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In-FCTA 2019

Carta del
director

Ajuntament
de Bot

Si miro enrere i agafo consciència de l’última
etapa de la meva vida, és realment emocionant
poder-vos escriure aquestes línies.

Benvinguts a la 3a edició del festival de Cinema de la
Terra Alta, amb seu principal a Bot. És hora d’In-FCTA, de gaudir de la In-FCTAció cinematogràfica, dels
llargs i els curts que l’equip organitzatiu, amb Ivan
Massagué i Sorolla’t al capdavant han preparat per
tots nosaltres.

Un any més, gràcies a l’esforç i la generositat de
la majoria, podem tornar a obrir aquesta petita finestra al cinema i la cultura. El cinema, que no és
altra cosa que un raig de llum per on poder veure
el món i on el món ens pot veure a nosaltres. El
cinema és projecció; però sí, corren temps difícils i
cruels. Desafinats. De mirar poc el cor i als ulls del
que tenim al costat. De desdemocràcia, de necessitat de refundació i d’injustícia.

Des de l’Ajuntament de Bot, us animem a formar
part d’In-FCTA i saludem a tots aquells que els dies
del 4 al 10 ompliran tots els racons del poble. Ens
volem obrir al món, explicar-nos com un poble acollidor, participatiu i viu. Cinema i més cinema, fet
amb cura i meditat fins al detall, perquè aquest és
el projecte amb què creiem i al qual ens hem sumat,
per fer-lo créixer fins ves a saber quin horitzó.

I l’única manera que conec, i vull entendre, per superar-ho és apostant pel que he fet sempre: apostar
per aquest raig de llum de reflexió i fantasia. Per
trobar nous canals de convivència i comunicació
i, m’atreviria a dir, de supervivència.

In-FCTA està llest per posar en marxa el cinema a
l’emblemàtica sala de Cinema del Club Bot, regentada per Josep Mulet, un apassionat del cinema que
guarda la sala amb cura i que la cuida durant tot l’any,
i per la resta d’emplaçament del poble que In-FCTA
posa en valor quan s’hi asseu per fer volar la imaginació de tots, cada dia.

Però, va, són dies de festa i alegria, i potser que els
aprofitem. Avui, Bot torna a obrir aquesta finestreta gràcies a tots vosaltres. Gràcies, si em permeteu,
al meu poble, que m’acull i m’estimo. Gràcies per
confiar en In-FCTA.

In-FCTA ha preparat un programa que inclou des de
joves promeses del cinema, com Marta Viña Berbís,
o la veterania d’Enric Miró, tots dos entre les files
del talent local; una jornada de 300’ de curts dilluns
i una altra de còmics per als frescos divendres; el 3r
Concurs de Curts d’In-FCTA, que tots esperem amb
ànsies, però no només això: tallers, xerrades, vermuts, actuacions musicals, escenografies i un món
d’experiències us esperen en cada jornada.

Que la fe no ens tapi la llum. I que comenci la festa
del cinema a la Terra Alta!
Ivan Massagué Horta
Bot, Terra Alta, 2019

Des de l’Ajuntament, volem agrair i reconèixer la
dedicació i l’esforç de l’equip organitzatiu, a Ivan
Massagué, a Sorolla’t i a l’equip In-FCTA, que han treballat molt per oferir-nos un gran festival, que entre
tots farem encara més gran. Gaudiu molt d’In-FCTA,
gaudiu molt d’aquesta 3a edició, gaudiu dels dies del
4 al 10, gaudiu de Bot i la Terra Alta, que seran cinema.
Lluís Agut Solé
Alcalde de Bot
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Editorial
la zona, i de més enllà, les representacions teatrals
aniran de la mà del cinema i ens les trobarem de
bracet per tot un recorregut pensat per al festival.
Així, traurem el cinema, l’art, al carrer.

Benvinguts a la tercera edició del Festival de Cinema de la Terra Alta. En la campanya anterior,
In-FCTA es va presentar al món sota el lema “Lo
cinema In-FCTA la Terra Alta”. I va ser així mateix.
Es va assolir l’objectiu que es presentava en forma
de lema promocional. A més, animàvem a l’art i la
creació. “Impacta, emociona, projecta… In-FCTA”.
I ho vam aconseguir. La rebuda del públic va ser
magnífica durant els dies de projeccions i el concurs de curtmetratge va ser un èxit.

El cartell d’enguany reflecteix aquesta voluntat.
In-FCTA com a lloc de trobada de grans i petits,
del cinema i el teatre, de tots els que el vulguen
abraçar. In-FCTA com el locus de la imaginació a
la comarca, del poder de crear, d’imaginar, de representar el món interior cap enfora, és a dir, en
definitiva, de ser. El cartell d’enguany és una finestra a In-FCTA i us ho ensenyem d’una manera
creativa i original.

In-FCTA ja ha entrat al calendari d’esdeveniments
importants de la zona i, ara, la motivació és la mateixa, però va més enllà. In-FCTA vol demostrar que
va arribar per quedar-se i créixer per cada edició.

A la vegada, In-FCTA és treball, suor i dedicació de
tots els que ho fan possible. A banda de l’organització, In-FCTA té un exèrcit de voluntaris que el
fan possible. In-FCTA fa comunitat i la comunitat
fa In-FCTA en un preciosíssim engranatge de retroactivitat que emociona, i això també ho mostra
aquesta finestra i aquesta persiana entreoberta.
Darrere, hi ha tot això que us expliquem. Darrere,
hi sou vosaltres empenyent la nostra determinació de fer més In-FCTA i millor cada any.

Seguim amb la filosofia de la importància del
cinema com a setè art, d’un cinema que pot ser
exquisit, complex i professional, però que també pot ser divertit, intens i amateur. Aquí creiem
amb el cinema a la fresca i, així, enguany ocuparem, encara més, l’exterior: carrers, places i racons
s’ompliran de gent i farem més projeccions cinematogràfiques fora. I tenint en compte que In-FCTA
vol fer de lloc de trobada de les arts escèniques de
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Entrevista a
Marta Viña
- Com es reflecteix Bot i les Terres de l’Ebre en la
teua carrera?
És veritat que les meves arrels estan a Bot, que la
meva família és d’aquí i que jo també he crescut els
estius en aquesta terra. Però en la meva carrera, pel
que fa a Anne en aquest cas, és reflecteix en transmetre i basar una història en fets reals, on l’essència
de la història va transcórrer en aquests paisatges.
- Tot apunta que t’espera un futur prometedor.
Com et veus d’aquí uns anys?
És una mica difícil pensar en un futur “prometedor” quan el més complicat és que creguin en tu
i sobretot apostin per tu. He iniciat el meu futur
realitzant un llargmetratge però alhora també
produint-lo sense gairebé recursos econòmics.
No m’agrada gens comparar el meu futur amb els
recursos econòmics però jo no hagués pogut iniciar la meva carrera sense la voluntat de l’equip
tècnic, l’equip artístic, la meva família, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament d’Arnes i de 56
mecenes, en concret m’agradaria destacar el grup
Dinamització local de Bot Sorolla’t, que van apostar per mi en un Verkami. Sense aquesta ajuda, no
es podria veure Anne a les pantalles. Llavors, de
quin futur parlaríem?
Ara que ja he iniciat aquest “futur”, la veritat és que
tinc esperança de poder viure del que realment
m’apassiona. Per mi, dedicar-me a això és una necessitat personal. És una manera de transmetre i - Què suposa per a tu portar Anne a In-FCTA, fescomunicar el meu interior, que no només es quedi tival del municipi on es troben les teves arrels?
Per a mi suposa exposar una història molt prodins meu.
pera que es va basar en aquelles terres. Alhora és
Però això és molt difícil, encara em queda un una necessitat personal en forma de superació, no
llarg camí. Ara bé, tinc clar que seguiré lluitant només per tot el que hi ha exposat en la història
sobre mi, sinó també en nom del meu pare i els
perquè arribi.
meus avis.
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- Anne és el teu treball de fi de grau i ha estat inspirat en fets reals molt propers a tu. Com ha sigut
l’experiència?
Anne no és ben bé el meu treball de fi de grau,
aquest es va basar en un estudi sobre com la
memòria (entesa com a records i vivències) i les
emocions es reflecteixen en la direcció d’una obra
cinematogràfica.

Però sempre que escrius o transmets una història, a
part de la veritat que vols arribar a explicar, hi ha una
expressió que és real, i és que els teus propis sentiments, emocions i vida també s’hi veuran reflectits.
Així doncs, Anne no només és el recorregut emocional de la vida del meu pare, sinó que també és
el meu.
-El rodatge s’ha dividit en quatre fases durant les
diferents estacions de l’any. Les estacions reflecteixen les emocions?
Les estacions reflecteixen el recorregut emocional de la història viscut des de la mare i la seva
filla adoptiva, l’Anne. És un viatge on ambdues
arriben a conèixer-se.

D’alguna manera, Anne ha estat la manera de posar en pràctica aquest recorregut emocional que
radica en el meu interior. L’experiència ha estat
dura perquè he rodat en quatre estacions ben diferents i anava a rodar cada vegada pensant que
potser no ho podria seguir fent perquè no tindria
recursos. I això la veritat és que et limita molt.

El que és més important en aquest cas és que el
paisatge (estacions) transmeten l’estat psicoemocional dels personatges. I, sobretot, que aquest
actua com a personatge, ja que marca no només
el context sinó que parla per si sol. Els sentiments
no tenen temps, però evolucionen com les estacions de l’any.

Però veient-ho en perspectiva, ha estat molt interessant. El que més m’ha agradat és haver pogut
compartir aquesta magnífica experiència amb
tota la gent que ha format part d’Anne, ja que hem
après molt.
I com sempre, per mi Anne han estat unes sessions terapèutiques, ja que el meu interior es veu
exposat en l’obra, per molt que aquesta estigui inspirada en la història del meu pare.

- El film mostra l’adaptació de l’Anne a una nova
llar familiar. Què suposa per a tu l’experiència de
la jove protagonista?
El meu pare és adoptat i pel que he pogut arribar
a veure a través de la seva mirada és que el seu
recorregut no ha estat fàcil en l’àmbit familiar
només per viure aquest fet com un “tabú”.

He de dir que es tracta d’una història dura, no pels
fets, sinó per les emocions que es viuen. Però el
que és més important per mi és que sento que he
pogut apropar-me una mica més als meus avis a
través dels ulls del meu pare.

En aquest cas, ho he volgut mostrar com una manera natural, on la maldat no existeix. Simplement
es transmet en total naturalitat una adaptació on
les emocions són tan fortes però tan boniques...
En definitiva, la manera en què els meus avis ho
van fer viure amb el meu pare.

- En què t’has inspirat a l’hora de crear els
personatges?
La inspiració inicial ha estat la vida real del meu
pare, la seva adopció i les relacions familiars que
s’han pogut establir al llarg de la seva vida.
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És veritat, però, que des del punt de vista personal suposa mostrar un recorregut de superació, en
què penso que tota persona s’hi pot veure reflectida. Perquè tothom hem sentit por, soledat, tristesa,
inadaptació…, oi? És una història i experiència que
no cal basar-la en el terme “adopció”, sinó simplement relacionar-la amb la vida.

- Com és treballar amb Ivan Massagué?
Ha estat una experiència molt satisfactòria. La veritat és que m’ha facilitat molt les coses i treballar
amb ell ha estat significat d’eficàcia, transparència i alegria.
El que és més important per mi és com a través de la
pantalla puc apropar-me una mica més al meu avi.

- L’estiu que viuen les xiquetes no és l’estiu que estem acostumats a veure a la gran pantalla. Les dues
passen per moments molt durs i per sentiments
que són difícils de manifestar en aquestes edats.
Com ha estat treballar les emocions amb elles?
No considero que els sentiments siguin difícils de
manifestar. És veritat que, en aquest cas, les nenes
han d’afrontar moments molt durs i sentiments
inestables, però... el meu pare els va haver d’afrontar.
I jo he hagut d’afrontar altres sentiments que també m’han fet mal. Penso que l’edat no significa res
en aquest cas.

-Finalment, quina trajectòria està seguint la teua
obra i on esperes que arribe?
La meva obra acaba de sortir del forn, per dirho d’alguna manera. Ara mateix està en mans
de distribuïdora i començarà a moure’s per
diferents festivals.
M’agradaria que arribés lluny perquè és una història molt personal, però sincerament espero que
el seu futur sigui el que es mereix. No vull posar
una meta, simplement fluir en el temps i que arribi on hagi d’arribar.

El treball amb les actrius ha estat simplement
tractat a partir de les emocions. És indiferent
l’edat, les actrius coneixen la tristesa i l’alegria de
la mateixa manera que jo ho puc conèixer. El que
és interessant és portar l’emoció al seu terreny, i
això és el que he intentat amb elles.

El que realment espero i necessito és que arribi a
transmetre alguna cosa a l’espectador. Perquè la
meva necessitat personal ha quedat coberta en
realitzar el film.

Per això mateix, hem tractat la història de manera
natural, com si elles mateixes ho visquessin.
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Marta
Viña Berbis
“Al descobrir el cinema vaig veure en ell un mètode d’expressió i comunicació molt especial, on les
paraules convertides en imatges cobraven sentit”

Anne
Marta Viña Berbis. Drama. Espanya, 2018. 7’

El paisatge i els matisos que diferencien cada
una de les estacions de l’any enriqueixen i acompanyen la història com un personatge més.

Nascuda al 1995 a Tarragona, amb arrels familiars
a Bot. Sempre ha sentit la necessitat personal d’expressar-se mitjançant l’escriptura. Amb el cinema
descobreix un mètode d’expressió i comunicació
que va més enllà del text escrit.

SINOPSIS: Anne és un viatge reflexiu i delicat,
amb un llenguatge molt particular, que conta
la història d’una nena de quatre anys que arriba a una nova família que l’acaba d’adoptar.
Arnes, La Terra Alta, els colors de cada estació,
ens endinsaran al bell mig d’una relació mare
i filla molt intensa i especial. Intèrprets: Ivan
Massagué, Núria Florensa , Ingrid Escobar.

Per la necessitat d’experimentar amb aquest món,
cursa el Batxillerat artístic i allà se n’adon que és
la seva veritable vocació i per on vol orientar el
seu futur professional. Cursa els seus estudis de
Comunicació Audiovisual i Mutimedia a l’escola
universitaria ERAM i s’ especialitza en direcció cinematogràfica i guió.
El 2017 escriu i dirigeix, el curtmetratge Lia,
el qual guanya l’or d’estudiants als premis LAUS el
mateix any.
El 2018 estrena “Anne”, un projecte més íntim i personal, ja que el seu pare és adoptat, on reflexiona
sobre el pas del temps i el procés d’adaptació d’una
nena adoptada amb la seva nova realitat. La revista
“Fotogramas” l’ha qualificat de cineasta emergent.
La seva lluita actual, es aconseguir viure d’aquest
món que és el que més l’apassiona.
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Spike Jonze
Spike Jonze, productor, director de vídeos musicals i de cine, guionista i actor dels EUA. Entre
els seus treballs més importants destaquen films
com l’aclamat Cómo ser John Malkovich, pel qual
va ser nominat als Oscars com a millor director,
i Adaptation, pel qual va ser nominat a la mateixa
categoria als Globus d’Or. El 2009 va estrenar Allà
on viuen els monstres, una pel·lícula basada en el
llibre infantil del mateix títol de Maurice Sendak.
Va ser creador i productor de la sèrie de televisió
Jackass i la pel·lícula homònima. Finalment el
reconeixement es materialitza en premis quan el
2014 va obtenir l’Oscar al millor guió original per
Her, una pel·lícula protagonitzada per Joaquin
Phoenix amb molt bona rebuda de crítica i públic.

ALLÀ ON VIUEN ELS MONSTRES
Spike Jonze. Fantàstic. EUA, 2009. 101’

“No vaig voler adaptar res que no estigués al llibre, sinó que vaig intentar
descobrir qui era el Max i qui eren
les criatures salvatges. Per a mi són
les emocions i això va fer que comencés a escriure els personatges. He intentat ser molt
honest amb l’autor”
SINOPSI: Adaptació d’un clàssic de la literatura infantil creat per Maurice Sendak el 1963.
És la història del Max, un nen incomprès i rebel que després d’una discussió amb la seua
mare fuig a un lloc màgic creat per la seva
imaginació. Aquesta pel·lícula presenta una
curiosa barreja d’animació per ordinador i
personatges reals, com els que s’havien utilitzat a Cristal Oscuro i Laberint.
A la versió original del film podem sentir les
veus del malaurat James Gandolfini (Los Soprano), Catherine O’Hara (Sol a casa), Paul
Dano (Petita miss Sunshine) i Forest Whitaker (El último rey de Escocia). Intèrprets
reals: Max Records, Catherine Keener (Enmig
de la natura).
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Alfredo López
Alfredo López ha sigut director de sèries de televisió com Rabia (Mediaset 8 capítulos); Más de 100
mentiras, temporada 1 i 2 (Flooxer, 14 capítulos);
La lista tonta (Comedy Central, 22 episodios); El
aliento del lobo (Flooxer 6, capítulos); La pecera
de Eva (Mediaset, 260 capítulos); Impares (Atena 3,
68 capítulos); Bicho Malo (Antena 3, 65 capítulos);
Generación d.F. (Antena3, 22 capítulos); My personal hero (Boing Italia, 8 capítulos); Corto y cambio
(Comedy Central) i Oliver Rock (Sony i Planeta, 26
capítulos). També ha dirigit nombrosos videoclips,
curtmetratges i vídeos de tota índole. A més, ha treballat com a director de fotografia per a sèries com
Wake-up (Playz), Los caminos de hierro (Canal
Sur Televisión), anuncis de televisió i com a tècnic
d’efectes visuals per a sèries com La sala (HBO).

AMOMAXIA
Alfredo López. Ficció còmica. Espanya, 2019. 16’

Sinopsi: Luis intenta complaure la nòvia tot i
el reduït espai, la caixa de canvis i el mal d’esquena. María descobreix que ell no és el que
ella creia després de llegir uns missatges de
WhatsApp. Luis intentarà recuperar-la, però
no serà tan fàcil, l’univers té altres plans. Intèrprets: Salva Reina, María Ordóñez, Antonio
Gómez i Suso Marín.

Fan declarat de les pel·lícules de sèrie B dels anys
50, de la ciència-ficció dels 80, de Spielberg, de Joe
Dante i Jerry Goldsmith, aterra a In-FCTA i ens
presenta el curtmetratge Amomaxia, amb l’únic
afany, assegura, d’entretenir els espectadors durant els 16 minuts que dura.

9

In-FCTA 2019

Enric Miró
Enric Miró, fill predilecte del poble de Bot, va dirigir
els seus primers curtmetratges cinematogràfics
als anys noranta. Abran las puertas i Los días de
Fígaro en són dos exemples. En aquesta mateixa
època realitza algunes videocreacions de caràcter
experimental (Canaleta-1996) mentre treballa com
a càmera de reportatges en una televisió pública.
A principis del nou segle, debuta al món del documental codirigint una pel·lícula que narra la
història d’un càmera de guerra assassinat a Sierra Leone, Miguel: Ne tërren (2003), seleccionat en
molts festivals internacionals i guanyador de premis com la Medalla de Plata del Festival de Nova
York (2004) i el Gran Premi del Festival de Drets
Humans de Ginebra (2005).

Posteriorment, el 2016 comença a treballar en
el projecte de la seua tercera pel·lícula Oubliez
Tosquelles!, que té com a protagonista Francesc
Tosquelles, un psiquiatre català que fa carrera
professional i existencial a França després de la
Guerra Civil Espanyola. Personatge excèntric i
apassionat, és fundador de l’anomenada Psicoteràpia Institucional: una aproximació humanista
al tractament de les malalties mentals. Actualment està en fase de muntatge.
In-FCTA i Enric Miró tenen una estreta relació
pels lligams amb Bot, la seu petita pàtria, i la nostra. Així, doncs, serà un dels dos protagonistes de
la Jornada de Talent Local d’enguany.

A continuació, després de viure dos anys a Jerusalem com a corresponsal, dirigeix en solitari el
seu primer documental, Anas. Una película india
(2018), que conta la vida d’un palestí corrent, antic
campió de natació, que es balanceja sobre la prima
línia vermella de la bogeria. Entre molts d’altres, ha
estat seleccionat oficialment al Karlovy Vary International Film Festival 2009, guardonat com a millor
documental al Documenta Madrid 2009 i a la Muestra Cinematográfica del Atlántico-Alcances 2009.
Després d’això es dedica durant un temps a conviure amb els últims dies de l’existència d’un
anarquista català exiliat a França. D’aquesta trobada sorgeix Emilio. El eco de otros pasos (2013).
Presentat, entre d’altres, al DocsBarcelona (febrer
2012) i menció especial del jurat de la Muestra Cinematográfica del Atlántico-Alcances 2012.
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ABRAN LAS PUERTAS
Enric Miró. Ficció. Espanya, 1995. 10’

LOS DÍAS DEL FÍGARO
Enric Miró. Ficció. Espanya, 1998. 13’

Sinopsi: Un recull impressionista i fragmentat de la infantesa d’un xiquet en un poble.
Estrena i programació comercial el 1996 als
Méliès Cinemes de Barcelona amb el llargmetratge Assumpte intern, de Carles Balaguer.

Sinopsi: La Imperial és la barberia on Eusebio i Mario han creat i difós el famós “corte
Imperio”. Encara que Mario se n’ha apropiat
l’autoria, Eusebio no es resisteix a renunciar a
la seua creació.
Estrena i programació comercial el 1998 als
Cines Verdi Barcelona amb el llargmetratge El
sopar dels idiotes, de Francis Veber.
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Roger Villarroya
“Quan faig un curt, la meva intenció principal és
expressar i compartir el meu univers interior”

NANA
Roger Villarroya. Drama. Espanya, 2018. 17’

El cineasta Roger Villarroya va néixer a Barcelona
el 1985. Es va graduar com a realitzador audiovisual i va complementar els seus estudis a la New
York Film Academy de Los Angeles, on va estudiar direcció cinematogràfica. El seu debut com
a director, amb el curtmetratge Capicúa, va aconseguir seleccions oficials en festivals d’arreu del
món i va ser premiat en diferents països després
d’obtenir el Gran Premi del Jurat de la VIII Edició
del Jameson Notodofilmfest. A més a més, va estar preseleccionat als Premis Goya. Actualment
està treballant en el seu primer llargmetratge.

Una història que naix amb la imatge d’un
nadó que plora intensament. D’aquest concepte irradia Nana, els seus personatges, els
llaços que els uneixen i la raó de ser de la història.
Sinopsi: La Laura és jove, està sola i embarassada, mentre cuida un home gran francès,
el senyor Nicolàs. En els somnis de la Laura,
una ferida demana ser curada, més enllà de
tot allò que l’espai i el temps limiten i que la
raó pot explicar. Intèrprets: Alba García (Verbo), Aina Clotet (Infidels), Josep M. Alejandre
(El color de la sed), Yann Labaye, Eva Llorach
(Quién te cantará, guanyadora del Goya a la
millor actriu revelació d’aquest any).

Roger Villarroya ha rodat diferents curts que
també han estat premiats, com Espectadores, Morales o Una cuestión de etiqueta. El seu
últim curtmetratge, Nana, està en distribució
actualment i acaba de guanyar el Premi a Millor
Curtmetratge a la 25a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya.
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Javier Ríos
”Tenir esperança davant de les adversitats
d’aquest món és un acte revolucionari”

RETURN
Javier Ríos. Denúncia social. Espanya, 2018. 76’

Actor i director català, des de molt petit es va apassionar per la interpretació. Amb 17 anys va deixar
d’estudiar i es va mudar a Madrid, on després de 2
anys de formació va aconseguir els seus primers papers i les seves aparicions en llargmetratges d’èxit.

“Salut, canvi climàtic, recursos naturals…”
Sinopsi: La cinta és una denúncia social que
planteja un problema sanitari, però amb repercussions en temes com la falta d’aplicació
de normatives, el model de sistema productiu
actual, el canvi climàtic, l’assassinat d’activistes, les guerres pels recursos naturals o els
tractats de lliure comerç.

Malgrat que la televisió no és el medi en què se
sent més còmode, les sèries són les que li van donar popularitat en els seus inicis. Ha treballat en
sèries tan conegudes com Mis adorables vecinos,
Hospital Central, Ana y los siete i El internado.

Malgrat el panorama del món d’avui en dia, el
documental planteja alternatives i perspectives de futur i obre una porta a l’esperança per
a reconduir la situació.

L’any 2000 comença la seva trajectòria a la gran
pantalla a mans de José Luis Garci a You’re the
one. L’any següent participa al curt La pipa de
Raco, del director Jaime Barjuan. El 2003 es llança
a la fama amb Noviembre, de Achero Mañas (El
Bola), que anys més tard el dirigirà en un anunci
de Coca-Cola.
El 2013 estrena el seu primer treball com a director
amb el documental Reset (2013), en què es reflecteix el seu esperit crític ensenyant una Espanya
post-15M a través de les veus de persones i personalitats de molts àmbits diferents.
L’any 2018 dirigeix el documental Return, el segon
de la trilogia, produït per Achero Mañas. És una
reflexió més pausada i crítica sobre el sistema, en
què cada vegada surten més dubtes. S’ha estrenat
a la quarta edició de l’Another Way Film Festival
de Madrid, un festival de cine sostenible que li ha
donat molta repercussió.

13

In-FCTA 2019

Marta Bayarri
“M’encanta explicar històries. Estic segura que
ens ensenyen a conèixer-nos a nosaltres mateixos molt millor”
Marta Bayarri és una actriu, escriptora i directora
catalana amb una llarga carrera professional. Com
a actriu, els seus treballs més recents han estat a
la TV movie Amics per sempre, dirigida per Román Parrado, i la sèrie de televisió Félix, de Cesc
Gay, per a Movistar+. Es converteix en una cara familiar per a tots nosaltres per la seva participació
en sèries tan conegudes i estimades a casa nostra
com La Riera i El cor de la ciutat.
Des del 2010 ha compaginat els seus treballs
com a actriu amb l’escriptura i la direcció. Per a
realitzar els seus propis projectes, va fundar la
productora Momotrup el 2014. Poc després va estrenar, com a directora i guionista, el seu primer
curtmetratge, Una nit, que va tenir una gran acollida internacional i amb què va guanyar el premi
a millor directora novell al FIBABC (Festival Iberoamericà de Curtmetratges). Dos anys més tard,
dirigeix Fugit, el seu segon curtmetratge, que
aconsegueix ser un dels 15 curts finalistes als
Goya del 2018.
Vaca és el seu tercer treball com a guionista i directora que, en aquest cas, també protagonitza
com a actriu al costat de l’actor Pepo Blasco (Cerca
de tu casa, Cactus). Actualment, té sobre la taula el
guió del seu primer llargmetratge, HERA.
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VACA
Marta Bayarri. Comèdia. Espanya, 2018. 15’

Una història viva i necessària que ens dona
esperança quan ja ho has donat tot per perdut.
Sinopsi. La Marga viu sense que li importi
saber què passarà demà, sobretot perquè les
coses han deixat de passar: la seva vida és
una vida corrent, treballant en un escorxador.
Però un dia les ganes de viure d’una mirada
li fan recuperar la il·lusió. Intèrprets: Pepo
Blasco, Marta Bayarri
La qualitat de les interpretacions i la música
original de Miquel Coll Trulls t’endinsen en
la història i el seu missatge.

In-FCTA 2019

Paco Caballero
“Els curts m’han ajudat a fer el salt al cinema
d’una manera molt orgànica”

WHAT IS LOVE
Paco Caballero. Drama. Espanya, 2019. 20’

Guionista i realitzador. Ha escrit i dirigit nombrosos curts, entre els quals destaquen Cheque polvo,
Bienes comunes i Doble check, amb un gran recorregut en nombrosos festivals. També ha treballat
en sèries d’humor com Benvinguts a la família
i Cites, de TV3, i en programes de televisió com
Buenafuente. En publicitat, ha dirigit diverses
campanyes per a marques tan importants com
Nestlé, Nescafé, Maggi i Decathlon. Enguany ha
fet el salt al cinema amb la pel·lícula Perdiendo
el este, seqüela de la famosa Perdiendo el norte,
de Nacho G. Velilla, i ha escrit i dirigit un nou curt,
What is love, produït i protagonitzat pel seu amic
Miki Esparbé i Verónica Echegui.

La idea sorgeix d’una ruptura sentimental
que va tenir el director, en què per intentar
salvar la relació va jugar a fer veure que no es
coneixen amb la parella.
Sinopsi: Una nit d’estiu, una festa en una terrassa, una cançó coneguda, una mirada entre
un noi i una noia, riures, chupitos de rom, nostàlgia i un pla seqüència de 20 minuts. What
is love no només serà per a ells un hit dels 90,
també es convertirà en una excusa perfecta
per a adonar-se que ja no són les persones
que eren quan la van ballar per primer cop.
Intèrprets: Miki Esparbé (Les distàncies) i Verónica Echegui (Yo soy la Juani).
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Programació
Diumenge 4 d’agost

Dilluns 5 d’agost

Presentació i projecció del curtmetratge
oficial d’In-FCTA 2019, dirigit per Ivan
Massagué, i en què hi van participar
més de 100 figurants de tota la Terra Alta.

In-FCTA Curt
10.30 h
• Masterclass sobre com fer un
curtmetratge Low Budget, amb Paco
Caballero, director de Benvinguts a la
família, que ens explicarà les claus per
crear el millor curtmetratge i altres
secrets professionals

19.30 h
• Obertura de punt d’accés i entrades
20.00 h
• Barra de vins amb l’Agrícola Sant Josep
i presentació del còctel In-FCTA
• Sopar a la fresca amb càtering Mallol
• In-FCTA teatral interactiu amb la
col·laboració de la Farsa de Gandesa
• Actuació de Shakin’All en versió
itinerant

13.00 h
• Vermutada amb Celler Menescal
Celler Cal Menescal
22.00 h
• Projecció del curtmetratge Vaca, de
Marta Bayarri
• Projecció del curtmetratge Nana, de
Roger Villaroya
• Projecció del curtmetratge Fuera de
catálogo, de Fabricio D’Alessandro
• Projecció del curtmetratge What is
Love, de Paco Caballero
• Comptarem amb els directors dels
curtmetratges per parlar sobre les seues
obres i esbrinar-ne alguns secrets.
A continuació,
• Projecció de curtmetratges
internacionals de la secció oficial
publicats a la revista i en línia a la web
infcta.com
Cinema Club Bot

22.00 h
• Gala de presentació del Festival de la mà
dels mestres de cerimònies, Juli Fàbregas
i Jordi Díaz, actors veterans reconeguts
amb una fèrtil trajectòria cinematogràfica.
• Presentació i projecció del curtmetratge
d’In-FCTA 2019, Sota el cartell: l’origen,
dirigit per Ivan Massagué
00.30 h
• Traca d’inici de festa per cortesia del
grup de diables Foc i flama
• Actuació de Shakin’All, que ens
portaran a l’univers de la música vintage,
un territori a la frontera entre el jazz, el
blues, el rock n’ roll i el gospel.
Plaça de l’Església i c/ Caseres
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Dimarts 6 d’agost

20.00 h
• Sopar de pícnic en família
• Projecció del curtmetratge Un dia a
l’escola, creat per l’Escola Sant Blai
• Projecció del film Allà on viuen els
monstres, de Spike Jonze
Parc Municipal

Jornada interactiva
10.30 h
• Taller d’interpretació d’adults amb Juli
Fàbregas
Cinema Club Bot
13.00 h
• Vermutada amb Celler Menescal
Celler Cal Menescal

Djous 8 d’agost

22.00 h
• Connexió amb tots els pobles
participants, presentació de la jornada
interactiva
• Projecció del curtmetratge Amomaxia,
d’Alfredo López
• Projecció del llargmetratge El año de la
plaga, de Carlos Martín Ferrara, amb Ivan
Massagué com a protagonista
• Acte seguit, es podrà interactuar amb
Ivan Massagué a través de xarxes socials
en directe.
Cinema Club Bot

Jornada de talent local
10.30 h
• Taller de direcció cinematogràfica, amb
Javier Ríos
Cinema Club Bot
13.00 h
• Vermutada amb Celler Menescal
Celler Cal Menescal
19.00 h
• Projecció del documental Return, de
Javier Ríos, i col·loqui amb el director
Cinema Club Bot
22.00 h
• Projecció del curtmetratge Abran las
puertas i Los días de Fígaro, d’Enric Miró
• Presentació d’Anne amb la directora del
film, Marta Viña Berbís, directora amb un
futur molt prometedor i d’arrels botenques,
i les actrius Núria Florensa, Jana Parella i
Íngrid Escobar
Parc Municipal

Dimecres 7 d’agost
Jornada cine-pícnic en família
10.30 h
• Taller d’interpretació infantil «Juguem a
actuar», amb Juli Fàbregas
Cinema Club Bot
13.00 h
• Vermutada amb Celler Menescal
Celler Cal Menescal
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Divendres 9 d’agost

Dissabte 10 d’agost

Curts a la fresca In-FCTA

3a edició del Concurs de Curtmetratges
In-FCTA i gala de cloenda i lliurament de
premis

10.30 h
• Taller sobre fotografia i cinema, amb
Enric Miró
Cinema Club Bot

19.00 h
• Obertura de punt d’accés i entrades
Zona poliesportiva

13.00 h
• Vermutada In-FCTA 2019 per cortesia de
l’Agrícola Sant Josep i Celler Menescal
Piscines municipals

20.00 h
• Sopar de foodtruck i còctel In-FCTA
• Barra de vins DO Terra Alta i Celler
Vinya Ferrer
Zona poliesportiva

18.30 h
• Obertura de punt d’accés i entrades
Zona poliesportiva

22.00 h
• Presentació de l’acte
• Projecció dels curts participants a la
3a edició del Concurs de Curtmetratges
In-FCTA
• Lliurament de premis de la mà dels
patrocinadors i del jurat: Juli Fàbregas,
Jordi Díaz, Jorge Sanz, Mireia Aixalà i
Alba Florejachs
Zona poliesportiva

19.00 h
• Sopar de foodtruck i còctel In-FCTA
• Barra de vins DO Terra Alta i Celler
Vinya Ferrer
Zona poliesportiva
22.00 h
• Projecció de curtmetratges còmics
internacionals de la secció oficial
publicats a la revista i en línia a la web
infcta.com
Zona poliesportiva

00.30 h
• Actuació d’EKO Versions, grup de
versions que ens injectarà d’energia
musical per transportar-nos als estils i
temes més actuals.
• A continuació, actuació de Pau Boira Dj
Zona poliesportiva

00.30 h
• Actuació de Tomaydaka, grup musical
de versions portades a la rumba, per
vibrar al so de la guitarra, la caixa i tres
magnífiques veus flamenques.
Zona poliesportiva

L’organització es reserva el dret de fer canvis
en l’horari, activitats i emplaçaments.
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Curts
Dilluns 5

Eran otros tiempos
Alejandro Talaverón. Espanya / 2018, 7’

Jihan
Ruth Máez. Espanya / 2018, 5’

Actualment, podem gaudir d’un grau decent d’alliberament sexual. Ara les minories s’alcen i surten
orgullosament als carrers a ensenyar al món el que
són, però encara hi ha rastres de gent atrapada en
temps passats. Existències limitades a un període de
temps en què deixar veure la teua orientació sexual et
podia valer l’exili.

El 2016 el Jihan, un noi sirià, s’adorm mentre juga al
seu llit. Quan es desperta, està envoltat per una foscor
absoluta. Sense adonar-se’n, tan bon punt aconsegueix
controlar la por es troba dins d’un joc imaginari extremadament perillós.

Paella
Miki Emes. Espanya / 2018, 2’

Bury the cat
Miki Emes. Espanya / 2019, 3’

Animació de forma particular de les fases i el procés
d’elaboració d’una paella.

Per molt insuportable que sigui, no pots enterrar el que
és part de tu.
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“La Lienda” - D’Urria
Héctor Menéndez. Aneiros Espanya / 2018, 6’

Sempitermo
Sebastià Rigo. Socías Espanya / 2018, 7’

Vídeo musical dramatitzat del tema “La Lienda”, del grup
folk D’Urria. Durant la Guerra Civil Espanyola, tres combatents republicans fugen creuant territori enemic per a
arribar a les línies republicanes del front d’Astúries.

El Joan i la Maria són una jove parella que acaba de
veure una pel·lícula i la comenten mentre es fiquen
al llit, com un dia qualsevol. El Joan comença a sentir autèntic terror per diversos sons que sent, però la
Maria s’ho agafa de broma i no li fa cas. Després que
el Joan desaparegui, la Maria n’haurà de suportar les
conseqüències.

In love
Les Frères Lopez. Espanya, França / 2018, 7’

Ici et maintenant
Aurélien Mathieu. França / 2018, 6’

Durant una patrulla en un país de l’Orient Mitjà, una esquadra d’un exèrcit occidental s’atura al poble d’Iqmarba.

Un xiquet força la seua mare a alliberar-se d’un secret
perquè finalment pugui viure plenament aquí i ara. En
la recerca de la veritat, el xiquet rep ajuda d’un amic
imaginari: un guerrer samurai.

Dana
Nicolas Bellaiche. França / 2019, 9’

No me olvides
Ferran Navarro-Beltrán. Espanya / 2018, 7’

En conflicte amb el seu pare, l’Abdel rebutja tornar al seu
poble el dia que es posa malalt. Però dues trobades el faran canviar d’opinió.

La Irene i la Luisa, dues dones de 70 anys, van a un cementiri per a visitar els seus familiars difunts. Una sèrie
de coincidències faran que els seus camins es creuin.
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Almohada
Jorge Gallardo. Espanya / 2018, 7’

Chicken
Paula C. Frias. Espanya, Regne Unit / 2019, 6’

El coixí és el nexe d’unió que ens farà viatjar per múltiples històries. Un objecte imprescindible per al nostre
descans, sense oblidar els moments bons i dolents, un
“voyeur” en primera persona.

Uno
LJavier Marco. Espanya / 2018, 10’

Cada dia és igual. Segur?

Mamá, tengo miedo
David Ayllón Verdugo. Espanya / 2018, 1’

Un telèfon mòbil dins d’una bossa hermètica sona al
mig del mar.

A mitja nit, una xiqueta crida la seua mare perquè té
por de l’armari.

Pánico en Artea
Iñaki Etxezarraga Erauzkin. Espanya / 2019, 7’

Ertrinken
Pedro Harres. Alemanya, Brasil / 2018, 6’

La Mai i la Vanesa paren en una gasolinera abans d’anar
de festa un dissabte a la nit, però sorgeix un imprevist
que canviarà les seues vides.

El Hans ja no és tan jove com era. Per a posar fi a la
seua solitud, haurà d’aprendre a navegar pel gran mar
d’informació que és internet avui en dia. Està preparat
per a l’enorme quantitat de distraccions i trampes que
ofereix el món en línia?
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El fotoviaje de Carla
Fran Gas. Espanya / 2018, 6’

The hunter
Jari Vaara. Finlàndia / 2018, 5’

La Carla s’ha quedat atrapada en la pel·lícula de Super8mm de les seues vacances al Gran Llac. Els científics
han batejat aquest fenomen com a “fotoviatge”. El Pablo,
la seua parella, es comunicarà amb ella dibuixant sobre
la pel·lícula.

Un home està caçant animals al bosc i es queda atrapat
en una trampa. Quan es desperta, veu que hi ha tres
xefs porcs que estan a punt de cuinar-lo.

Maelstrom
Carlos Gómez-Trigo. Espanya / 2018, 3’

3A07
Sergi León. Espanya / 2019, 4’

El Karl no pot evitar fer un soroll peculiar quan gira la cullereta del cafè. El Tony no pot evitar que dins seu alguna
cosa giri encara més de pressa.

Una nau extraterrestre, la unitat 3A07, vigila el planeta Terra des de fa molts anys. Controla les possibles
amenaces interestel·lars per a una colònia alienígena
altament avançada. Quan el seu superior li ordena una
nova missió, 3A07 haurà de prendre la decisió més important de la seua existència.

War for keyboards warriors
Can-Zhao Lam. Xina, Índia / 2019, 2’

Un hombre dulce
Javier Chavanel. Espanya / 2018, 10’

El guerrer del teclat vol fer servir el poder de la seua
“arma” per a matar i destruir (en sentit metafòric) els
seus enemics (altres identitats virtuals que ha trobat
per internet). Bàsicament, el teclat (és a dir, l’habilitat
de teclejar) permet al guerrer del teclat mostrar la seua
naturalesa de guerrer veritable en un ambient segur i
llunyà, sense repercussions en la vida real.

Per al taciturn Gustavo, aquella era una nit qualsevol
–una nit anodina, freda i silenciosa– quan, de sobte, la
diversió toca a la porta i no pensa anar-se’n sense que
ell hi participi.

22

In-FCTA 2019

27 minutos
Fernando González Gómez. Espanya / 2019, 8’

Onironauta
Pilar De Andrés Montero. Espanya / 2019, 2’

Alguna cosa acaba de passar, un clàxon trenca la quietud d’un poble.

Una mirada ràpida al costat més estúpid de
la tecnologia.

Sarita Colonia
Martín Pizarro Veglia. Chile / 2019, 9’

Prelazak
Igor Coric. Sèrbia / 2019, 7’

Sarita Colònia explica la història d’una exparella que es
troba en un restaurant i descobreix que la trobada succeeix en un somni. Tots dos insisteixen que el somni els
pertany, i en una lluita on es barregen sentiments contradictoris i una relació encara no superada, intenten
descobrir de qui és el somni en realitat.

Després que el nostre jove heroi estigui a punt de morir sol enmig de la guerra i la destrucció, els últims
membres de la seua tribu es desmunten en formes
geomètriques bàsiques sota el foc enemic. Pres pel
sentiment de tristesa i pèrdua, el noi construeix un
tòtem amb les seues restes. Armat amb aquesta nova
estructura, es dirigeix cap a un nou enfrontament, que
tindrà un gir inesperat.

Sobre ruedas
Raúl Prados, Karen Morales Garay, Poul Nissen. Cuba / 2019, 4’

Monsters walking
Diego Porral. Espanya / 2018, 1’

Com és viure a Cuba? “Sobre ruedas” parla de la mobilitat
i la immobilitat, sobre com percep un home la realitat
que l’envolta, la vida, la seua vida. Com és veure el món
des d’un mateix punt? Com és viure sense poder-se
moure? Com és voler el que és impossible? La mobilitat
és una cosa física o un estat metafòric?

Monsters walking és un curt que parla de monstres
que caminen.
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La dama de barro
Alejandro Miñarro. Espanya / 2018, 7’

An Unfinished Love
Rami El Harayri. EUA / 2018, 4’

Un mecànic troba una tortuga al seu taller. Quan el seu
propietari apareix per recuperar-la, el mecànic es nega a
entregar-li. Ja ha tancat. No són hores d’anar a buscar-la.

Una parella jove enamorada, Robert i Sarah, es comprometen al parc de la seua ciutat natal. Poc després,
la Primera Guerra Mundial porta Robert a les trinxeres,
on una ràfega de vent fa volar no solament la carta de
Robert a Sarah, sinó també el futur de la parella.

Refugio
Federico Schmukler. Argentina / 2018, 8’

Lumen
Brian Martinez. Espanya / 2018, 3’

Lázaro, un nen de 10 anys, s’escapa de casa. Després de
caminar pel bosc, arriba a la casa de Gonzalo, un pescador de 40 anys, on construeix un refugi en un vell
tràiler. Quan es troben, tots dos es descobreixen i es reconeixen com la necessitat de l’altre.

En un univers misteriós, una criatura solitària impulsada per la seua inquietant curiositat, comença un
viatge cap a la incertesa.

Croquetas
Aitor González Iturbe. Espanya / 2018, 7’

La doctrina de las pelotas asesinas
Ales Payá Espanya / 2019, 4’

La filla d’Àngel i Ana està embarassada. Avui sabran si
és xiquet o xiqueta, però alguna cosa no anirà bé.

Reconstrucció cinematogràfica paròdica producte
d’una investigació que vol posar llum sobre el perquè
de tants casos de ferits greus en manifestacions en què
s’usen pilotes de goma.
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Curts
Divendres 9

The graffiti
Aurélien Laplace. França / 2019, 9’

800’s balan
Jaime García Parra. Espanya / 2017, 4’
Darrere les càmeres, la vida dels figurants durant el
rodatge de les pel·lícules és dura i incòmoda i han de
suportar llargs períodes en dejú. Però el dia ha arribat:
els figurants desafiaran el seu destí i ho deixaran ben
clar a l’equip de producció.

Estupefacció a la ciutat: aquest matí algú ha fet un
grafiti a la paret d’un edifici històric! Les principals
persones afectades, l’alcalde i el Dr. Robin, hauran de
donar explicacions…

Listo el pollo
Carlos Fernando Rossetti. Argentina / 2018, 9’

El partido
José David Díaz. Espanya / 2018, 3’
El Javi és en una cruïlla: no té roba neta per a anar a
veure el partit de futbol, mentre la seua nòvia, la Bea,
llegeix tranquil·lament un llibre a la terrassa.

En plena crisi econòmica, un home sense escrúpols
recorre a diferents estratègies per a mantindre el seu
restaurant. Roba mercaderia a diversos llocs per a
vendre-la després als seus clients. La innocència d’un
xiquet del carrer que demana almoina sembla que li dificulta els negocis.

Ironside roba el Reina Sofía
Manuel Gago Gaztelu. Espanya / 2019, 5’

El vampiro
Ángel M. Chivite. Espanya / 2019, 9’

Ironside visita el museu Reina Sofia. Alguna cosa trama.

Ha estat adormit milers d’anys al seu castell apartat del
món. Ara s’ha despertat.
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Pizza

Evströnger
Silvia Conesa. Espanya / 2018, 3’

Iñaki Rikarte Egidazu, Aitor De Kintana Moraza. Espanya / 2019, 8’

El José reparteix pizzes a domicili. El seu últim encàrrec és una “margarita” petita que el portarà fins a
l’Edu, un client una mica peculiar que li farà una petició aparentment innocent en què es confrontaran dues
maneres d’entendre la relació client-proveïdor.

La Marta i el David són una parella políticament compromesa amb la societat i una mica anticapitalistes.
A desgrat seu, els pares de la Marta els han regalat
un pràctic moble d’una coneguda marca escandinava
que han de muntar ells mateixos. Però el manual de
muntatge d’”Evströnger” els ordenarà que facin alguna
cosa més. Seguiran les instruccions al peu de la lletra
o aconseguiran sortir del bucle diabòlic capitalista que
ens colla a tots?

Blabla.cat
Alberto Martínez. Espanya / 2018, 5’

Lázaro
Oscar Gagliardi. Espanya / 2019, 9’
Potser Lázaro no estava tan agraït al seu amic de joventut, Jesús, quan el va usar per demostrar el seu poder
diví i el va retornar a la vida després d’haver mort. No
tot és com ens ho han explicat.

Cinc persones d’ideologia diferent viatgen en Blablacar.
Durant el trajecte, una passatgera vol parar per a anar al
lavabo, però les normes del conductor són clares: el cotxe no fa parades. Els passatgers es comencen a alterar i
esclata una crisi diplomàtica dins del cotxe.

Para ayer
Celia Galán. Espanya / 2018, 6’

Moda
Imanol Ortiz López. Espanya / 2018, 9’
En una oficina gris, un dia qualsevol, un empleat rebel
inaugura una nova costum: anar a treballar despullat.
Aquesta conducta provoca una extra revolució i desencadena inesperades reaccions en els altres.

Una productora emergent es presenta a les oficines
d’una guardonada agència publicitària. Després d’una
reunió poblada de briefings i dates de lliurament impossibles els cineastes hauran de decidir fins on estan
disposats a arribar per aconseguir l’encàrrec.
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Rojo Amarillo Rojo
Teresa Bellón, César F. Calvillo. Espanya / 2018, 4’

Happy ending
Fernando González Gómez. Espanya / 2019, 4’

Per a un pare, parlar de política amb el seu fill pot ser
molt més incòmode que una conversa sobre sexe.

Els idil·lis sempre han sigut més senzills a les pel·lícules…

Ringo Rocket Star and his song for Yuri Gagari
Rene Nuijens. Països Baixos / 2017, 10’

Elvis

Rosa Anahí Sotelo García, Iria Aboal Díaz. Espanya / 2019, 4’

Un pinscher miniatura anomenat Elvis es queda sol a
casa. Mentre persegueix una pilota, es troba una caniche preciosa i passen una fantàstica tarda junts.

Comèdia musical sobre un noi gitano que pensa que
pot ser famós escrivint una cançó per al primer home
de l’espai, Yuri Gagari.

Punchline
Christophe M. Saber. Suïssa / 2017, 8’

Avelino
Daniel Rodríguez Palacios. Espanya / 2018, 4’

Dos aspirants a gàngster no es posen d’acord a l’hora de
dir la frase que moli més abans de disparar al Michel.

Un monstre coneix un noi en un parc i li explica la seua
vida i els seus problemes.

Un día en el parque
Diego Porral. Espanya / 2017, 3’
El monòleg d’un avi que explica al seu net com érem...
o potser com som.
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Jurat
In-FCTA 2019
JULI FÀBREGAS

JORDI DÍAZ

Veterà actor amb una fèrtil trajectòria tant en televisió com en cinema i teatre, Juli és un intèrpret
amb molta presència, capaç d’interpretar personatges molt diversos, per això és un habitual de les
principals sèries de màxima d’audiència de Televisió Espanyola, TV3, Antena 3, Cuatro i Telecinco.

Interessat per la interpretació des de ben jove,
mentre cursava estudis primaris va realitzar obres
de teatre amb companyies amateurs, i també recitava poemes i textos propis. Més tard, va treballar
en diverses activitats fora de la interpretació, i
per obrir-se camí com a actor a través d’agències,
càstings i televisions locals sense haver estudiat
interpretació. El seu primer paper important va
ser el d’en Fede a la sèrie El cor de la ciutat, el personatge que coneixem molts catalans i catalanes,
i que va robar-nos el cor.

Actualment és el President del Jurat del Calella
Film Festival i, enguany, també serà membre del
Jurat de la 3a edició del Festival de Cinema de la
Terra Alta, In-FCTA2019.

A banda de la seua participació en la coneguda
sèrie de TV3, ha participat en obres de teatre, i ha
realitzat col·laboracions a programes com El Club
a TV3 i a De 4 a 7 a Catalunya Ràdio, amb Xavier
Graset.
Estem encantats de comptar amb ell com a membre del Jurat de la 3a edició del Festival de Cinema
de la Terra Alta, In-FCTA2019.
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JORGE SANZ

MIREIA AIXALÀ

Jorge Sanz debutava als nou anys, a la pel·lícula
La miel de Pedro Masó. El 1982, després del seu paper a Conan el Bàrbar, va protagonitzar Valentina.
Crónica del alba. La naturalitat i el talent davant
les càmeres el van convertir en un dels actors joves més prometedors del cinema espanyol.

Va estudiar art dramàtic a l’Institut del Teatre de
Barcelona, i va debutar al teatre el 1997. També
ha treballat en cinema i televisió, ha fet lectures
teatrealitzades i d’actriu de doblatge. Al 2013 va
guanyar el Premi Ercilla a millor actriu revelació.

Amb Vicente Aranda va rodar algunes de les pel·lícules més importants de la seua carrera, ja amb
personatges adults. Entre elles destaca Si te dicen
que caí, que li va valer el Goya a la millor interpretació masculina protagonista. Una gran tasca
interpretativa a Belle Époque el va confirmar com
a intèrpret de projecció internacional. Des de llavors encadena treballs de gran qualitat i demostra
la seua versatilitat.

És una actriu molt reconeguda en el panorama català, en què la coneixem per papers emblemàtics
a TV3 com a La memòria dels cargols (1999), Lo
Cartanyà (2005-2007) i ara a Les noies de l’hoquei
(2019).
Ens congratula poder comptar-hi com a membre
del Jurat de la 3a edició del Festival de Cinema de
la Terra Alta, In-FCTA2019.

El 2003 li arriba l’oportunitat de donar el salt al teatre amb Arsénico, por favor. El 2010 va crear una
minisèrie per a Canal +, ¿Qué fue de Jorge Sanz?,
juntament amb David Trueba . Es tracta d’una
valenta ficció en clau de comèdia basada parcialment en fets reals, en què l’actor s’interpreta a si
mateix en un moment de declivi professional,
mala situació econòmica i desorientació personal.
Enguany també forma part del Jurat de la 3a
edició del Festival de Cinema de la Terra Alta,
In-FCTA2019, i li estem molt agraïts.
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Lo Fato

Vam conèixer aquest gat súperheroi en la segona edició d’In-FCTA. Ho recordeu? Tots tenim al
cap la melodia arrancada de l’àlbum Infierno de
pasión, de Jorge Dantart, que Enric Miró, director
i creador del curt promocional d’In-FCTA 2018, va
escollir com a hit del film i que ja mai més s’esborrarà del cap de tots aquells que vam gaudir-ne.
També va ser Enric Miró qui va descobrir aquest
gat superheroi, que acompanyava l’home de Michigan quan va irrompre en un Bot cinematogràfic
de ficció desèrtic. El gat superheroi es mirava el
film des de la sala de butaques del Cinema Club
Bot, com si sempre hagués sigut espectador del
nostre cinema.
Aquesta excel·lent peça d’origami és una creació
original d’Oriol Esteve, especialista i mestre d’origami, que ha dissenyat i plegat aquesta i moltes
altres peces delicioses. In-FCTA, en senyal d’agraïment i amb gratitud, ha convertit aquesta figura
preciosa en part del festival: forma part del curt oficial de 2019, dirigit per Ivan Massagué, i també l’ha
convertida en el guardó del Festival. Gràcies, Oriol!

A Sota el cartell: l’origen, LoFato, nom amb què s’ha
batejat aquest intrèpid gat superheroi, acompanya
el cinero en els moments de solitud, l’ajuda a passar amb companyia els fracassos del seu cinema
a la fresca. Sota el cartell: l’origen explica des de la
ficció l’origen del festival. Es desenvolupa als anys
40 quan un xiquet de Bot queda fascinat per l’art
del cinema gràcies al cinero, que cada any apareix
al poble a l’estiu i prepara una projecció amb el seu
carro, que ho és tot: la seua sala de cinema portàtil,
el seu cinema a la fresca, però que mai no segueix
ningú. A partir d’aquí es desenvolupa un relat
entranyable de com neix l’amor pel cinema del xiquet, i de com neix el festival: l’origen. En aquest
relat cinematogràfic que protagonitzen Àlex Ureña i Guillermo Estrada i en què van participar 300
escolars de la ZER Terra Alta i més de 100 figurants
adults, LoFato hi té un paper simbòlic, romàntic i
emocional insubstituibles.
Direcció: Ivan Massagué.
Equip de rodatge: FX Animation.
Actors principals: Àlex Ureña i Guillermo Estrada.
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Patrocinadors principals

Patrocinadors oficials

Patrocinadors bàsics

MANUAL D’ÚS CORPORATIU

Eco Terra Alta
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