carrusel d’emocions, estèticament i sensorials, 
i de tant en tant ens roba (o ens regala) un 
somriure còmplice, un ‘oh’ de sorpresa, un 
‘nom’hopuccreure’ en una Islàndia cinemàtica 
molt diferent de la que es veu a “Prometheus” 
o “Juego de Tronos”. Benedikt Erlingsson, 
home de teatre, que ha actuat a les ordres de 
Lars Von Triers, ens regala preciosos cavalls 
devotament filmats, meravellosos i captivants 
paisatges i homes fent coses en aquest fabu-
losa primera obra del ja anomenat Kusturika 

nòrdic. Poc més es necessita per ser seduït i 
deixar-te anar en moments tendres, delicats, i 
divertits. Després de la retrospectiva dedicada 
a Islàndia el 2012, De cavalls i homes ens torna 
a demostrar amb fina ironia i to sostingut, 
l’alta qualitat procedent del nord.

Premi Nuevos Realizadores a San Sebastián   
Millor Director al Festival de Tokyo
Proposta d’Islàndia per als Oscars

Estrena a Catalunya. 

DivenDres 6 // 22 h
AntigA AuDiènciA

A spell to ward off the 
darkness
Experimental // País: França, Estònia // Durada: 95’ // 
Any: 2013 // Directors: Ben Russell, Ben Rivers.

Dos directors, tres moviments. Dos dels artis-
tes més reconeguts del cinema experimental 
retraten tres moments del procés vital i cre-
atiu de Robert A. A. Lowe, músic i performer, 
més conegut pel seu projecte Lichens. Des 
del pla inicial fins a l’últim crit, passant pel 
triangle de foc que marca cada capítol, A SPELL 
és un trip solitari per trobar-se amb la natura 
i trobar-se a un mateix, des d’una comuna 
d’Estònia, als majestuosos boscos de Finlàndia, 
fins a un concert de Black Metal a Noruega, 
viatjant des del qüestionament polític fins a la 
suggestió contemplativa. Elegantment artísti-
ca i captivadorament exigent, es presenta com 
tot un repte per a l’espectador. Ben Russell i 
Ben Rivers, en la seva recerca trencadora de 
fronteres entre art i cinema ens regalen tota 

una experiència sensorial i transcendent, d’i-
niciació pràcticament mística. Un plat, que no 
serà per a tots els gustos, però definitivament 
exquisit.

Pel·lícula Inaugural a Locarno / Secció Oficial a Toronto-
Wavelenghts / BFI London Film Festival – Experimental 
/ Premi New:Vision a CPH:DOX (Copenhagen)

Estrena a Espanya

DivenDres 6 //  16 h
AntigA AuDiènciA
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Zoran, il mio nippote 
scemo
Còmedia // País: Itàlia, Eslovènia // Durada:106’  // 
Any:2013 //Director:Matteo Oleotto// Intèrprets: Ivo 
Basiric, Giuseppe Battiston, Marc Biscontini,  Doina 
Komissarov

Zoran és un vinater saberut, cansat de tot, 
amb un humor punyent i sorneguer que viu 
a una bucòlica regió del Friuli, a dues passes 
d’Eslovènia. Antics amors, melangia, i por al 
canvi el fan anar tot el dia del sofà a la bodega 
i Sant-tornem-hi. Però li arriben notícies d’Eslo-
vènia, una tieta (oblidada) li deixa una curiosa 
herència, un nebot, un pèl ximple, al qual 
haurà d’ajudar a superar la pèrdua. Carregada 
de personatges pintorescos, envoltada d’un 
entorn idíl·lic, Zoran... és una comèdia sense 
complexos. Des de l’humor exagerat ens parla 
de les qüestions més planeres (i complexes) de 
la vida: seguir endavant, fer front als problemes 
i madurar. La curiosa història d’afecte i d’evolu-

ció emocional de la família va trencar motlles a 
un festival tan seriós com Venècia, fent-se amb 
un reguitzell de premis. Si baixeu la guàrdia, us 
conquerirà a vosaltres també.
 
Premi del Públic, Premi del Jurat FEDEORA, Premi 
Pantalla de Qualitat, Premi de la Federació Italiana de 
Cineclubs a la Mostra del Cinema de Venècia 2013.

Estrena a Espanya

DivenDres 6 // 20 h 
AntigA AuDiènciA

SESSIó FAmIlIAr

Orz boyz
Taiwan , 2010 // Direcció: Yang Ya-Che /Repartiment: 
Pang Chin-Yu, Lee Kuan-Yi, Mei Fang, Ma Chih-
Hsiang, Hsu Chi-Wen // Idioma: mandarí (v.o.s.c.) // 
Durada: 104 min.

Dos amics són el terror de l’escola. Molesten 
els companys i companyes, menteixen als 
professors… Els anomenen els mentiders 
núm. 1 i núm. 2. Quan els castiguin a passar 
les tardes a la biblioteca trobaran una altra 
via per deixar volar la seva imaginació.
Semblant a Starry Starry Night, la vencedora 
de les Nits 2012, en exposició narrativa i solu-
cions visuals, aquesta Nois d’Orz és un conte 
filmat que veu del clàssics de la literatura 
infantil. És una de les sorpreses més agrada-
bles del cinema taiwanès dels últims anys.

I  després...VERMUT MUSICAL AL BAR KINO.

Diumenge 8 // 11:30h
AntigA AuDiènciA
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Des del 2011, Focus In s’erigeix com un 
fòrum per captar algunes de les pro-
postes i corrents més interessants i 
destacables del cinema dels nostres 

dies: captar un moment, un moviment, una 
actitud destacada entre els directors del cine 
contemporani i que es visualitza més enllà 
d’escoles, grups o idiosincràsies nacionals. 

Després de Box to Box de la Galeria a la taquilla 
el 2011 i les joves, valentes i arriscades Girls On 
Fire de la passada edició, enguany l’aposta es 
presenta amb un nom eloqüent: EUROBRONX. 
Presentant i descrivint les societats que s’han 
creat al marge del nostre suposat estat del 
benestar. Suburbis, espais fronterers, indrets 
oblidats: no-llocs en què la vida s’ha desen-
volupat al marge amb unes lleis no escrites i 
codis propis, que donen origen a històries con-

tundents, terreny fèrtil per a l’experimentació 
narrativa i les històries sense concessions. 

A mig camí entre el cine a la banlieue, l’ex-
plosió del thriller nòrdic, uns tocs de noir i la 
llarga tradició de cinema social europeu, una 
jove generació de creadors agafen els nous 
elements de la vella Europa presentant amb 
nervi els marges d’un continent amb fronteres 
difoses i que es basa en conceptes d’un huma-
nisme que es dissol de mica en mica. Els seus 
protagonistes, amb tot, no esperen que cap Es-
trasburg o Brussel·les els resolgui la papereta i 
tiraran pel dret. 

Pel·lícules avalades per grans festivals inter-
nacionals i que es presenten en estrena a 
Catalunya són els components d’aquest cicle 
especial, que us quedarà al cap per un temps.

Focus In
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my dog killer
Drama social // País: Eslovàquia , República Txeca // 
Durada:  90’ // Any: 2013 // Directora i guionista: Mira 
Fornay //  Intèrprets:  Adam Miháil, Marián Kuruc, 
Irena Bendová, Libor Filo.

Marek és un jove de divuit anys que viu 
a prop de la frontera entre Eslovàquia i 
Moràvia. Viu amb el seu pare, i vol formar 
part d’una banda d’skins nazis, però el seu 
millor amic és el seu gos Killer. Alienat de 
tothom, va a la seva en el cercle racista que 
l’envolta, la tensió anirà pujant. Una pel·lícula 
sobre l’alienació, l’acceptació social, la crueltat 
de la vida, el tot o res. Basada en la magnètica 
presència del seu convincent protagonista, 
ens conduirà per camins desconeguts d’una 
Europa que ben poc es creurien a Brussel·les. 
My dog Killer és una història impactant i 
directa que ha captivat mitja Europa des de 
la seva estrena a Rotterdam, on es va fer amb 
el prestigiós Tiger. Marek té un nou repte, 

aconseguir que aquest relat, tens i sec, sigui 
nominat als Òscars.

Tiger Millor Pel·lícula al Festival de Rotterdam      
Millor Director al Festival de Vilnius
Proposta d’Eslovàquia per als Òscars.

Estrena a Catalunya.

Dijous 5 // 18 h 
AntigA AuDiènciA

The selfish giant
Drama social // País: Gran Bretanya // Durada: 93’ 
// Any: 2013 // Directora i guionista: Clio Barnard // 
Intèrprets: Conner Chapman, Thomas Swifty, Sean 
Gilder.

Arbor i el seu millor amic Swifty proven de 
buscar-se la vida pel barri, exclosos de l’escola 
i del seu entorn. Kitten, el ferroveller local, 
els dóna peixet, posant-los a recollir ferralla 
acompanyats d’un carro tirat per un cavall. 
Swifty té una mà especial per als cavalls i Kit-
ten l’afavoreix, deixant de banda Arbor. Però 
el jove rebel no és fàcil de doblegar, i exclòs de 
tot i tothom, anirà a per totes. El títol al·ludeix 
la història d’Òscar Wilde sobre un gegant que 
construeix un mur al seu voltant i encaixa a la 
perfecció amb el relat dels nois supervivents 
que us mantindrà enganxats a la butaca. Amb 
la força d’un Ken Loach de 20 anys i en la senda 
de l’Andrea Arnold de Fish Tank (REC 2010) la 
documentalista Clio Barnard (The Arbor) fa el 

salt a la ficció amb una proposta poderosa. Un 
historia punyent sobre la vida que es desenvo-
lupa als marges del nostre estat del benestar.

Premi Europa Cinemas al Festival de Cannes 2013  
Candidata als Premis Lux del Parlament Europeu

DissAbte 7 // 16 h 
AntigA AuDiènciA

També formen part d’EUROBRONX les pelis a concurs IN BLOOM i SALVO
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En actiu des de 1976, i a l’espera del seu El Rey 
de La Habana, Agustí Villaronga  ha realitzat 
fins al moment tres curtmetratges, cinc 
llargmetratges de ficció, dos documentals, 
així com diverses històries per a TV (com el 
seu últim treball, Carta a Eva) o videoclips. 
La seva primera obra, Tras el cristal és, encara 
avui, una obra controvertida. Va ser un dels 
majors xocs dels 80 al cinema espanyol i va 
posar unes grans expectatives en el director 
mallorquí. El següent film El niño de la luna 
(1989), amb un pressupost més generós 
plasma, la voluntat d’unir una proposta 
d’autor amb èxit comercial (la BSO va ser feta 
per Dead Can Dance i la seva cantant era la 
protagonista principal). Continua presentant 
obres poderoses que es passegen al límit com 

diverses incursions televisives i la personal 
99’9. El Mar (2000) i Aro Tolbulkin. En la mente 
del Asesino (2002) són una nova mostra del 
talent innat de Villaronga per a les històries 
que no et deixen indiferent i tornen a incidir 
en un reconeixement internacional que no 
para de créixer. La consagració, tardana però 
merescuda, arriba amb la magna Pa Negre 
(2010), gran èxit del cinema espanyol i català 
dels últims anys i que va triomfar a les gales 
dels Goya i dels Gaudí.
Amb un ull meravellós per a les històries de 
foscors personals, de lluites internes al voltant 
de temes com la religió, l’erotisme o la mort 
que ens condueixen per camins torbadors 
o tal vegada desassossegants. També ha fet 
aparicions esporàdiques com a (no)actor en 

Al Festival REC, dedicat a descobrir 
directors i amb un públic eminent-
ment jove, li arriba al moment 
d’anar més enllà, potenciant la seva 

possibilitat de creació de nous públics per 
mirar enrere i conèixer els orígens de la nostra 
cinematografia. És moment de MY FIRST TIME. 
«La meva primera vegada» és una secció que 
sorgeix per apropar i donar a conèixer els 
orígens d’un cineasta consagrat, amb perso-
nalitat, i mostrar al públic quin ha estat el seu 

camí fins al moment actual d’expressió creati-
va. 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. Una 
masterclass, oberta a tots els estudiants, serà 
la cirereta que tanqui aquest programa.

Tras el cristal
País: Espanya // Durada: 110’ // Any: 1987  // Director 
i guionista: Agustí Villaronga //  Intèrprets: Günter 
Meisner, David Sust, Marisa Paredes |Gìsèle 
Echevarria, Imma Colomer 

Dijous 5 // 22 h 
teAtre metropol
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Fotos
Drama/Terrror // País: Espanya // Durada:   // Any: 
1996 // Director i guionista: Elio Quiroga // Intèprets: 
Mercedes Ortega, Gustavo Salmerón, Miky Molina, 
Diana Peñalver.

Azucena sent autèntica aversió al sexe. 
Aquesta actitud condueix a la ruptura de les 
relaciones amb la seva parella. Aleshores, un 
desequilibrat artista plàstic entra a la seva 
vida, César. Aquest, obsessionat amb Azucena, 
la converteix en el centre de la seva obra i 
desperta la gelosia del seu amant, el possessiu 
Jacinto. Azucena escapa de tots i troba refugi 
a un local nocturn, on coneix a Narciso, un 
travesti i ballarí d’striptease, de qui s’enamo-
rarà perdudament. 
FOTOS és una pel·lícula al·lucinada i al·luc-
inant que va nockejar a tothom a la seva 
estrena a Sitges, endunt-se el premi al Millor 
Guió i el Premi Especial del Jurat. Però el 
principal trofeu van ser les paraules d’un 
‘entregat’ Quentin Tarantino, que va sortit 
entusiasmat de l’Auditori al crit de “Fucking 
Awesome!” i no es cansava de dir meravelles 
de la pel·lícula. Un film d’extrema honestedat, 
contundent extravagància i provocadora 
lucidesa que espantava als productors als 
que Elio Quiroga visitava per aixecar la seva 
següent pel·lícula (que li va costar rodar…11 

anys!). Un director que va passar d’estar no-
minat al Goya al Millor Documental o pre-se-
leccionat a l’Oscar d’Animació, a ser proposat 
com a director a projectes com World War Z. 
Més que una pel·lícula, una montanya russa 
d’emocions i sensacions, de personatges, de 
símbols, una història hiperbòlica i absorvent 
que et sorprèn a cada revolt, que t’arrabassa 
amb nous i surrealists resolucions que la 
converteixen en tota una experiència que et 
travessa l’ànima.

Quentin Tarantino:  
“Jodidamente buena. Pervertida, divertida y sexy”

 DissAbte 7 // 00 h
AntigA AuDiènciA

diverses pel·lícules amb rols d’una gran 
potència metafòrica, que parlen de l’ascens 
per a una generació de directors com a 
figura admirada i respectada per tots, com a 
referència d’un cinema lliure, personal i amb 
la creativitat com a força principal d’unes 
històries que no es deixen dominar.
Es pot afirmar que Tras el Cristal (1987) 
ja conté els trets essencials de la seva 
filmografia, que presenten el seu estil i 

els temes habituals amb una maduresa 
inusual per ser una opera prima. Un món 
cinematogràfic amb joves poc innocents, 
una crueltat flirtejant amb la poesia, i el 
bé i el mal en la seva eterna batalla sempre 
preparats per regalar-nos peces poderoses, 
líriques, torbadores. Ningú torna a ser el 
mateix després d’una pel·lícula d’Agustí 
Villaronga.
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AUTORS DE TARRAGONA  
SESSIó ESpECIAl

Saving isis
Cine experimentall // País: Espanya/USA // 
Durada: 67’ // Any: 2012 // Directora i guionista: 
Love Jordina // Intèrprets: Isis Starr, Jill Love, Stevie 
Smaltz, George Adelo, Ben Lucero, Barb Retson, Rhi.

«Vaig triar la meva vida abans de néixer. 
No sé ni com ni perquè, només intueixo 
que és així...» Amb aquestes paraules 
comencem un viatge cap al més profund de 
la ment de la protagonista. Eva Moon és una 
de les poques supervivents d’un postapoca-
liptico Nou Mèxic 2015. El seu món és solitari 
i hostil. Eva ha perdut les ganes de viure la 
seva realitat i s’aferra a un món de somnis 
en el qual tot és possible. Però per més que 
no vulgui tornar a la seva vida miserable, 
està condemnada a viure-la. SAVING ISIS és 

un conte narrat per la veu en off de Pilar Bar-
dem. La pel·lícula està dividida entre passat, 
present i futur, que juntament amb vida i 
mort formen part d’una mateixa dimensió. 
Els seus somnis són realitat i la seva realitat 
és el seu pitjor malson. Una llum en el seu 
interior la guiarà en la seva foscor més 
absoluta.

DimArts 3 // 18:30 h
AntigA AuDiènciA

Jornada Professional 

Després de l’èxit de la Jornada 
Professional «Possibilitats de 
producció audiovisual en temps de 
crisi» realitzada el 2012, aquest 2013 

ens centrarem en tot el procés posterior a la 
producció. Després de les dificultats per tirar 
endavant un projecte, molts autors es troben 
que no poden mostrar el seu film, i els manca 
una peça en el procés. Temes com la partici-
pació a festivals, les possibilitats d’exhibició i 
la seva distribució posterior seran tractats en 
aquesta jornada.
Amb la complicitat del Servei de Desenvolu-
pament Empresarial (SDE) de la Generalitat 
de Catalunya per organitzar la trobada, i de 
la Tarragona Film Office per coordinar els pro-
fessionals de l’entorn, la jornada comptarà 
amb la presència de diversos professionals del 
món cinematogràfic internacional.

La jornada es durà a terme el divendres 6 de 
desembre.

el reC va a la universitat

El REC reafirma la seva aposta per la divulga-
ció i l’educació, en què destaca la col·laboració 
amb la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies a 
la presència de professionals destacats al Fes-
tival, es realitzaran trobades entre convidats 
del certamen (directors i membres del jurat) 
amb alumnes del Departament de Periodis-
me, Publicitat i Comunicació Audiovisual, 
en què es realitzaran classes magistrals i 
conferències. 

Aquesta activitat es realitzarà durant els dies 
4 i 5 de desembre al Campus Catalunya.

«i ara què? distribució i exhibició avui»



nit bizarra

I síííí... si torna el REC, Nit Bizarra strikes 
again! Difícil superar-se i fer-ho pitjor cada 
any, però sembla que tot és possible, i amb 
la complicitat de La Inèrcia, per aconseguir 

aquest (lamentable) objectiu, ningú millor que 
LOS GANGLIOS, que posaran el colofó a una vetlla-
da lamentable (i sí, d’acooord, potser inoblidable). 
LOS GANGLIOS és un grup, bé, potser són més que 
això, són un col·lectiu, són tres en un de sol (Xoxé 
Tétano, Leli Loro y Rafael Filete). Són cantautors i 
a la vegada bakalas, es poden disfressar al mateix 
moment de ninjes, rapers dels vuitanta o skins 
galàctics, tots alhora. Agitats i divertits. En el fons, 
a LOS GANGLIOS trobem una creativitat desmesu-
rada, hi ha música, lletres, vídeos, clips i videoart, 
disseny i sobretot un humor fi (fi fi fi), negre, i sur-
realista com n’és difícil de trobar al món musical 
d’aquesta península.

DivenDres 6 // 23 h
sAlA zero

Pau de nut ConCiertoenCanto   

Pau de nut és un one-man show 
musical i que amb molt d’humor 
ens passeja per un repertori que 
acull més de quatre-cents anys 

d’història de la música, en aquesta ocasió 
relacionada amb la banda sonora de la 
història del cinema. Conciertoencanto és 
un espectacle que sorgeix de la necessitat 
de sobreviure. Sobreviure al lloguer, sobre-
viure al desamor, sobreviure a la vida.

Dimecres 4 // 21:15 h 
bAr kino

Curts AUTORS  
DE TARRAGONA
Robota de Victor Sala Faus i David Braun 

El olivo de Frederic Menchón 

Did you like the movie? de Adrià Guxens

Los reflejos de Lola de David Hidalgo 

La gallina de Manel Raga

DimArts 3 // 20 h
AntigA AuDiènciA
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“Dalí, emperador de l’acció”

El Festival ofereix tots els anys un 
espectacle de producció pròpia disse-
nyat especialment per a la cloenda: 
un viatge visual pels grans movi-

ments d’avantguarda, musicat en directe per 
artistes experimentals. Després de la recu-
peració l’any passat de tot un clàssic (Marcel 
Pey), enguany Clàssics al Dia es disfressa de 
projecció surrealista per un motiu ben espe-
cial: una pel·lícula feta amb esforç col·lectiu, 
una àmplia recerca ciutadana i diverses mira-
des procedents de filmacions amateurs, sobre 
un personatge cabdal de l’art i la cultura 
catalana. La cloenda del REC un espectacle a 
l’entorn del documental, “Dalí, Emperador de 
l’Acció”, coproduït per Juan Desafinado, l’Aula 
de Cinema de la URV i TV3, Dalí, Emperador 
de l’acció. Un espectacle imbuït de l’esperit 
del ‘Diví’,amb música en directe, imatges 
d’arxiu, animacions màgiques i declaracions 
controvertides.

 Un show a mig camí entre la pel·lícula i la 
performance en directe. El film recupera, i 

fa una crònica en perspectiva de la peculiar 
visita que Salvador Dalí, el divino, va fer a 
la ciutat de Tarragona ara fa 40 anys, era 
el 17 d’agost de 1973. El geni empordanès va 
ser convidat pel consistori per celebrar el 
bimil·lenari de la ciutat.

Aquest fet ens permet endinsar-nos en un 
aspecte de la obra de Dalí encara poc conegut, 
el Dalí performer, el Dalí vinculat a l’art més 
modern i efímer.

Aquest esdeveniment local es converteix 
en universal gràcies a la figura de Dalí, un 
fet que s’explora i s’analitza amb diversos 
materials. Pel·lícules amateurs d’aquell 
dia, gravacions d’àudio, fotografies i sobre 
tot la veu dels testimonis i experts que 
ens permeten conèixer més l’artista i ens 
permeten saber l’impacte que va significar 
aquesta visita tan especial, i en general com 
es veia l’art més avantguardista en una 
capital de província sota el règim.

clOenda  



organització

Direcció: Xavier garcía Puerto
Programació: Xavier García Puerto, Natalia Marín, Pamela Piannezza
Coordinadora de producció: Núria Serrano
Assistents de producció: Jordi Viñolas, Laura Recasens, Oriol Sánchez
Coordinació tècnica: Quim Cruselles
Coordinadora de comunicació: Aida Bañeres
Assistents de comunicació: Janina Llauradó, Cassandra Jiménez
Imatge i disseny gràfic: Mar borrajo (www.marbv.com)
Substitulació: Luís Antonimo
Traducció i revisióde subtitols: Marta Francisco
Gestió de convidats: Marta Bassols, Antonella Perrone
Fotògraf Jaime Rojas
Premsa: Aida Bañeres, Janina Llauradó, Cassandra Jiménez
Coordinació Nit Bizarra Andrés Fernández
Spot: Gerad Freixes (www.geradfreixes.weebly.com)
Producció de visuals: Javier Barón, Nerea Morato i Vicky Melaragni

agraÏMEntS

Ajuntament de Tarragona // ICEC- Institut Català d’Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya // 
Ministerio de Cultura- ICAA // Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) // Universitat Rovira i Virgili // 
Hotel HUSA Imperial Tàrraco // Cooperativa Falset Marçà - Vins Ètim // Time Out // Restaurant Quim i Quima // 
Restaurant Pulvinar // Sala Zero // Cameo // Filmin

Al Xavi Dopigraf, per tenir la impremta sempre a punt; al bar Kino; a la Laura i al Carlos de Tur; al Xavi Serra (pels 
seus consells); al José Luis Montesinos; al Gerard Gil; al Jesús Monllaó; a l’Alba Sotorra; a l’Andrea Eidenhammer; 
a l’Anna Bofarull; a la Maria Roig i a la resta de directors de Tarragona pel seu suport incondicional; al Josetxo 
Cerdán per ajudar a reinventar-nos; al José Luís Losa (Cineuropa), sempre a punt; a la Bea Navas (Casa 
Encendida); al José Luís Cienfuegos i a l’Alejandro Díaz, per ser com són; a l’Àngel Rueda, per les complicitats; al 
Diego per la seva empenta infinita; al Quim Cruselles, que sempre té un sí; al Julio Lamaña, a la Rosa, a l’Olga, 
a l’Emma i a la resta de companys de la Federació Catalana de Cineclubs; a l’Equipo A de Cannes; a la Chiara 
Marañón; a l’Unai Reglero per voler estar-hi, tot i la distància i enviar good vibes; a la Vicky Melaragni, per ser-hi 
sempre; al Víctor Navarro, per voler-ho; a l’Ariadna Vicente, per intentar-ho; a la Renata Roberts (midnight kiwi 
call); al Laufey (Icelandic Film Comission) per seguir confiant; a la Nadia Turinciev, per la paciència; al José Miguel 
i Carlos d’IMCINE (Mèxico); a la Teresa de l’Oficina d’Europa; a la Marion Klotz (Memento) per creure’s aquest 
projecte; a la Manuela (Slingshot Films); al Martin Pawley; al Vladan Petkovic; al Sten-Kristian Saaluver; a la 
Milja Mikkola; a la Francesca Palleschi; a la Tiina Lokk; a la Verónica Ortiz; a l’Eduardo Valente; a la Carmen Gray; 
a la Maria Letowska; a la Pamela Pianezza; a la Katharina Krokodilka (yes, again); al Joan Pons; al José Tito; a la 
Patricia Sánchez; al Man from Laos, per les converses professionals cinèfiles i els consells invisibles; al Pau Ricomà 
i a la Marisa Suárez, per la confiança incondicional; a la Cèlia del Diego, pel talent, tot i la situació; als amics de 
Vòrtex; a l’Angel i la resta de PalmFesteros; a la Inèrcia i les seves bogeries; a Chantal Grande, tot i la situació; a 
tots aquells que van oferir la seva creativitat al nostre servei i a tots els likes i shares.



Organitza

En col.laboració amb

Patrocina

Mitjans oficials Canal de venda

Col.labora


