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Presentació
20 anys donen temps per moltes coses... O, si tens una setmana d’any, potser de poquetes
coses. Però fent una mica la vista enrere ens ha donat temps d’omplir les primaveres del
Camp de Mart d’audiovisuals (i de festa), de ser pioners en el món del Live Cinema i allò
que el va seguir (concurs Live Cinema 2007-2011) també d’obrir la porta als laboratoris de
creació i desenvolupament de projectes per a nous creadors a Espanya (i fer seguiment
dels seus participants, des del 2014), de cooperar en diversos projectes europeus duent
el nom de Tarragona ben enllà, i també de fer projeccions i debats amb milers d’alumnes
de secundària al projecte Mira’m (la secció més longeva del Festival, ininterrompuda des
del 2002). També d’estrenar algún futur Oscar, uns quants Goya i fer travessa als Gaudí,
presentant tot un grapat de nous talents; d’arribar a la paritat i a una àmplia presència
femenina quan les directores visibles eren encara menys de les que són ara (apostant pel
seu talent, per a que pugués créixer en igualtat de condicions), així com de presentar obres
de desenes de països (des dels més habituals com França, Corea del Sud, Itàlia o Gran
Bretanya, passant per Nepal, Kenya, Guatemala, Geòrgia, o Azerbaidjan) dels 5 continents.
Però aquesta memòria serviria per ben poc si no fos perquè a cada nova edició es renova la
il·lusió de dur el millor cinema a la ciutat, d’empentar la nostra proposta cultural, i de cridar
que en aquest raconet de món (que fa 20 anys que és Patrimoni), passen coses. És aquesta
il·lusió la que ha fet volar l’equip del REC per a preparar aquesta edició tan especial, tan
polièdrica, tan necessària. El REC ha passat al llarg dels anys per manques de pressupost,
per la cohabitació amb festivals ‘comprats’ i instalats a la ciutat, per crisis profundes, per
una suspensió (i una comparsa de Carnaval que demanava la tornada), i per canvis de
data. D’aquí a uns anys es podrà dir que ha passat, com tota la societat, una pandèmia.
Així, amb la consciència social de les necessitats de l’estat d’alarma, però també de la
salut que procura la cultura, el REC ha preparat una edició amb totes les mesures que
ha implicat fins i tot deixar el rovell de l’ou del Pallol per anar al cap i casal de la Rambla
Nova, instal·lant-se al Teatre Tarragona, que torna a estar posseït per la màgia del cinema.
Però aquesta edició ‘presencial’ (qui s’imaginava que hauríem de subratllar això) a la ja
tradicional primera setmana de desembre, ve acompanyada també d’una versió online,
per aquells que se senten més segurs a casa i, per què no, per arribar més enllà del públic
català i del nostre radi d’influència. Anticipant-se també al futur i dibuixant el que potser
serà la realitat híbrida de les mostres culturals, així com una nova manera de continuar
projectant el nom de la ciutat més enllà de les nostres fronteres. Així que us oferim poder
tancar aquest 20 de la millor manera, donant-vos raons per encarar el 2021 amb noves
il·lusions, perquè això és el que pot regalar la cultura, perquè això és el que us vol regalar el
REC. Així que, tot i el context, tot i les circumstàncies, tot i..., podem tornar a dir, un any més:
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Graella

Dimecres 2

Dijous 3

Si tens abonament,
recorda que has de
reservar les entrades
per les sessions que
vulguis amb el teu
codi. L'abonament no
garanteix l'entrada
a les sessions on les
entrades estiguin
esgotades.

Obertura de portes:
30 minuts abans de
l’inici de cada sessió.
A causa de la situació
sanitària, us preguem
prioritzar la compra
online i arribar a
les projeccions
amb antelació.
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MiniREC / Close
Encounters
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Venda online:
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Las niñas
12h —

Sessions Vermut /
Projeccions Especials

Chico ventana
también quisiera
tener un submarino
15h —

Irmã
15h —

Opera Prima

El arte de volver
12h —

Sessions Vermut /
Opera Prima

In Between Dying
15h —
Opera Prima

Close Encounters

Strike
12h —

Sessions Vermut /
MiniREC

Ma famille et le loup
12h —
Sessions Vermut /
MiniREC

The Best
Is Yet To Come
14:40h —

Best Summer Ever
14:40h —

Opera Prima

Close Encounters

Autors de Tarragona
16:30h —

Buio
17:30h —

Les dues nits d’ahir
17:20h —

Slalom
17:20h —

Lúa vermella
17:20h —

El alma quiere volar
17:25h —

Beginning
16:45h —

Josep
19:45h —

Yung
20:10h —

Mogul Mowgli
20:20h —

Mes jours de gloire
20h —

Gagarine
20:10h —

Apples
20:20h —

Pel·lícula
guanyadora
20h —

Projeccions Especials

Projecció Inaugural

Close Encounters

Close Encounters
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Opera Prima

Opera Prima

Opera Prima

Opera Prima

Projeccions Especials

Opera Prima

Opera Prima

Opera Prima

Projeccions Especials

Es projectarà un dels
films guanyadors

Preu de l’entrada:
Online 6€ (Carnet
Jove i TresC 5€) +
despeses de gestió
Taquilla 6,50€ (Carnet
Jove i TresC 5,50€)
Abonament consulta
modalitats i preus a
www.festivalrec.com
Preu MiniREC 1
adult + 1 nen:
Online 6€ +
despeses de gestió
Taquilla 6,50€ (Carnet
Jove i TresC: 5€)
Horaris de taquilla:
30 de novembre, 1 i
2 de desembre d’11
a 13h; del 2 al 8 de
desembre, 1 hora
abans de cada sessió.
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Mogul Mowgli
20:20h —
04.12.2020

Opera Prima

Teatre Tarragona

( Regne Unit i EUA, 2020, 90 min, VO Anglès i Urdú
Sub. Castellà)
Dir: Bassam Tariq
Cast: Riz Ahmed, Anjana Vasan, Aiysha Hart

Amb la presència dels directors

Les dues nits d’ahir
17:20h —
04.12.2020
Teatre Tarragona

(Espanya, 2020, 85 min, VO Català Sub. Castellà)
Dir: Pau Cruanyes, Gerard Vidal
Cast: Cristina Colom, Arnau Comas, Judit Cortina

En una nit d’estiu, tres joves s’embarquen
en un viatge al fons de la nit per celebrar la
memòria del seu amic Pol, mort recentment.
Per això, han robat les seves cendres i han
fugit en cotxe per poder escampar-les en els
seus propis termes i amb les seves pròpies
paraules. El que no saben és que aquesta
escapada amaga quelcom que no havien
previst, el desafiament d’haver d’enfrontar-se
als seus propis dimonis i a la devastadora
experiència que suposa la pèrdua.
Després del seu exitós pas pel laboratori del
REC, abans de ser seleccionada al Work in
Progress del Festival de San Sebastián, LES
DUES NITS D’AHIR va triomfar a Zonacine de
Màlaga en alçar els premis a la Millor Direcció
i al Millor Actor. La Universitat Pompeu Fabra
continua apostant per les seves noves
generacions, aquest cop representades
pels joves Pau Cruanyes i Gerard Vidal. No es
queda enrere el talent que amaga el nostre
planter interpretatiu gràcies a la punyent
entrega del trio protagonista composat per
Judit Cortina, Arnau Comas i Oriol Llobet. Un
debut que ja mira als Gaudí.
Millor Director i Millors actors al Festival de
Màlaga (Secció Zonazine)
Estrena a Catalunya

El Zed és un jove raper anglès d’origen
paquistanès a punt de fer el salt definitiu
a la seva carrera: el seu estil és audaç i les
seves lletres punyents, vindicant les seves
arrels sense renunciar a la seva projecció
contemporània. Està a punt d’iniciar la seva
primera gira mundial, on mostrarà el seu
domini de l’escenari, amb tanta ràbia com
flow, quan decideix visitar la seva família a
Anglaterra després de dos anys sense veure’ls.
Allà, la fatiga i una estranya dolència faran
que el seu somni perilli.
El film compta amb un paper estel·lar de Riz
Ahmed (Four Lions, REC 2011; Nightcrawler;
Roguer One), també coguionista, que potencia
la seva presència magnètica a la pantalla,
encarnant a una estrella que s’entrega a les
seves giragonses líriques i als seus viatges
onírics. Amb un ritme ple d’inflexions, en un film
aparentment musical que es transforma en
una muntanya russa emocional, el debutant
Bassam Tariq construeix una pel·lícula
punyent, imperfecta i electritzant, aconseguint
incorporar-hi moltes de les seves inquietuds,
com els conflictes familiars, els debats
identitaris o la ciutadania transnacional. A mig
camí entre el cinema musical i el realisme
màgic (gairebé esotèric) MOGUL MOWGLI
és un film dinàmic, hipnòtic i exuberant que
acumula ovacions des de la seva estrena a la
Berlinale.
Premi FIPRESCI Festival de Berlin
Estrena a Catalunya
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Irmã
15h —
05.12.2020

Slalom
17:20h —
05.12.2020

El arte de volver
12h —
06.12.2020

(Brasil, 2020, 88 min, VO Portuguès Sub. Anglès i Català)
Dir: Vinícius Lopes, Luciana Mazeto
Cast: Maria Galant, Anaís Grala Wegner, Felipe Kannenberg

(França, Bèlgica, 2020, 92 min, VO Francès Sub. Anglès i Castellà)
Dir: Charlène Favier
Cast: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

(Espanya, 2020, 91 min, VO Castellà Sub. Anglès)
Dir: Pedro Collantes
Cast: Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García Jonsson

Teatre Tarragona

Q&A Online amb els directors a les 23h
Quan la malaltia de la seva mare empitjora,
dues germanes viatgen a l’interior de Rio
Grande do Sul per reunir-se amb el seu pare,
absent durant gran part de les seves vides.
Ambdues saben que allà no busquen refugi
i protecció, sinó una oportunitat per trobar
el seu propi alliberament i el dret a posseir el
seu destí. Mentrestant, les notícies anuncien
l’arribada imminent d’un asteroide que
passarà a prop de la Terra. Tot està a punt de
canviar.
Des dels paisatges més bells i encisadors de
Brasil ens arriba un debut tan hipnòtic com
captivador que transita entre la coming of
age i el realisme màgic per transportar-nos a
un envolvent univers on regnen la feminitat i la
sororitat. El cinema brasiler continua retratant
el paisatge amb una ineludible tendència a
la fantasia que eleva a IRMÃ com una de les
òperes primes més suggerents de l’any. En ret
compte la seva selecció a tot un festival de
Berlin, dins la secció Generation, que reuneix
la millor collita de nous treballs del panorama
internacional.
World Premiere a la Berlinale
Estrena a Espanya

Teatre Tarragona

La Liz, de 15 anys, ha estat acceptada a una
de les escoles d’esquí més prestigioses de tot
França. Per si això no fos prou pressió per a una
adolescent en ple pas a la vida adulta, haurà
de viure allunyada de la seva família i amics
a un aïllat poble dels Alps. La Liz compensa la
seva evident manca d’experiència amb una
rebel·lia innata que crida l’atenció del Fred, un
excampió que decideix acollir-la sota la seva
protecció per entrenar-la i portar-la al més
alt del pòdium. Aviat, començarà per ella una
dura cursa que la posarà al límit de la seva
capacitat física i emocional.
Amb una sorprenent i audaç posada en escena,
Charlène Favier demostra un madurat pols
cinematogràfic en fer-nos navegar per tot
un remolí de sensacions al seu debut SLALOM.
Les frenètiques curses d’esquí s’intercalen
amb una trama que exposa els perills de les
relacions tòxiques i la fragilitat dels adolescents
entre adults depredadors, destruint en miques
de gel el mite de Lolita. Ha estat avalada pel
segell de la Secció Oficial de Cannes, on no és
freqüent veure òperes primes, i compta amb
la que serà una de les interpretacions gal·les
de la temporada, la de la jove Noée Abita, a
qui també podem veure breument a Mes jours
de gloire, i que ofereix a SLALOM una actuació
d’alçada batent-se en duel amb el veterà
Jéremie Renier.
Cannes Label — Guanyadora Festival Deaville
Estrena a Catalunya

Teatre Tarragona

Q&A Online amb el director a les 22:30h

Mes Jours de Gloire
20h —
05.12.2020
Teatre Tarragona

(França, 2019, 98 min, VO Francès Sub. Anglès i Català)
Dir: Antoine de Bary
Cast: Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christopher Lambert

Adrien va ser una estrella de cine infantil. Ara
és un jove immadur que no troba cap feina
d’actor. Interpretat per un flagrant Vicent
Lacoste, la pel·lícula proposa un desgavell
de situacions quotidianes de la vida de
l’Adrien, un jove acomodat parisí que viu el
dia a dia entre la despreocupació absoluta
i l’afectació total per les conseqüències de
les seves accions. Finalment, després de
molts càstings, l’Adrien sembla que encaixa
interpretant a Charles de Gaulle de jove per
a una gran producció i, al mateix temps,
sembla que té un cop de sort en conèixer a la
Léa, una entranyable estudiant d’institut que
farà de la seva existència un viatge menys
solitari. MES JOURS DE GLOIRE, presentada a
la secció Orizzonti del Festival de Venècia de
2019, s’erigeix en una comèdia sense massa
artificis cinematogràfics en la qual hi conviuen
diferents trames sobre la família i l’amor.
L’encantador Vicent Lacoste a qui ja vam
veure al REC 2010 interpretant un adolescent,
l’Hervé, a Les beaux gosses de Riad Sattouf,
deu anys més tard, torna de la mà d’Antoine
de Bary, repetint amb Lacoste, després de l’èxit
amb el seu curt L’Enfance d’un chef aclamat a
la Semaine de la Critique de Cannes 2016.
World Premiere a la Mostra di Venezia
Estrena a Espanya

La Noemí és una d’aquelles joves que va
deixar Espanya per trobar un altre futur fora.
Però han passat sis anys i les portes de la llar
la criden de nou. És hora de tornar. Durant les
seves primeres 24 hores a Madrid, la Noemí
tindrà una sèrie de trobades i comiats amb
diversos personatges que composaven la
seva vida abans de marxar. Una experiència
que l’ajudarà a repensar el seu passat, el seu
futur i el seu lloc al món.
Si EL ARTE DE VOLVER té un rostre, aquest és el
de Macarena García. Després de les populars
La llamada i Paquita Salas, on va deixar anar
la seva vis més còmica i musical, García
s’entrega al drama més intimista de la mà
de Pedro Collantes, autor bregat en el món
de l’edició (Antidisturbios) que ha dut la seva
òpera prima a tot un Festival de Venècia. Amb
una elegant veu pròpia, Collantes articula
una composició narrativa amb estil a través
d’amb prou feines deu escenes en què
seguirem a Macarena García acompanyada
de guest stars com Ingrid García-Johnson,
demostrant un cop més que és una joia
de la comèdia espanyola, i el veterà Celso
Bugallo, amb escenes que ens faran buscar el
mocadoret. La seva presència als Goya està
gairebé assegurada.
Bienna College_Mostra de Venezia
Estrena a Catalunya

Amb la presència del director
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In Between Dying
15h —
06.12.2020

The Best Is Yet To Come
14:40h —
07.12.2020

El alma quiere volar
17:25h —
07.12.2020

(Azerbaijan, Mèxic i EUA, 2020, 88 min, VO Àzeri
Sub. Anglès i Castellà)
Dir: Hilal Baydarov
Cast: Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Huseyn Nasirov

(Xina, 2020, 114 min, VO Xinès Sub. Anglès i Castellà)
Dir: Jing Wang
Cast: Bai-Ke, Fox, Zhangke Jia

(Colòmbia i Brasil, 2020, 90 min, VO Castellà Sub. Anglès)
Dir: Diana Montenegro
Cast: Laura Andrea Castro, Lilia Córdoba, María Fernanda Puyo

Teatre Tarragona

El Davud és un jove urbà, que no troba el seu
lloc i es fica sempre en embolics. Fugint d’un
conflicte escapa de la ciutat amb la seva
moto. El que no s’espera el Davud és que viurà
un intens dia, ple de trobades, emocions i
revelacions, tot envoltat per la immensitat
d’un paisatge que li acaba de donar sentit
a tot. IN BETWEEN DYING és un conte poètic,
una història xiuxiuejada, una potent paràbola
sobre el despertar espiritual d’un inadaptat.
Hilal Baydarov dibuixa la seva cartografia
creativa amb delicadesa i mestria, provocant
que la road movie d’un pària fugint de
gàngsters armats transcendeixi i ens porti
a una meditació fílmica sobre temàtiques
universals, que t’absorbeix amb la seva
envolupant protesta visual i la seva personal
lírica. Una proposta que el posa, amb el seu
segon film, a la senda de referents com
Kiarostami, Nuri Bilge Ceylan o Antonioni. Una
de les joies amagades de l’última edició de
Venezia (des que Carlos Reygadas va cridar
l’atenció sobre la seva existència al director de
la Mostra), ha estat una sorpresa ben rebuda
a la temporada postpandèmia, participant a
Moscú, El Gouna o Sao Paulo.
Nominada al Leone d’Oro a Venezia — Millor
film Asiàtic a El Gouna FF
Estrena a Espanya

Teatre Tarragona

Gagarine
20:10h —
06.12.2020
Teatre Tarragona

(França, 2020, 95 min, VO Francès Sub. Castellà)
Dir: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Cast: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

El Yuri és un adolescent que ha passat
tota la seva vida a les Torres Gagarin, un
complex de residències situat als afores de
París. Plantejades al seu dia com un projecte
d’habitatge social, ara estan al caire de la
demolició. Davant d’aquesta situació, el Yuri
uneix el seu somni infantil de ser astronauta
a la resistència a abandonar la seva llar. Els
seus amics i els veïns tenen ara una missió. Les
aventures d’aquest combo creixen gràcies a
l’autenticitat dels seus personatges i l’entorn
en què conviuen i ens condueixen cap a una
barreja de gèneres que et revela les capacitats
de la resistència. Un dels pocs debuts a la
selecció oficial del no-festival de Cannes,
mai una pel·lícula havia rebut tants elogis i
expectatives sense arribar a projectar-se.
Portat amb senzillesa i alhora alçada de mires,
aquest accessible i fresc conte de creixement
personal i col·lectiu ha posat als seus directors
al mapa del nou cinema europeu. Una història
de gran tendresa, un emotiu relat que compta
amb uns joves actors en estat de glòria que et
faran creure en alguna cosa més que l’aquí i
l’ara.
Cannes label — Millor director
al Festival d’Atenes
Estrena a Catalunya

A la Xina de principis de mil·leni, el jove Han
Dong arriba a la capital amb la voluntat de
treballar com a periodista. Entra amb ímpetu i
ple de somnis en una redacció de gossos vells,
on internet és una llegenda llunyana, el diari
és de paper, i els periodistes són periodistes.
Una Xina en ebullició, una societat sense
descans i creixent en les seves complexitats,
on el Han segueix el curs d’una investigació
que el portarà a posar a prova el seu veritable
jo. Produïda pel mestre Jia Zhang-Ke (A touch
of sin, Ash is purest White), de qui Wang Jing ha
estat assistent de direcció en diversos films,
al seu debut aconsegueix aixecar un drama
clàssic de gran factura, absorbent i estimulant
a parts iguals; una precisa radiografia sobre
el creixement desmesurat del gegant asiàtic,
un relat de creixement personal amb faiçons
de gran thriller. Tot un cant a la potència
de l’anomenat quart poder, paradoxalment
procedent d’un país no precisament
reconegut per la llibertat de premsa. Una
història basada en fets reals a l’alçada dels
grans films clàssics de cinema polític.
World Premiere a Toronto Discoveries —
Millor Director a Pingyao IFF
Estrena a Catalunya

Teatre Tarragona

Amb la presència de l’actriu protagonista
Durant l’estiu, la Camila es trasllada a casa
de la seva àvia per passar les vacances amb
els seus pares i les seves tietes. Amb un peu a
la infantesa i l’altre a l’adolescència, els actes
i paraules dels adults cada cop tindran més
sentit per ella. Com els rumors que expliquen
que una maledicció persegueix les dones
de la seva família, impedint que puguin ser
felices, o el fet que el seu pare i la seva mare
ja no s’estimen com abans.
Apadrinada per Lucrecia Martel, presentem
a Espanya el fascinant debut de Diana
Montenegro, un dels nous talents del cinema
llatinoamericà. A través d’un únic espai, la
casa familiar, la jove cineasta desplega un
exquisit i encisador treball de posada en
escena en què desenvolupar les psiques i
les pors de tota una generació de dones. Un
microcosmos expansiu que ens traslladarà a
l’univers de Isabel Allende però també al de
Federico García Lorca, on ens entregarem als
rituals i als mites de la feminitat a través dels
ulls d’una nena que està a punt de
convertir-se en dona. Des de la innocència
però també la picardia adolescent, la Camila
s’entrega a les confessions de sororitat de les
seves familiars, de vegades des de l’humor,
d’altres des de l’advertència pel futur que està
per arribar quan assoleixi per fi la maduresa.
I és que la història pot ser cíclica si les noves
generacions no trenquen les cadenes que les
lliguen al passat.
World Premiere a Tallinn Black Nights
Estrena a Espanya
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20:20h —
07.12.2020
Teatre Tarragona
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Partner oficial rec
XX Festival Internacional de

Cinema de Tarragona

(Grècia, Polònia i Eslovènia, 2020, 90 min, VO Grec Sub.
Anglès i Castellà)
Dir: Christos Nikou
Cast: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou

Una impredictible i devastadora pandèmia
assola el mòn, portant a gran part de la
població a centres mèdics (et sona?),
afectats d’una sobtada amnèsia. L’Aris es
troba a si mateix convalescent i els metges li
recomanen una sèrie de rutines diàries per a
construir una nova vida: unes cintes de casset
i una Polaroid són els seus nous amics. Amb
una mirada asèptica però molt personal, i una
cuidada composició visual i fina ironia, APPLES
atrapa amb una reflexió sobre el poder de la
memòria, la construcció del jo, l’absurditat de
l’existència i la importància d’experimentar la
vida en primera persona, deixant espai (rara
qualitat al cinema contemporani) per a la
identificació i meditació del propi espectador.
Christos Nikous, després d’un multipremiat
curt i de ser assistent de direcció de, entre
altres, Richard Linklater, demostra la seva
personalitat autoral en un treball surrealista
i enigmàtic, seguint l’estela dels mestres
Athina Rachel Tsangari o Yorgos Lanthimos.
Una seductora exploració de la fina frontera
entre identitat i realitat, una tragicomèdia
melancòlica, que navega entre el sensible i
l’apocalíptic, una pel·lícula que t’arribarà al
cervell i al cor, que no ha pogut arribar en
millor moment. Una extravagant petita joia,
que ja està trucant a les portes de Hollywood.
Pel·lícula Inaugural Secció Orizzonti
Venezia — Millor Guió Festival Chicago
Candidata per Grècia als Premis Oscar
Estrena a Catalunya

Contacta amb nosaltres a:
reservas@autolux.cat
Telèfon Central: 902 10 50 52
Telèfon Tarragona: 977 107 407
www.autolux.cat
650 428 577
linkedin.com/in/grupautolux
grup_autolux
Autolux Serveis Integrals de Transport
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FESTIVALES SEGUROS

#YO
VOY
AL
CINE

EL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES DE ESPAÑA EN SU OBJETIVO
DE PROMOCIÓN DEL CINE ESPAÑOL

APOYA ESTE FESTIVAL

CON LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
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Close Encounters
El 2020 ha trencat amb totes les nostres expectatives
i s’ha convertit en l’any més enrarit del jove segle XXI.
Sense poder anticipar el que ens esperava, hem acabat
per viure una de les experiències més insòlites del nostre
temps, el desenllaç de la qual encara no sembla clar.
Molt hem reflexionat sobre el que hem passat aquests
mesos i com l’aïllament i l’orfandat social ens van
afectar a tots i a cadascun de nosaltres. Durant la
quarantena, vam prometre que en sortir a l’exterior ho
faríem sent millors persones, però en quant es van obrir
les comportes de la vida pública vam tornar al nostre
tràfec de sempre, a les agendes plenes i als ulls a la
multipantalla. I és que si alguna cosa ens ha deixat clar
la inesperada immersió en aquesta mena de distòpia
“barata” és que encara no estàvem preparats per a la
dictadura de l’algoritme i la hiperconnectivitat extrema.
No ens esperàvem una emergència tal, i hem acabat
veient-li les orelles a Orwell.
En els darrers anys, també ens hem embrancat en
intensos debats sobre el nostre futur com a espècie en
un planeta cada cop més fràgil, com ja vam explorar
al programa EMERGÈNCIES de l’any passat, però aquest
“aïllament” ha actuat com un portal accelerador, tot i que
potser no ho ha fet en la direcció que esperàvem. Malgrat
haver posat el món en pausa i haver pogut comprovar
que el canvi climàtic és una amenaça molt real, la
productivitat extrema i l’economia han tornat a fer-se
amb el comandament i el virus ha postergat qualsevol
debat que no impliqui eliminar-lo de les nostres vides.
També ha virat el debat sobre el món digital i la nostra

sobreexposició a les xarxes socials, i és que internet
va passar de refugi a presó quan el vam transformar
forçosament en la nostra única finestra al món. De sobte,
allò social i allò físic van prendre un altre significat, i
per un moment vam voler trencar les nostres cadenes
d’esclaus de les pantalles.
Al cinema, el present ha estat més incert que mai:
l’exhibició està en perill mortal, rodar mai havia estat tan
complicat i no sabem com seran les pel·lícules del demà
ni quanta fisicitat ens arrabassaran els reptes actuals.
Close Encounters s’erigeix així com un far que guiarà
l’espectador en aquest canvi de paradigma social on
se’ns demana distància entre nosaltres. Així, la sala serà
un punt de trobada inigualable on celebrar allò físic a
través de la pantalla; una exploració dels nostres cossos
i el plaer de tocar-se en un primeríssim primer pla en
el qual perdre’ns durant unes hores en la plasticitat del
cinema.
Allò físic i allò virtual han canviat els seus significats
per sempre, i mentre intentem pronosticar què serà de
nosaltres al mateix temps que el demà ens atrapa, Close
Encounters també serà un espai d’invitació a l’exploració
i la reflexió amb allò que hem estat. Una finestra amb
la qual celebrar-nos a través del cinema que ens fa
sentir-nos; un cinema que ens torni allò que durant
mesos va estar forçosament pausat.
I també Close Encounters a Filmin! Del 9 al 16 de desembre podreu gaudir dels següents títols
únicament online: Entwined, The Salt in Our Waters, No Hard Feelings i Ardara.
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Yung
20:10h —
03.12.2020
Teatre Tarragona

(Alemanya, 2018, 95 min, VO Alemany Sub. Català)
Dir: Henning Gronkowski
Cast: Janaina Liesenfeld, Emily Lau, Joy Grant

Buio
17:30h —
03.12.2020
Teatre Tarragona

(Itàlia, 2019, 96 min, VO Italià Sub. Català)
Dir: Emanuela Rossi
Cast: Valerio Binasco, Denise Tantucci, Gaia Bocci

Les germanes Stella, Luce i Aria viuen amb
el seu pare en una gran mansió. En la foscor
més absoluta i aïllada de la resta del món,
sense poder sortir. El seu pare imposa a
les seves tres filles uns mètodes educatius
molt peculiars. Oscil·lant entre la llum i
l’obscuritat total, aquesta obra s’articula
amb una intensitat in crescendo que irromp
a la pantalla, esquinçant i fent visibles les
disfuncionalitats familiars. Buio ja va captivar
el públic quan va ser projectada a la secció
Alice nella Città de la Festa del Cinema di
Roma i al Festival Black Nights de Tallin. El film
demostra amb unes pinzellades del cinema
Giallo i del thriller que conté tots els elements
per esdevenir una pel·lícula revolucionària i
punxant. S’erigeix en un crit, una alliberació
en clau feminista que mostra tots els passos
a seguir per acabar amb l’opressió d’una
vegada per totes.
World Premiere a Tallinn Black Nights
Millor Guió de l’Any pel Sindicat
Italià de Periodistes
Estrena a Espanya

Festa, drogues i molt sexe: aquest és l’aliment
vital d’un grup d’amigues assentades a
Berlin que han decidit que la seva joventut
es viurà al límit o no es viurà. Elles són la
Janaina, l’Emmy, l’Abby i la Joy, i juntes podrien
protagonitzar la versió berlinesa de Girls si
aquesta decidís anar de festa amb Euphoria.
Un debut salvatge i sense concessions que
ens mostra la generació Z en cru i al natural,
sense caure en judicis de valor respecte a
aquesta nova generació perduda que ja
pugna per substituir en protagonisme els
millenials.
Bregat en l’escena musical de la capital
alemanya, el director Henning Gronkowski
va començar a desenvolupar el guió de
YUNG després de passar més de dos anys
en un projecte amb adolescents berlinesos.
Aquí va descobrir les seves quatre actrius
protagonistes, que li van obrir les portes a un
món vetat als adults en què només hi ha una
constant: la nit. Un retrat epidèrmicament
antropològic de l’exaltació de la vida i les
vivències a primeríssima flor de pell amb un
realisme que tan sols s’aconsegueix treballant
des de les entranyes. Un realisme que, en
les nostres circumstàncies actuals, podria
considerar-se de ciència ficció. La pel·lícula
que dota de sentit el nostre especial Close
Encounters.
Festival Munich — Tallinn Black Nights
Estrena a Espanya
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Chico ventana también
quisiera tener un submarino
15h —
04.12.2020
Teatre Tarragona

Uruguai, Argentina, Brasil, Països Baixos i Filipines,
2020, 85 min, VO Castellà i Filipí Sub. Castellà)
Dir: Alex Piperno
Cast: Daniel Quiroga, Noli Tobol, Inés Bortagaray

Un membre de la tripulació d’un vaixell turístic
que recorre la Patagònia esquiva totes les
tasques encomanades. S’absenta de la
feina i s’intenta abstreure de la realitat que
l’envolta. El més sorprenent és que el jove
descobreix en l’interior de la sala de màquines
un element del tot enigmàtic. Amb un títol que
ja desprèn una gran poètica, Chico ventana
también quisiera tener un submarino, conté
tants detalls que obre el camp de visió més
enllà dels oceans, dels cels o les terres que
s’albiren des del vaixell. El film que ja porta un
bon recorregut per festivals internacionals
sent projectat a la Berlinale (Forum), al FEST
New Directors / New Films Festival o al Taipei
Film Festival, aconsegueix des de la simplicitat
i sense massa artificis evocar quelcom
fantàstic. Chico ventana [...], aconsegueix
traspassar un espai i temps monòton, el
de la navegació, tot submergint-se ens les
vides i les rutines dels personatges que es
mostren al llarg del film. Posant especial
èmfasi als silencis i amb un tractament molt
curós tant pel que fa al so com a la imatge, el
realitzador uruguaià construeix un viatge del
tot sorprenent, captivador i misteriós.
World Premiere a Berlinale (Forum)
Estrena a Espanya

Rec 2020

Best Summer Ever
14:40h —
08.12.2020
Teatre Tarragona

(EUA, 2020, 72 min, VO Anglès Sub. Català)
Dir: Michael Parks Randa i Lauren Smitelli
Cast: Eric Carl Adams, Maya Albanese, Giulia Alexander

La Sage i l’Anthony han passat l’estiu de les
seves vides després d’enamorar-se en un
campament de ball a Vermont durant les
seves vacances escolars. I, com tots sabem
que els amors d’estiu no entenen del mes
de setembre, els seus camins se separen
mentre esperen un anhelat retrobament.
Però, en un d’aquells girs del destí que només
poden succeir a les pel·lícules, les mares de
la Sage decideixen traslladar-se a un poble
del Midwest nord-americà que resulta ser el
mateix en què viu l’Anthony. Us sona aquesta
trama?
Entre Grease, High School Musical i Glee,
BEST SUMMER EVER és un fresc i revitalitzant
musical adolescent que adopta les fórmules
més reconeixibles del gènere per portar-lo
al seu propi terreny, un que fa de la inclusió
una bandera en composar gran part del seu
equip artístic, i també tècnic, de persones
amb diversitat funcional d’una forma única i
totalment integradora. Sens dubte, la gran feel
good movie d’aquesta edició perquè tornem a
ballar i a somriure, que ha conquerit els cors de
festivals com SXSW, on va ser premiada pel seu
renovador guió i rellevància social.
Millor Guió a SXSW Festival
Estrena a Espanya
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Entwined
Del 9 al 16
— desembre 2020

No Hard Feelings
Del 9 al 16
— desembre 2020

(Grècia, Regne Unit, 2019, 72 min, VO Grec i Anglès Sub.
Castellà i Català)
Dir: Minos Nikolakakis
Cast: Prometheus Aleifer, John De Holland, Maria Eglezaki

(Alemanya, 2020, VO Alemany, Persa i Àrab Sub. Català i
Castellà)
Dir: Faraz Shariat
Cast: Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali

Filmin

Panos és un doctor de ciutat que es muda a un poble remot per a poder atendre als membres
de la seva comunitat. Allí s’enamora perdudament de Danae, un noia que viu aïllada, i que
pateix una estranya malaltia cutánea, i Panos està determinat a guarir-la. Amb la seva
presentació mundial a Toronto, el debutant grec Minos Nikolakakis va demostrar que té una
mà especial per a plantejar histories suggeridores i al·legòriques, construint una estructura
narrativa que l’espectador du més enllà del que mostra el film. Relat de tints mitològics amb
algun subtil toc de gènere, ENTWINED es pot emmarcar dins d’aquelles pel·lícules que després
de passar diversos mesos tancats a casa (on el temps es torna bucle i tot sembla haver
passat ja) pren vol d’una manera diferent, i apel·la a noves complicitats amb l’espectador.
World Premiere a Toronto (Discoveries)
Estrena a Espanya

Filmin

Parvis, fill d’immigrants iranians a Alemanya, amb una vida pop i desenfadada que navega
entre cites Grindr i raves, expia els seus ‘pecats’ fent servei comunitari a una llar per refugiats.
Allà coneix a Amon, qui va escapar d’Iran amb la seva germana Banafshe. El trio gaudeix d’un
estiu intens i divertit que será també xoc i creixement. Una història sobre redescobriment del
propi passat i la construcció d’un futur units. Vibrant, fresca i adorable, NO HARD FEELINGS es
va constituint como un relat lleuger i atractiu en les seves formes, però ferm i punyent en les
seves conviccions, essent un potent conte sobre identitats creuades en l’Europa d’avui. Tal
i com es va definir a Berlin a la seva estrena “Activist popcorn cinema”, un nou gènere que
arriba per seduir-nos.
Teddy Award a la Millor Pel·lícula Queer a la Berlinale
Estrena a Espanya

The Salt In Our Waters
Del 9 al 16
— desembre 2020

Ardara
Del 9 al 16
— desembre 2020

(Bangladesh, França, 2020, 72 min, VO
Bengalí Sub. Castellà i Català)
Dir: Rezwan Shahriar Sumit
Cast: Fazlur Rahman Babu, Shatabdi Wadud, Titas Zia

(Espanya, 2019, 98 min, VO Català i Anglès Sub. Català i
Castellà)
Dir: Raimon Fransoy i Xavier Puig
Cast: Bruna Cusí, María García Vera, Macià Florit

Filmin

Un jove artista deixa la ciutat de Dhaka per mudar-se a les costes de Bangladesh a la recerca
d’inspiració i d’organitzar amb total llibertat el seu taller d’escultures. Ben rebut pels pescadors
locals i aplaudit pels nens, aviat les seves pràctiques artístiques crearan recels entre part
de la comunitat, alterant alguns dels seus costums i tabús. Paisatges salvatges, art figuratiu,
fotografia preciosista, actuacions apreciables en la seva simplicitat i un estudi gairebé
antropològic, però lliure, de la comunitat del grup, entra altres qualitats, fan de THE SALT IN
OUR WATERS un drama molt disfrutable i entranyable. Rodat a les remotes terres del delta de
Bangladesh, el projecte es va aixecar gràcies a prestigiosos suports com el de Spike Lee, la
francesa CNC o el Torino Film Lab. Més enllà dels tòpics folkloristes, THE SALT IN OUR WATERS és
una subtil historia que amaga un gran missatge, rere el clàssic xoc de cultures entre la tradició
i la modernitat, plantejant tots els debats contemporanis sobre com ens emmarquem al
nostre entorn, i com ens relacionem amb el medi ambient a partir de les nostres accions. El
debutant Rezwan Sahriar ens regala un conte colorista, subtil i universal en el seu localisme,
que es revela com tota una al·legoria sobre l’impacte del canvi climàtic i els fonamentalismes
de qualsevol tipus.
World Premiere a BFI London — Asian Premiere a Busan IFF
Estrena a Espanya

Filmin

En Macià decideix visitar Irlanda per seguir la ruta que van fer els seus pares vint anys enrere.
Per la seva banda, la Bruna i la Maria cerquen un lloc on desconnectar i fugir del dia a dia.
Els tres es creuaran a Ardara, al comtat de Donegal, a Irlanda. Una pel·lícula suggeridora i
evocadora que amb la seva historia reflexiona sobre l’acte mateix d’explicar les coses, un
film que es busca i es troba, i que avui pren un sentit totalment diferent i revelador. A qui no li
agradaria llançar-se a un viatge de calendari incert, i deixar que les coses vagin fluint flirtejant
amb un final precí(ó)s?
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Las niñas
12h —
05.12.2020
Teatre Tarragona

(Espanya, 2020, 100 min, VO Castellà Sub. Anglès)
Dir: Pilar Palomero
Cast: Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao

La Cèlia té 11 anys, i viu a l’Espanya dels 1990, la
de l’Expo i les Olimpíades. A l’escola, un estricte
col·legi regentat per monges, les nenes de la
seva classe ja han començat a maquillar-se,
fumen d’amagat i planegen fugides nocturnes
a les discoteques. Aquests coquetejos amb
la vida adulta aviat cridaran l’atenció de les
seves professores i també de la seva mare,
que es veu incapaç de trobar una solució a
l’inesperat despertar adolescent de la seva filla.
Pilar Palomero es gradua amb honors a la que
ja és considerada una de les nostres millors
òperes primes de l’any. Després de sorprendre
al festival de Berlin, va repetir èxit a Màlaga,
on es va convertir en guanyadora absoluta
de la secció oficial. Un debut valent recolzat
en una brillant direcció de fotografia que ens
submergeix en l’estat vital de la Cèlia gràcies a
uns bells primers plans que ens descobreixen el
poder interpretatiu de l’actriu revelació Andrea
Fandós. Al seu costat, la doble guanyadora
de Goya Natalia de Molina, en una altra de
les seves punyents interpretacions i amb qui
comparteix una sincera química en els seus
papers com a mare i filla. Un fidel retrat de
l’Espanya dels 90, trufat de referències musicals
i televisives que, allunyat de la nostàlgia més
edulcorant, ens apropa a una demolidora
realitat per a les dones de l’època i també
funciona com un mirall per a la nostra.
Festival de Màlaga: Millor Pel·lícula, Millor
Direcció de Fotografia, Premi Feroz
Festival de Berlin — Generation

Amb la presència de la directora

Amb la presència del director

El arte de volver
12h —
06.12.2020
Teatre Tarragona

(Espanya, 2020, 91 min, VO Castellà Sub. Anglès)
Dir: Pedro Collantes
Cast: Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García Jonsson

La Noemí és una d’aquelles joves que va
deixar Espanya per trobar un altre futur fora.
Però han passat sis anys i les portes de la llar
la criden de nou. És hora de tornar. Durant les
seves primeres 24 hores a Madrid, la Noemí
tindrà una sèrie de trobades i comiats amb
diversos personatges que composaven la
seva vida abans de marxar. Una experiència
que l’ajudarà a repensar el seu passat, el seu
futur i el seu lloc al món.
Si EL ARTE DE VOLVER té un rostre, aquest és el
de Macarena García. Després de les populars
La llamada i Paquita Salas, on va deixar anar
la seva vis més còmica i musical, García
s’entrega al drama més intimista de la mà
de Pedro Collantes, autor bregat en el món
de l’edició (Antidisturbios) que ha dut la seva
òpera prima a tot un Festival de Venècia. Amb
una elegant veu pròpia, Collantes articula
una composició narrativa amb estil a través
d’amb prou feines deu escenes en què
seguirem a Macarena García acompanyada
de guest stars com Ingrid García-Johnson,
demostrant un cop més que és una joia
de la comèdia espanyola, i el veterà Celso
Bulgallo, amb escenes que ens faran buscar el
mocadoret. La seva presència als Goya està
gairebé assegurada.
Bienna College_Mostra de Venezia
Estrena a Catalunya

22

Graella

Rec 2020

23

MiniREC

Rec 2020

Strike
12h —
07.12.2020
Teatre Tarragona

El MiniREC és la secció familiar del Festival REC que
apropa el cinema independent al públic familiar. No
es tracta de programar específicament pel públic
infantil sinó més aviat d’incloure dins la programació
pel·lícules que apropin el món adult i l’infantil,
compartint una història i una experiència. Fer que
grans i petits gaudeixin conjuntament del festival i
s’endinsin dins el món del cinema. En definitiva viure
i compartir la cultura entre diferents generacions.

(Regne Unit, 2018, 100 min, VO Anglès Sub. Català)
Dir: Trevor Hardy

A partir de 5 anys

Afterlife
15h —
03.12.2020
Teatre Tarragona

(Països Baixos, 2019, 93 min, VO Neerlandès Sub. Català)
Dir: Willem Bosch
Cast: Ben Abelsma, Lionel Almeida, Jan-Paul Buijs

A partir de 10 anys
Sam és una noia de 14 anys que viu feliç amb
la seva família en un petit poble holandès.
Després de la mort de la seva mare, Vera, el
seu món canvia radicalment trobar-se de cop
immersa en l’edat adulta, havent de cuidar
dels seus germans i portant tot el pes de la
logística familiar. Fins que de sobte, tot torna
a canviar. Entre la vida i la mort, la realitat, la
imaginació i els records, Afterlife reflexiona
sobre les relacions humanes des d’una òptica
irònica. Amb pinzellades de comèdia i un to
optimista que apel·la constantment a les
emocions, aquesta obra tan singular és el
viatge de la Sam al món adult, on s’enfronta
per primera vegada al sentit de la vida,
la solitud, els secrets i les aparences de la
burgesia.

Mungo és un talp que seguint la tradició
familiar ha de començar a treballar de miner.
Però el seu somni és ser futbolista i participar
al Mundial. Quan un gàngster amenaça amb
apoderar-se de la mina i arruïnar la ciutat,
Mungo ha de trobar la manera de protegir la
seva família i la seva habilitat amb la pilota
serà imprescindible per aconseguir-ho.
Strike, feta amb la tècnica d’animació stop
motion, aconsegueix unes animacions
precioses, que visualment la fan una
meravella. Una pel·lícula amb un gran sentit
de l’humor, ironia britànica cent per cent,
que ens demostra que val la pena seguir
lluitant per aconseguir els nostres somnis, per
impossibles que semblin. Ideal per compartir
amb els més petits de la casa.

Canviaria alguna cosa si poguéssim tornar
enrere?
Estrena a Espanya
Protocol Covid Festival Rec
Preu sessions MiniRec:
6€ 1 adult + 1 infant (menor de 12 anys)
6€ Majors de 12 anys, adults i nens/es desparellats
I també MiniREC online a Filmin! A partir del 9 de desembre podreu veure en exclusiva la
pel·lícula Fight Girl i gaudir d’una retrospectiva d’alguns dels grans títols dels últims anys.

Totes les
persones del
públic hauran
de portar
mascareta
#culturasegura

Caldrà
mantenir les
distàncies de
seguretat en
tot moment

Cal que seieu
en la localitat
numerada que
indica l’entrada,
cap persona
pot ocupar el
seient anul·lat

Recomanem
comprar l’entrada
en línia a la web:
festivalrec.com

Caldrà seguir
la senyalització
dels itineraris
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Ma Famille et le Loup
12h —
08.12.2020
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Projeccions Especials

EXPOSICIÓ

Teatre Tarragona

FARAÓ. REI D’EGIPTE

(França i Bèlgica, 2019, 90 min, VO Francès Sub. Català)
Dir: Adrià García
Cast: Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone

A partir de 6 anys
Hugo, un nen parisenc de 9 anys passa les
vacances d’estiu amb els seus cosins a qui
amb prou feines coneix, a ca la seva àvia,
Sara. Mentre van fent pinya, entre històries i
jocs descobreixen que el llop, una al·legoria
de la mort, amenaça amb emportar-se l’àvia.
A partir d’aquest moment s’ organitzen per
salvar-la, convertint les vacances en una
aventura única.
La combinació d’animació i realitat,
l’encantador i extravagant personatge de
l’àvia, interpretat per una gran Carmen Maura,
els colors i l’olor d’estiu fan d’aquesta pel·lícula
una entranyable història, plena de tendresa.
Una trobada familiar entorn a la casa pairal
que omple d’alegria, nostàlgia, aventura i vida
la vella casa de la campanya francesa. I és
que els estius de petits son inoblidables.

FINS AL 14 DE MARÇ DE 2021
Exposició organitzada amb la col·laboració de:

CICLE DE CINEMA

FESTIVAL REC

CLOSE ENCOUNTERS

DIVENDRES 11 DE DESEMBRE | 19.30 H

EL GLORIOSO CAOS DE LA VIDA

Shannon Murphy, 2019, Austràlia. VOSE
DIMARTS 15 DE DESEMBRE | 19.30 H

A STORMY NIGHT

David Moragas, 2020, Espanya. VOSE
Amb la presència del seu director, David Moragas
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE | 19.30 H

BACURAU

Kleber Mendonça Filho i Juliano Dornelles, 2019, Brasil i França. VOSE
DIMARTS 22 DE DESEMBRE | 19.30 H

EMA

Pablo Larraín, 2019, Xile. VOSE

Cristòfor Colom, 2
Reserva’n les entrades a CaixaForum.org
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Josep
19:45h —
02.12.2020

Lúa vermella
17:20h —
06.12.2020

Las niñas
12h —
05.12.2020

(França, Espanya i Bèlgica, 2020, 80 min, VO Francès, Català,
Castellà i Anglès Sub. Català)
Dir: Aurel
Cast: Sergi López, Emmanuel Vottero, Xavier Serrano

Espanya, 2020, 84 min, VO Gallec Sub. Castellà,
Dir: Lois Patiño
Cast: Ana Marra, Carmen Martínez, Rubio de Camelle

(Espanya, 2020, 100 min, VO Castellà Sub. Anglès)
Dir: Pilar Palomero
Cast: Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao

Teatre Tarragona

Amb la presència del director
i de l’actor Sergi López
Febrer, 1939. Aclaparat per l’onada de
republicans que fugen de la Guerra Civil
Espanyola, el govern francès opta per confinar
els espanyols en camps de concentració. En
un d’aquells camps, dos homes, separats per
un filferro de punxes, fan amistat. Un d’ells és el
Josep Bartolí, un dibuixant que lluita contra el
règim de Franco.
En un any en què necessitem més que mai la
memòria històrica si no volem córrer el risc
d’oblidar-la, el cinema d’animació s’erigeix
com el seu baluard amb JOSEP, l’estrena en
la direcció del veterà historietista francès
Aurel. Amb un gran respecte per l’obra del
propi Bartolí i amb les vinyetes de Jacques
Tardi a la retina, aquesta és una obra de
gran calat històric però també personal que
posa en relleu el valor de la memòria i la seva
transmissió entre pares, fills i també nets. Una
de les principals favorites per convertir-se en
la Millor Pel·lícula d’Animació Europea en els
propers premis EFA.
Cannes ‘Label’
Mejor Director en SEMINCI Valladolid
Nominada Mejor Animación Europea EFA
Estrena a Catalunya

Teatre Tarragona

Teatre Tarragona

El temps sembla aturat a un poble de la
costa de Galícia. Tothom està paralitzat, però
encara podem escoltar les seves veus: parlen
de fantasmes, bruixes i monstres. Tres dones
apareixen i comencen a buscar en Rubio, un
mariner que ha desaparegut recentment a la
mar. Lois Patiño torna al REC amb el seu segon
llargmetratge després de Costa da morte
(Menció Especial Jurat Jove, REC 2013), que ens
va impactar com a oda a la poesia i rudesa
de la costa gallega. D’aquella primera obra
conserva sens dubte elements referencials,
com el seu magnetisme atàvic gairebé
indesxifrable, i un poder hipnòtic basat en
la força de les imatges que et manté fixat
davant la pantalla. I afegeix nous elements
que eleven el seu cinema fins a noves cotes,
com la paraula. Una història de fantasmes
que és una reflexió sobre el pas del temps
i la pertinença, movent-se entre l’esotèric i
el fantàstic, entre el que suggereix i el que
revela. LUA VERMELLA té, a més, la força de
configurar-se com un document d’un món
que desapareix. Sens dubte, Lois Patiño ha fet
un pas més al “novo cinema galego”. Un conte
de mariners i meigas que va creant fascinació
a mesura que ens endinsem en la dimensió
del misteri. Deixa’t embruixar per LÚA VERMELLA.
World Premiere a la Berlinale 2020
Millor Pel·lícula ZonaZine, Màlaga 2020

Amb la presència del director

Beginning
16:45h —
08.12.2020
Teatre Tarragona

(Geòrgia, França, 2020, 130 min, VO Georgià Sub. Castellà)
Dir: Dea Kulumbegashvili
Cast: Kakha Kintsurashvili, Rati Oneli, Ia Sukhitashvili

A un tranquil poble de províncies de Geòrgia,
una comunitat de Testimonis de Jehovà
és atacada per un grup extremista. En ple
conflicte, el món de la Yana, la dona del líder
de la comunitat, s’enfonsa lentament. La
insatisfacció interior de la Yana creix mentre
lluita per trobar sentit als seus desitjos.
Aquest és el punt de partida d’una pel·lícula
intensa, que qüestiona les normes de les
societats marcades per la força de la religió,
i que demostra l’atreviment i mestria de la
seva directora, Dea Kulumbegashvili, a l’hora
d’abordar temes centrals que es troben a la
ment de tothom. Una història narrada per la
força de les imatges, amb un treball minuciós
d’enquadrament de les situacions i accions.
Provocadora i impactant, tot i que a estones
jugui amb la paciència de l’espectador amb
el seu realisme exacerbat. Més enllà de la
polseguera dels premis, BEGINNING és una
altra mostra de la puixança del cinema de
Geòrgia (que hem pogut experimentar al
REC als darrers anys), i la gran llibertat amb
què es filma en la reconstrucció de la seva
cinematografia a l’última dècada. Amb
l’aureola de ser la pel·lícula més premiada a
San Sebastian, sens dubte BEGINNING ha estat
un dels més grans impactes d’aquesta rentrée
dels festivals de cinema a nivell internacional.
Festival de San Sebastián: Concha de Oro
a la Millor Película, Concha de Plata a la Millor
Direcció; Concha de Plata a la Millor Actriu,
Premio del Jurat al Millor Guió
Estrena a Catalunya

La Cèlia té 11 anys, i viu a l’Espanya dels 1990, la
de l’Expo i les Olimpíades. A l’escola, un estricte
col·legi regentat per monges, les nenes de la
seva classe ja han començat a maquillar-se,
fumen d’amagat i planegen fugides nocturnes
a les discoteques. Aquests coquetejos amb
la vida adulta aviat cridaran l’atenció de les
seves professores i també de la seva mare,
que es veu incapaç de trobar una solució a
l’inesperat despertar adolescent de la seva filla.
Pilar Palomero es gradua amb honors a la que
ja és considerada una de les nostres millors
òperes primes de l’any. Després de sorprendre
al festival de Berlin, va repetir èxit a Màlaga,
on es va convertir en guanyadora absoluta
de la secció oficial. Un debut valent recolzat
en una brillant direcció de fotografia que ens
submergeix en l’estat vital de la Cèlia gràcies a
uns bells primers plans que ens descobreixen el
poder interpretatiu de l’actriu revelació Andrea
Fandós. Al seu costat, la doble guanyadora
de Goya Natalia de Molina, en una altra de
les seves punyents interpretacions i amb qui
comparteix una sincera química en els seus
papers com a mare i filla. Un fidel retrat de
l’Espanya dels 90, trufat de referències musicals
i televisives que, allunyat de la nostàlgia més
edulcorant, ens apropa a una demolidora
realitat per a les dones de l’època i també
funciona com un mirall per a la nostra.
Festival de Màlaga: Millor Pel·lícula, Millor
Direcció de Fotografia, Premi Feroz
Festival de Berlin — Generation

Amb la presència de la directora
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Aprehendre

Marina Burgués

8 min

La caja de cerillas
Gerard Gil

6 min

Me, A Monster?
Belinda Bonan

6 min

Basado en hechos reales
Albert Mariné

2 min

Cuando nos vamos
Sarah Pérez

6 min

And She Hisses
Mónica Lek

11 min

Hijos de la ruina
Arian Araujo

20 min

Carnaval Sansa Jove
Dimecres 2 a les 16:30h al Teatre Tarragona
Amb la presència dels directors i directores

Carolina Lucas

32 min
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Primer Test

Projecte Wrap!

En aquest any enrevessat pels Festivals i les projeccions
massives, la creativitat i els espais de creació i
pensament no només s’han convertit en necessaris
sinò en imprescindibles. El REC des del seu espai de
Laboratori RECLab, manté i emfatitza la necessitat
de generar sinèrgies, acompanyar el nou talent
emergent creant amb el Primer Test converses entre
experts nacionals i internacionals i nous directors.

WRAP és un projecte d’alfabetització audiovisual i de
difusió del cinema europeu entre els més joves (www).
Liderat pel Festival CineKid d’Amsterdam i amb presencia
a diversos països, el REC és el soci a Espanya. El Festival
gestiona els drets de diverses pel·lícules adreçades als
infants i joves, per a ser presentadesa sessions escolars,
presentacions especials, i propostes amb debat.

Amb la plataforma PRIMER TEST al capdavant,
programadors de festivals, agents de vendes i experts
es troben amb els nous projectes de joves creadors per
afavorir el seu desenvolupament, i l’entrada al mercat
internacional de les obres participants. Però més enllà
de les possibilitats d’èxit al circuit, la nostra aportació
principal és acompanyar en la presa de decisions en
un moment clau de l’obra i participar en un resultat
satisfactori de la finalització de la pel·lícula. Arribant a la
seva setena edició podem recordar pel·lícules que van
rebre l’última empenta a Tarragona, com GAME OVER
d’Alba Sotorra, LETTERS TO PAUL MORRISEY d’Armand
Rovira, CON EL VIENTO de Meritxell Colell, ANA DE DÍA
d’Andrea Jaurrieta, o TRINTA LUMES de Diana Toucedo.
I en aquest camí no estem sols, tenim la sort de sumar
premis i recolzament dels nostres col·laboradors, com
MAFIZ, la secció d’indústria del Festival de Màlaga,
el Festival L’Alternativa, ECLAIR i Catalan Films.

Strike

Trevor Hardy

Sessions Vermut / MiniREC

Ma Famille et le Loup
Adrià García

Sessions Vermut / MiniREC

Fight Girl

Johan Timmers

MiniREC online a Filmin
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20_20
Molts tombs li vam donar a com celebrar un 20è
aniversari, tota una fita per a un esdeveniment cultural.
Fins que tot va canviar, de tal manera que ens vam
arribar a qüestionar si hi havia quelcom a celebrar. Amb
aquest impacte es van anar formulant idees planejant
entre l’alegria continguda, la preocupació canviant i la
consciència creixent, i vam seguir destil·lant fins arribar
al fet essencial: el cinema.
Riures, sorpreses, atenció, satisfacció, tedi, esgarrifança,
revelació, desvetllaments, inquietud, picades d’ullet
i, sobretot, diàleg, converses i moltes complicitats
són algunes de les reaccions que han provocat les
pel·lícules presentades al Festival REC al llarg dels
anys. És per això que el millor regal per als espectadors
que ens han acompanyat, i per aquells que arriben
de nou, és recuperar algunes d’aquelles sensacions
mostrant les obres que les van provocar. El programa
20_20 ens ofereix de nou films que van il·luminar la
nostra pantalla en passades edicions i ens van seduir
per diversos motius: arribaven de guanyar importants
festivals, eren la seva presentació a l’estat espanyol, o
els seus directors van captivar el públic amb les seves
presentacions, entre d’altres xarxes d’expectatives,
contrastos i realitats que van aconseguir deixar la seva
estela i fer-les perviure a la nostra retina i a la nostra
memòria. Un programa suggestiu, suggeridor i evocador
com a regal d’aniversari a qui li dona sentit
a tot: el públic.
Aquest programa es podrà veure exclusivament a través de Filmin
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Pure

Inèdita a Filmin
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The Heart

Inèdita a Filmin

El debut de Lisa Langseth és també el debut en la interpretació
de l’actriu Alicia Vikander (guanyadora de l’Oscar per “La noia
Danesa”). Una història d’amor impossible entre un príncep (no
tan) blau i una “princesa de barri”.

Guanyadora del REC de 2018. Un relat del subtil joc de poders en
l’amor contemporani a ritme dels beats de les festes que van de
Göteborg a Eivissa. Una història d’amor del nostre segle.

Katarina és una noia d’extraradi conflictiva de 20
anys amb una passió oculta: la música clàssica.
Quan entri a treballar com a recepcionista a
l’auditori de la seva ciutat, coneixerà a Adam,
el director d’orquestra, amb el qual iniciarà una
apassionada relació en què el sexe i el poder
aniran de la mà.

Mika i Tesfay es troben a l’escola d’art d’Estocolm.
Papallonegen, 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
altres detalls en els quals fixar l’atenció, plecs
que s’amaguen sota la brillantor dels llençols
compartits.

El Festival REC va estrenar, el 2011 i a l’Estat
espanyol, una pel·lícula que a més
d’endur-se diversos ‘Goya’ suecs, amagava
una altra sorpresa, Alicia Vikander, una
jove actriu que posteriorment va explotar a
Hollywood.

Guanyadora al REC 2018 amb un Jurat en
el qual hi eren presents directores com Celia
Rico (“Viaje al cuarto de una madre”) o Alba
Sotorra (“Game Over”, “Comander Arian”).
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Inèdita a Filmin
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Et In Terra Pax
Inèdita a Filmin

Guanyadora a la Millor Pel·lícula en la Setmana de la Crítica de
Cannes. Parteix d’un estil similar a ficcions com “Gomorra” amb
un punt de romanç i uneix gèneres tan aparentment oposats
com el thriller, la poesia, la màfia i l’amor, tot passat pel filtre
d’un western crepuscular purament sensorial.

Un bon contra punt a ‘Salvo’, ja que totes dues exploren la
màfia italiana moderna. Bandes de doble cara, crim i droga es
troben en aquesta simfonia sobre els suburbis de Roma que
composaria el mateix Vivaldi.

Salvo és un solitari i fred sicari de la màfia
siciliana. Acostumat a solucionar “problemes”
a sang freda, ell escriu les seves pròpies lleis.
Just quan entra en una casa per executar a un
home, es troba amb una noia cega. Es vol desfer
d’ella, però passa una cosa impossible: Rita
aconsegueix veure-hi per primera vegada. Salvo,
captivat, decideix canviar de vida. Però no és
fàcil fugir quan tots et persegueixen. En un món
sense cor, haurà de prendre una decisió que
podria fer-lo un home dèbil.

El crim, les drogues i els grafits estan per tot
arreu. En un gran complex d’apartaments, els
veïns tenen la sensació d’estar vivint entre reixes.
Marco torna de la presó després de ser detingut
per narcotràfic. La seva dona el rebutja i els
seus amics li insisteixen perquè torni a passar
cocaïna. Sense saber què fer, aviat entrarà en
una espiral de sang, violència i venjança.

Un ‘thriller’ italià, a meitat de camí de les
històries de sicaris i els relats japonesos de
samurais, que el Festival REC va mostrar
després de guanyar a la Semaine de la
Critique de Cannes.

Què passa quan barreges malotes italians
de barri i Vivaldi? A la Settimana della Critica
de Venezia encara no s’expliquen com no
van poder guanyar aquell any…
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Class Enemy
Inèdita a Filmin

Premiada al Festival de Venècia, una pel·lícula de gran impacte
que, en l’actualitat, tindrà una nova lectura amb l’auge dels
totalitarismes a Europa i la ultradreta.
Inspirada en les vivències de el mateix director, conjuga un
càsting d’actors professionals amb joves actors amateurs en
el paper d’estudiants. Amb un estil senzill i directe, crea una
pel·lícula d’atmosfera demolidora on les analogies no paren de
créixer: una classe, un ensenyament, un país, que ens aniran
sacsejant mentre que el relat continua en la seva espiral. Una
pel·lícula que tots els membres de la comunitat educativa
haurien de veure, que va conquerir pels festivals en els que ha
participat i que també atraparà al gran públic.

La professora d’alemany està de baixa per
maternitat i el professor substitut, molt més
estricte, no acaba de convèncer als seus
alumnes. La seva relació ja és tensa a causa de
la seva actitud i excés de llibertat dels alumnes,
però tot empitjora quan Sabina, un introvertida
estudiant, se suïcida. Automàticament, els
mètodes del professor es posaran en el punt de
mira dels estudiants.
Literalment, va posar a Eslovènia en el
mapa de cinema sent una dels nominats
al Premi LUX de Parlament Europeu, i
inaugurant el gènere europeu de ‘bronca
contra el profe’ al insti.

Rec 2020

Ruben Brandt
Inèdita a Filmin

Gran pel·lícula de l’animació europea. Va ser premiada al
Festival de Sevilla amb el Millor Guió. És una muntanya russa
noir per la història de la pintura, la Ocean’s Eleven del món de
l’art, és un thriller, un festí per als sentits i per als cinèfils, un
film de que se’n sentirà a parlar.

Ruben Brandt és un psicoterapeuta d’èxit que
aplica tècniques artístiques per curar als seus
pacients, però els personatges dels quadres
s’estan apoderant dels seus somnis. L’excusa
perfecta perquè Mimi, una de les seves pacients,
convenci la resta de robar els quadres que
estan angoixant al 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 escultor eslovè que ens regala una
aventura animada sublim, que ens fa preguntarnos per què no va fer pelis abans.
Tota una muntanya russa per la història
de la pintura, a ritme de thriller i una de les
millors obres d’animació de l’última dècada.
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Adios Entusiasmo
Inèdita a Filmin

Rec 2020

Severina

Inèdita a Filmin

Un espurnejant drama familiar amb un final sorprenent. Una
pel·lícula que us acompanyarà temps després d’haver-la viscut.

Enigmàtica i fascinant, “Severina” és una delicada i sensual
aventura, un gaudi per als sentits, solapant realitat i misteri fins
fer-los indistingibles.

El jove Axel viu a Buenos Aires amb les seves tres
germanes grans, de les que en certa manera
té cura. Elles gaudeixen de les seves fantasies
infantils mentre segueixen preocupades per
les seves pròpies vides. El seu apartament és
un acollidor espai on escoltar música, menjar,
llegir, dormir i discutir sota la càlida llum de les
làmpades. Tot un íntim refugi familiar. Quan es
disposen a celebrar l’aniversari de la seva mare
hauran d’afrontar la seva peculiar manera de
vida.

Un melancòlic aspirant a escriptor regenta
una exquisida llibreria vintage amb rares
primeres edicions en una coneguda ciutat
sud-americana. Entre la seva rutina de lectures,
activitats i escassos clients apareix la bella Anna.
Seductora i enigmàtica, deixa un rastre de llibres
robats després de cada visita. Després de la
sorpresa, el jove cau embruixat pel seu encant
misteriós i, en la seva recerca de la frontera
entre el que és racional i el que és irracional, es
va diluint en cada trobada.

Amb aquesta obra, el REC va mostrar la
seva cara més compromesa amb el cinema
atrevit i d’autor, i jackpot! va guanyar el
Premi de la Crítica. No és d’estranyar, ja que
venia d’estrenar-se al Fòrum de la Berlinale i
de guanyar Gènere i Avantguarda en BAFICI
i Millor Pel·lícula i Millor Director a Cartagena.
El director i el guionista van ser autors del
que potser és una e les dedicatòries més
divertides en el moment de recollir un premi.

Un homenatge a les històries, una carta
d’amor a la literatura i la lectura en general.
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Siembra

Inèdita a Filmin

Millor Pel·lícula al Festival REC 2015. Fa joc amb “Los Nadie”.
També va ser la guanyadora a la Millor Direcció al Festival de
Locarno. “Siembra” és un cant als desarrelats que busquen
una esperança de vida i s’erigeix com una obra suggestiva i
emocionant. Una poesia visual i sonora en un sensitiu blanc
i negre. Una experiència absorbent, amb la força atàvica dels
orígens i l’ímpetu de les produccions contemporànies.

El Turc és un home que ha deixat enrere la terra
per a ser foraster a una ciutat hostil de la qual
se sent completament allunyat. Desplaçat pel
conflicte armat, viu a Cali amb el seu fill qui,
seduït per la vida urbana, troba en aquesta
ciutat un possible futur.
Hipnòtica i seductora. Guanyadora del
REC 2015, compta amb una gran capacitat
d’elevar la seva doble ànima: tradicional i
africanista, contemporània i urbana. Atàvica
i tribal.

Rec 2020

Los Nadie

Inèdita a Filmin

Millor pel·lícula en La Setmana de la Crítica de Venècia. Rodada
en blanc i negre en set dies, amb un pressupost declarat de
2.000 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, Colòmbia.

Amors, odis, promeses trencades i cinc germans
de carrer que es coneixen enmig d’una ciutat
hostil. Los nadie, joves units per les ànsies de
viatjar, troben en l’art de carrer i la música el
lloc en el qual refugiar-se i una oportunitat per
escapar.
Més enllà de la immediatesa en el seu
rodatge i la veritat que emanen totes les
seves imatges, mostra un Medellín que
no es veu en sèries com “Narcos”, i que va
convèncer a tots a la Mostra de Venècia. El
seu director també va deixar un bon record
al seu pas per Tarragona.
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La Camarista
Va ser premiada a la Millor Pel·lícula Novell dels Premis Ariel
(els Goya Mexicans) i seleccionada per representar el seu país
en els premis Oscar. Va passar per Filmin breument en una
campanya de suport a les cambreres de pis dels hotels.
Realitzada amb màxima cura i un mestratge impropi d’una
debutant, “La Camarista” és un estudi meticulós d’allò que
passa entre bastidors. L’actriu Gabriela Cartol ens regala un
treball ple de carisma, que dota de calidesa a un personatge
que ens descobreix un món moltes vegades invisible, a través
del qual passem de puntetes.

Eve és una jove cambrera de pisos que treballa
en un dels hotels més luxosos de Ciutat de
Mèxic, en una exclusiva torre de vidre habitada
per hostes tan adinerats que ella només pot
imaginar les seves vides a través de fantasies
íntimes sobre les possessions que deixen enrere.
Torns de treball llargs i difícils impedeixen a
Eve tenir cura del seu fill, mentre s’encarrega
d’ajudar-vos a tenir cura dels seus, però creu
que la seva situació millorarà si aconsegueix
que la ascendeixin per treballar a les suites
executives, raó per la qual accepta un horari
esgotador. Amb aquest objectiu en ment, també
s’inscriu en el programa d’educació per a adults
de l’hotel.
L’impressionant debut de Lila Avilés
planteja les relacions de poder i
servitud encara presents en la societat
contemporània.

Rec 2020

In The Last Days Of The City
Inèdita a Filmin

Premi Caligary al Festival de Berlín. Un cant a les oportunitats
perdudes, al passat que encara és present, a totes aquelles
coses que vas fer i que no vas fer però encara vols fer;
remordiments pretèrits, esperances futures. Tamer El Said ens
transporta a una ciutat del Caire desconeguda per a nosaltres,
amb la capacitat de fer-nos còmplices dels sentiments del
protagonista.

Khalid es retroba amb El Caire, amb vells amics
i nous projectes. Mentre busca pis, revisa les
imatges d’una pel·lícula que no aconsegueix
acabar, que reflecteix i conté la vida d’una ciutat
en la qual cada vegada sent més estranya.
Més enllà del que nosaltres mateixos projectem
sobre les ciutats del Magrib, “In the last days
of the city” és una profunda, íntima (encara
que molt oberta) carta d’amor a una ciutat, al
cinema, al que significa estar lluny de casa, de la
teva ciutat estimada.
“No hi ha nostàlgia pitjor que enyorar el
que mai, mai, va succeir”. Egipte, després
de la revolució frustrada. Un dels films més
premiats de 2018 és aquesta oda poètica a
una de les ciutats més caòtiques de el món.
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Ojalá Te Mueras ;)
Adolescents, desig, inseguretat, hormones, frustracions i xarxes
socials formen un còctel 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,
sexting i un guió calculat, que converteix en un engranatge
narratiu que funciona a la perfecció i t’enganxa fins al final. El
coming of age esdevé un thriller amb les eines narratives de la
contemporaneïtat multipantalla.

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 afer en línia de conseqüències
inesperades.
El seu ‘descobriment’ al REC 2018 va fer que
la pel·lícula obtingués la menció especial.
Una de les anàlisis més sincers i directes de
la relació dels adolescents amb les xarxes (i
les hormones).
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Club Europa
Inèdita a Filmin

Una pel·lícula senzilla i valenta que carrega contra
l’individualisme de la realitat europea a partir del retrat de
l’inici d’una amistat entre un grup de joves a Berlín.

Martha, de França, Yasmin, d’Alemanya i Jamie,
dels Estats Units, són companys de pis al popular
i multicultural barri de Kreuzberg, a Berlín. Amb
ells també passarà a viure Sam, que ve de
Camerun. La motivació que l’ha portat a Berlín
no és l’esplendor de el món de el disseny i l’art
de què ells formen part, sinó la seva condició de
refugiat. Amb tot, Europa aviat li complicarà les
possibilitats de continuar formant part del grup
internacional de companys de pis.
Refugees Welcome. Sí, però a casa meva
no. Doncs això.
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Organització
Direcció Xavier Garcia Puerto
Programació Xavier Garcia Puerto, Elodie Mellado,
Valentí Via, Susana Rodrigues i Núria Araüna
Coordinadora general Iris C. Lago
Cap de producció Eva Vallès
Cap de taquilles Núria Arlandes
Coordinació Primer Test Aida Bañeres
Gestió de convidats Maria Saavedra (coordinadora)
Comunicació i protocol Mònica López, Júlia Abelló,
Emma Brocos, Alba Merchán, Cristina Cuadrat
Premsa Agnès Llorens
Coordinació MiniREC Núria Serrano
Assistents de producció Carme Rodríguez i Judith Sánchez
Fotografia Jaime Rojas
Imatge i disseny gràfic Ona Gibert i Ariadna Pujol
Coordinació i producció tècnica Xavier Massó

Agraïments
Al Xavi Dopigraf, per tenir la impremta sempre a punt; al Miquel Àngel ‘Clandestino’ tot i
que enguany no n’hem pogut repartir gaires; a l’Ona Gibert i l’Ariadna Pujol, per recuperar
el projecte i posar-se a tope, a la Txell Roig per la complicitat tot i que el despatx fos a
casa; a M. Glòria Olivé per totes les facilitats en moments difícils, a la Carme Puig per la
convicció, pel suport al projecte i per recolzar sempre, a Jose Manuel Gómez per apostar
per la internacionalització, al Pau Ricomà, gran espectador (i Alcalde), a la Bea Ureta per
recolzar des de la distància, a l’Esther Dalmau per continuar educant i a la Núria Batet per
seguir endavant; a l’Annette Duijisin per les propostes, A l’Issona per les sugerències sempre
ponderades, al Markus Duffner per escoltar i ponderar, a Susana Santos pel seu alè; a les
amigues de la Federació Catalana de Cineblubs; a tots i totes les companyes de Catalunya
Film Festivals, Pantalla, i Próxima; a la Patricia Sánchez, pel seu cable ‘alternatiu’; a Joan
Sala pels intercanvis d’opinió, a la Weronika per recolzar, a Mer per les seves paraules, a
Jana Wolf, per ser ja una còmplice total; a la Laia Quilez i a les companyes de la Universitat;
a la Claudia pel posicionament professional, a la Pati i la Mireia per la sortida refrescant
i revitalitzadora, a Vassilis Ekonomou, Christoph Gröner per la seves propostes, a la resta
de l’equip de Tallinn per la comprensió, i a la Tiina Lokk, per les trucades còmplices; a tots
els agents (Daniela, Virginie, Julie…) i distribuïdors (Jesús, Loli, Silvia…) que ens ho han
posat fàcil en els moments adversos. Als directors i creadors de Tarragona pel seu suport
incondicional; a la Núria ‘gironina’ i el seu equip MiniREC, Anabel, Cris, Eva, Marta, Maruxa
i Rut, i a l’equip que continua però que cada any es renova, afilant veus i multiplicant
esforços; i gràcies a aquelles persones que, durant els darrers vint anys heu treballat,
col·laborat o confiat en el festival (la llista seria moooolt llarga), que sou els que heu fet
camí. I tots aquells espectadors que han participat sent part activa del REC. El vostre suport
ens ha dut fins aquí. I potser, més enllà. Perquè ja sabeu… Que 20 años no es naaaadaa…
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