IX BccN Barcelona Creative Commons Film Festival
La 9a edició de BccN, el festival de cinema i cultura lliure de Barcelona, torna del 5
al 10 de juny. Una nova edició encapçalada per la imatge amb la que el
dissenyador Javier Jaen dóna forma visual a una urgencia: la necessitat d’alçar la
veu des de l’audiovisual per qüestionar-ho tot i recordar-nos col·lectivament
consignes urgents com No Callarem i importants com La Cultura si no és lliure
no és cultura. Consignes que no per més repetides són més assumides com
copiar és l’única manera d’aprendre o compartir és un acte revolucionari en el
nostre sistema de mercat. Missatges presents en les pel·lícules, shows, tallers i
debats d’aquesta edició i que transiten per terrenys desconeguts obrint-se a
experimentar sense por però amb consciència, sense límits però amb ètica. Una
edició per preguntar-se quin és el marc de relació entre l’Administració pública local
i la creació de cultura audiovisual de proximitat i de retruc qüestionar-se les
relacions de dependència d’aquesta amb el mercat. Una oportunitat per tornar a
reivindicar que al centre de tot hi han de ser les persones i que la cultura no és un
producte ni es mesura únicament amb monedes. Un espai per qüestionar i
qüestionar-se, per assumir contradiccions i compartir èxits i fracassos de la cultura
lliure per tal de viure’ls com un aprenentatge col·lectiu. Una manera de recordarnos en veu alta que estem fets del que altres diuen, graven, fotografien, dibuixen...
recordar-nos que en realitat “nosaltres” som els “altres”.
Equip BccN 2018

GRAELLA DE PROGRAMACIÓ

DIMARTS 5 DE JUNY
La novena edició de BccN Barcelona Creative Commons Film Festival torna a obrir la seva
programació en col·laboració amb el Centro de Cultura Contemporanea i el colectiu No Callarem per
omplir el Hall del CCCB d’activitats denuncia contra la repressió brutal de drets bàsics com la
llibertat d’expressió.

CCCB
18:00 Inauguració amb Artist At Risk
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

El col·lectiu encarregat d’obrir el festival són Artist At Risk que, amb la presència dels seus
cofundadors Marita Muukkonen i Ivor Stodolsky, ens presentaran aquesta iniciativa
experimentada en proporcionar vies segures a artistes amenaçats als seus països per falta
de llibertat d’expressió.
ARTISTS at RISK és una institució en la intersecció dels drets humans i les arts d’abast global. AR es
dedica a mapejar el camp dels professionals de l’art visual perseguits i facilitar el seu pas segur des dels
seus països d’origen, allotjant-los en "Residencies AR-Safe Haven" i comissariant projectes relacionats.
Persones artistes, escriptores, curadores, crítiques i acadèmiques són blanc d’amenaces i persecució por
motius polítics a gran part del món. Perpetuum Mobile, l’organització que va iniciar, amb el recolzament del
Ministeri de cultura Finlandès la iniciativa llavor que va acabar sent Artists at Risk, concep la
iniciativa com una plataforma-xarxa per recolzar a aquests professionals de l’art en temps de necessitat.
Això permet la seva sortida segura dels països d’ origen; l’obtenció de documents de viatge; proporcionar
assistència legal; i allotjar les persones artistes amenaçades a les set "Residencies AR-Safe Haven" actives
actualment. La iniciativa ha estat guardonada amb premis i reconeixement de gran prestigi per la seva tasca
efectiva i directa d’abordar un problema de drets humans com és la falta de llibertat d’expressió o de
pensament polític en el terreny artístic.
https://artistsatrisk.org/

CCCB
19:00 h Projecció inaugural i debat posterior
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

TIJERA CONTRA PAPEL
Documental que fa un exhaustiu repàs del paper de la censura a la història de l’Estat Espanyol. Un crit de
menyspreu i alarma davant mètodes propis del feixisme, que mai van marxar però que reviuen amb força
aquests dies. Una pel·lícula per visibilitzar que, tot i que després de 80 anys on la repressió i la censura han
fet la seva feina amb eficàcia, continua havent-hi sempre una resistència. Per això els hi tenen por. Per això
son perseguits. Perquè són les pedres contra les seves tisores.
Direcció: Gerard Escuer
Producció: Bonzo Producciones
País: Espanya
Idioma: VO
Duració: 110 minuts
Any: 2018
Llicència: CC By-Nc-Nd*
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=8m5LcRh_wGo
*Aquesta obra compta amb músiques que queden excloses de la llicència del film.

CCCB
21:00 h Debat #NoCallarem
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

Gerard Escuer, realitzador i director del documental «Tijera Contra Papel»
Pablo Hassel, raper i poeta, condemnat a 5 anys en successives condemnes
Elgio, raper membre de la Insurgencia, condemmnat a 2 anys i un dia
Anaïs Franquesa, directora de Litigi de IRIDIA Centre per la Defensa dels Drets Humans
Kaissa Ould Braham, periodista i activista Cabilenca
i amb l’ausència forçada de Valtonyc
Modera: Fernando Paniagua, membre de BccN2018 i de NoCallarem

Vivim una època molt fosca per a les llibertats a la nostra societat. Les amenaces a la llibertat d’expressió,
als drets polítics i socials o l’ús desproporcionat de la privació de la llibertat física de persones per part de
l’Estat, dibuixen un escenari realment preocupant. Preocupant per la gravetat de les accions repressives i
preocupant perquè, davant la seva arribada en tromba, correm el risc de normalitzar-les o jerarquitzar-les en
més o menys greus. Tota repressió, per petita que sigui, és denunciable i reprovable, i més encara si la
exerceix el poder establert. Amb aquest col·loqui volem creuar opinions de persones que viuen en primera
persona aquesta repressió i lluita, juntament amb altres moltes des del front activista, judicial o mediàtic per
preguntar-nos. ¿Fins a on pot arribar la repressió?

DIMECRES 6 DE JUNY
BORN CCM
19:30 h Projecció i debat posterior
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

LA SANGRE DE CRONOS
La sangre de cronos és la documentació final de la Tentativa Artaud (1974-2008), un happening la durada
del qual és coextensiva de la història del Palau Heirmans ubicat a l’Av. República 475, a Santiago de Xile. El
1974, mesos després del Cop d’Estat, Ronald Kay va dirigir la performance Tentativa Artaud a l’àtic de casa
seva, llavors propietat de la Universitat de Xile. El registre de l’acció es va mantenir en reserva fins a la seva
extinció l’any 2008 al Museu de Belles Arts de Santiago. Mentrestant, l’immoble va ser ocupat militarment el
1977, transformant-se en un centre d’escoltes telefòniques, espai de detenció i tortura. Des del 2004, la
casa és la seu de la Fundació i el Museu Salvador Allende. Un abisme d’imatges sobre l’abisme de la
història, La sangre de cronos mostra a càmera lenta la catàstrofe de la República.
Direcció: Ronald Kay
Producció: Ediciones Signometraje
País: Xile
Idioma: VO
Duració: 50 minuts
Any: 2017
Llicència: CC By-Nc-Nd*
Tràiler:
*Aquesta obra compta amb parts que queden excloses de la llicència del film.

BORN CCM
20:30 Debat “Memòria edificada.
Espais que expliquen històries”
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

Ivan Flores, filòsof, director del projecte FONDART “Ronald Kary. El trabajo de lo virtual”
Lorena Daniela Ramírez, presidenta de la Fundació Ronald Kay
Aurora Fernandez, crítica d’art i docent a la Universitat Complutense de Madrid
Montserrat Iniesta, directora del Born Centre Cultura i Memòria
Moderen: Andreu Meixide i Fernando Paniagua, organitzadors de BccN

La Temptativa Artaud de Ronald Kay és un descomunal happening estès entre 1974 i 2008, es tracta d'una
obra que no solament és coextensiva de la seva pròpia temporalitat, sinó que funciona com una mesura de
la llarga durada de la història sedimentada a l'espai arquitectònic d'un edifici. L'estrena a Barcelona de La
Sang de Cronos, la documentació visual de la Temptativa Artaud, ens ofereix l'ocasió per debatre sobre
l'inconscient arquitectònic de la memòria i les formes de representació de la violència que habita totes les
nostres institucions, en un escenari divers al de la seva gestació, però que comparteix un fort component
arquitectònic i històric: el Mercat del Born.

DIJOUS 7 DE JUNY
SALA PUMAREJO
20:00 h Concert-Film
Activitat amb entrada de 2 eur. Quota soci Associació Pumarejo

QUIERO LO ETERNO + BLOOD QUARTET
Experiència de combinació extrema en directe de la música del grup Blood Quartet creada per la banda
sonora del polèmic film Quiero lo Eterno de Miquel Angel Blanca.
Quiero lo Eterno és una ficció on un grup d'adolescents emprenen un viatge per trobar-se a si mateixos en
una altra realitat. Avancen a través de la foscor d'una ciutat deshabitada a la recerca de les persones que
els portaran a la ultra existència. Mentre el món demana ajuda a crits, ells solament semblen preocupats per
destruir el passat i cremar les arrels, ser la generació primigènia i no pertànyer a res. Volen ser el nou art,
trobar l'eternitat i després desaparèixer. Teenagers., lo-fi scifi nihilisme i violència per aconseguir arribar a
l'altre costat.
Blood Quartet són Mark Cunningham (Nova York, EUA -Mars, Pascal Comelade, Lydia Lunch, Arto
Lindsay, RAEO, Bèstia Ferida, Don King, Convolution ...-) i els membres de Murnau B., Lluís Rueda, Càndid
Coll i Kike Bela (Barcelona -Autodestrucció, Zeidun, El Petit de Cal Eril, Le Fou… -). Un projecte format a
mitjans del 2015 a la ciutat de Barcelona, que expandeix lliurement els camins de la no wave cap al freejazz, la música contemporània, el rock experimental i el paisatgisme sonor amb aires cinematogràfics, en els
que la improvisació i la mutació d’estructures es reuneixen en un resultat de clarobscurs psicotròpics.
CRÈDTS: QUIERO LO ETERNO
Direcció: Ma Blanca
Producció: Boogaloo Films
País: Espanya
Duració: 73 minuts
Any: 2018
Llicència: CC By-Nc-Nd*
Tràiler: https://vimeo.com/256320417

CRÈDTS: BLOOD QUARTET
Musics:
Mark Cunningham - Trompeta, Guitarra
Lluís Rueda - Guitarra, KORG MS-10
Kike Bela - Baix, Korg MS-10, Guitarra
Càndid Coll - Bateria, Veu

DIVENDRES 8 DE JUNY
AULA 0 MACBA
De 10:00 a 13:00 h Workshop
Activitat d’accés lliure amb reserva prèvia de plaça al web www.bccn.cc

Autoproducció i distribució online a l’era digital:
El cas de Vincent Moon i Petites Planetes
(workshop en anglès amb traducció simultània)
Taller impartit per Julien Colardelle, productor i col·laborador de Vincent Moon que ens farà conèixer els
secrets amb els que aquest realitzador frances ha creat els darrers 8 anys la plataforma/portal Petites
Planetes, una de les experiències més interessants pel que fa a la creació d’una comunitat digital a través
de l’audiovisual en lògiques naturals a la xarxa.
Petites Planetes és un projecte actualment en funcionament, format per pel·lícules, gravacions de música,
representacions de cine, instal·lacions immersives i obres d’art fotogràfiques creades pels artistes francesos
Priscilla Telmon i Vincent Moon. L’objectiu de la col·lecció Petites Planetes és explorar els límits entre el
cine, la música i les formes expandides dels rituals moderns. La seva visió es mou entre els àmbits de la
creació documental, la investigació etnogràfica i l’experimentació fílmica. Col·laboren amb centenars de
comunitats a tot el món, canviant constantment d’ubicació segons els projectes en els que estan treballant.
Tota la feina es comparteix amb accés lliure a la xarxa a través del seu portal web sota llicència Creative
Commons.
Julien Colardelle és col·laborador de Vincent Moon des de fa molt temps. Han produït varies pel·lícules i
representacions a tot el món. Actualment està desenvolupant diversos projectes de trans-cinema amb
Priscilla Telmon i Vincent Moon i el seu segell Petites Planetes. Julien ha dirigit i produït documentals i
curtmetratges, com retrats de les coreògrafes Carolyn Carlson i Elsa Wolliaston, i One Two, una sèrie de
drama i comèdia centrada en els músics entre bastidors en 5 països diferents, entre moltes altres feines al
sector professional del cinema.

DIVENDRES 8 JUNY
AUDITORI MACBA
17:30 h. Projecció continuada i debat posterior amb la codirectora
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

NUEVE DÍAS SIN FIDEL
El 25 de novembre de 2016 mor a l'Havana el líder històric de la Revolució Cubana, Fidel Castro Ruz, als 90
anys. La data marca l'inici de 9 dies de dol oficial, durant els quals l'agitada vida cubana queda privada de
música i alcohol. Són dies que transcorren entre les multitudinàries mostres de reafirmació davant la
"desaparició física" del “comandante” i els silencis íntims. Un viatge inèdit, guiat per l'omnipresent televisió,
cap als dies en què el poble de Cuba va reflexionar sobre la seva història recent enfront un futur incert.
Direcció: Jesús Labandeira, Rudy Jordán, Sofia Cabanes
Producció: Nueve días sin Fidel
País: Espanya / Cuba
Idioma: VO
Duració: 45 minuts
Any: 2018
Llicència: CC By-Nc-Nd*
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=nOQ7YmA0Nuc

AUDITORI MACBA
17:30 h. Projecció continuada i debat posterior
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

ON NATION (AND OTHER DOGMAS)
A partir de la reapropiació d’imatges de arxiu de continguts dispars (imatges de guerra, partits de futbol,
celebracions socials, rituals religiosos...), i procedents de diverses fonts (entre les que s’inclouen pel·lícules
de Chris Marker, Alain Resnais, Leni Riefenstahl o Gianikian i Ricci Lucchi), la productora Zavan Films
elabora aquest complex i calidoscòpic treball sobre les identitats socials (nacionals, religioses, comercials...)
i la seva relació amb la guerra, els beneficis econòmics i els "crims legals".

Direcció: Zavan Films
Producció: Zavan Films
País: Espanya
Idioma: VOSC
Duració: 22 minuts
Any: 2015
Llicència: Public Domain
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=oUZHojsDQvE

AUDITORI MACBA
17:30 h. Projecció continuada i debat posterior
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

ADAM CURTIS: SIN ESPEJO
Entrevista realitzada per l’equip de Soy Cámara (el programa del CCCB) en la que Curtis parla de les seves
pel·lícules, però també de l’actual sistema de tecnòcrates que creuen governar el món, de WikiLeaks o
Snowden, del control mitjançant el terror, de Donald Trump i altres "símptomes" del complex món actual.
(una peça del Soy Cámara en col·laboració amb el MNCARS).
Direcció: Andrés Hispano, Felix Perez-Hita
Producció: Soy Camara, CCCB
País: Espanya
Idioma: VOSE
Duració: 22 minuts
Any: 2018
Llicència: CC by-Nc-Nd

AUDITORI MACBA
19:00 h Debat “Poder Sense Imatges i Imatges sense poder”
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

Sofia Cabanes, realitzadora i codirectora de “Nueve días sin Fidel”
Fèlix Perez-Hita, realitzador i codirector de “Adam Curtis: Sin espejo”
Andrés Hispano, realitzador, artista i codirector de “Adam Curtis: Sin espejo”
Zavan, col·lectiu anònim realitzador de “On Nation”
Modera: Andreu Meixide, organitzador BccN
“La informació és poder” es repetia durant el segle XX en una clara concepció de la informació com a un bé
escás i limitat amb el que es podia control·lar a l’altre, influir en ell, dominar-lo. Un control i dominació exercit
molts sovint mitjançant les imatges. Pero segueix sent així en l’era de l’accés infinit a la informació? És
encara la informació el poder o ho és precisament la desinformació? ¿Continúa actualment el poder volent
dominar les imatges o es dedica precisament a esquivar-les? ¿Són realment els liders i polítics globals com
Donald Trump, La Reina Isabel II, Fidel Castro, Putin o el Papa, les imatges del poder o per contra són els
«presentadors» d’un espectacle global guionat pels que realment tenen el Poder sense tenir imatge? En
aquest col·loqui amb directors i directores de les tres obres projectades anteriorment reflexionarem sobre
aquests conceptes des de la mirada de l’audiovisual que ens presenten les seves obres.

AUDITORI MACBA
20:15 h Projecció i col·loqui posterior amb la directora
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

BELÉN
Belén, sabia guerrera immortal de batalles quotidianes, reina del Quitiplá, del bambú, els seus sons i els
seus silencis. Humil agricultora de cacau i músic d’un petit poble afrovenezolà. Reina mare, ancestre comú
per a la família allargada de la diàspora Africana, les seves lluites històriques i el repicar dels seus tambors.
Inspiració, esperit, ressonant: Belén. Un retrat inusual que concedeix espai a la evocació i representació de
la memòria. Un viatge cap a les reminiscències de la seva vida (i mort) capturada en més de 100 hores de
metratge trobat amateur, i evocat en els gestos mirall de múltiples punts de vista. Un camí cap a la
comprensió del poder de la música, d’accions humils i autèntiques, per a la transformació social.
Direcció: Adriana Vila Guevara
Producció: Crater Producciones, Secuencia Cero Films
País: Espanya, Veneçuela
Idioma: VOSE
Duració: 94 minuts
Any: 2017
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://vimeo.com/142209170

AUDITORI MACBA
22:30 h Projecció conduïda
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

HIBRIDOS, OS ESPIRITOS DO BRASIL
Aquest projecte de trans-cinema és un estudi experimental-etnogràfic dels cultes espirituals actuals a Brasil
que barreja tradició i modernitat. La investigació en profunditat ha portat als artistes a recopilar gravacions
audiovisuals de més de 60 cerimònies diferents a tot el país durant els últims 3 anys. Des dels cultes afrobrasilers del Candomblé a Bahía fins a les noves formes de Umbanda a Minas Gerais, des de la major
manifestació catòlica al món a Belém do Pará fins als nous usos d’enteógens a São Paulo, des dels rituals
ancestrals indígenes a Acre fins a l’ascens dels cultes evangèlics a Río de Janeiro, la col·lecció audiovisual
mostra una increïble varietat de diversitat cultural i formes rituals en constant evolució. El projecte també és
una investigació sobre les formes del cine actual i com "representar allò invisible". Amb un llenguatge visual
que combina preses llargues d’intenses seqüencies musicals i un punt de vista contemplatiu del món,
l’objectiu és crear una immersió per a l’espectador, com un viatge personal cap a la poesia de la humanitat i
els ritmes místics del sincretisme, revelant les expressions més profundes de l’ànima brasilera.
Projecció conduïda a càrrec de Julien Colardelle, membre de l’equip Híbridos i Petite Planetes.
Direcció: Priscilla Telmon & Vincent Moon
Producció: Petites Planetes, Feecer Filmes, Samba Filmes
País: Brasil
Duració: 70 minuts
Any: 2017
Llicència: CC by-Nc-Sa
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=yTzjo1q8EZI

DISSABTE 9 JUNY
AUDITORI MACBA
17:00 h Projecció i col·loqui posterior amb el director
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

HARD AS INDIE
Al 2008 tres amics de poc més de vint anys, Carola Rodriguez, Bruno Teixidor i Nicolás Alcalá, decideixen
embarcar-se en un visionari projecte: El Cosmonauta, una pel·lícula transmedia que volia crear una
alternativa al model de producció utilitzat fins a aquell moment. Finançat per crowdfunding, sota llicència
creative commons i amb l’objectiu de ser estrenat simultàniament a TV, cines i gratuïtament a Internet; El
Cosmonauta era el projecte sobre el que tothom estava parlant. Tres anys més tard, amb més de 4.000
productores i 250.000€ del seu pressupost obtingut mitjançant crowdfunding, Riot Cinema Collective va
viatjar a Letònia a rodar la pel·lícula... però lluny de ser el final dels seus problemes, seria només el principi.
Direcció: Arturo M. Antolin
Producció: Hard As Indie
País: Espanya
Duració: 92 minuts
Any: 2018
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=f3oUE3GxmCU

AUDITORI MACBA
19:00 h Debat “El Rodar se va a acabar?:
repensant l’audiovisual localment”
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

Joan Subirats, comissionat de cultura Ajuntament Barcelona
Valerie Delpierre, Productora a Inicia Films
Xavi Artigas, Productora Metromuster
Bernat Manzano, Productora Bogaloo Films
Miriam Porté, productora i presidenta de Dones Visuals
Modera: Ingrid Guardiola, realitzadora i investigadora
En continuïtat amb el debat iniciat al BccN de l'any passat sobre el "Retorn Social a l'Audiovisual" en
aquesta edició es planteja reflexionar sobre la producció amb una perspectiva local i la seva relació amb allò
públic. Quins mecanismes existeixen de suport i potenciació de la producció local i quins no existeixen i en
canvi som capaces d'imaginar-nos? Explorarem les relacions del variat ecosistema audiovisual amb les
institucions públiques: marc de criteris públics, ajudes, programes de creació i formació, acompanyament a
la producció i exhibició, etc. per poder plantejar si hi ha marge a la millora i l'enriquiment mutu. Que
canviaríem del que coneixem? Que faríem si poguéssim començar tot de nou?

AUDITORI MACBA
20:15 h Projecció especial i col·loqui amb la directora
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

GIFT
Inspirat en el clàssic de Lewis Hyde The Gift, GIFT és una pel·lícula que entreteixeix histories basades en
personatges. A la costa nord-occidental del Pacífic d’Amèrica del Nord, un jove indígena emprèn els
elaborats preparatius per un potlatch: un ritual mitjançant el qual es converteix en home. A Roma, Itàlia, una
fàbrica ocupada per famílies migrants es transforma en un museu viu, protegit per una "barricada de l’art":
un model de resistència i un regal incalculable. A la "utopia pirata" de Burning Man, un vehicle artístic amb
forma d’abella mutant distribueix mel en un paisatge desèrtic post-apocalíptic. Mentrestant, a Auckland,
Nova Zelanda, l’artista Mingwei Lee es prepara per llançar Sonic Blossom, un "regal transformador"
mitjançant la cançó.
GIFT és un tribut a allò que no pot ser mesurat o comptat, comprat o venut. Una exploració íntima de les
economies del compartir a la vida real, és una reflexió sobre el procés creatiu, les raons per les quals
treballem al servei dels nostres dons i una celebració de la imaginació.

Direcció: Robin McKeena
Producció: Ina Fichman, Robin McKeena
País: Canadà
Idioma: VOSE
Duració: 94 minuts
Any: 2018
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://vimeo.com/78845545

AUDITORI MACBA
22:30 h Polipoesia Musicada
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament previ reserva a www.bccn.cc

EL GRITO EN EL CIELO: JAVIER GALLEGO “CRUDO” + SEWARD
Sens dubte, El Grito en el cielo està sent una de les sensacions literàries de l'any. El poemari polític i eròtic
de Javier Gallego 'Crudo' ha rebut els elogis de grans com Raúl Zurita, Antonio Oriola, Belén Gopegui o
Isaac Rosa i ha arribat a la seva segona edició en només dos mesos. Des de la seva presentació amb
Nacho Vegas al Teatro del Barrio, Javier ha anat explorant diferents formats per donar-lo a conèixer fins a
arribar a la següent fórmula: un recital amb la música en directe del col·lectiu d'avantguarda de cançó lliure i
performance SEWARD amb el propi Crudo tocant una segona bateria en algunes cançons, més els vídeos
de McNulty i el duo incendiari Los Voluble. Com han dit: "més que un crit, és una hòstia: és punk, ple de
velocitat i ritme”.
Video: ttps://www.youtube.com/watch?v=ajERrByU4oA
Javier Gallego, Carne Cruda https://www.eldiario.es/carnecruda/
Seward: www.feelhappierthanever.com

DIUMENGE 10 JUNY
AUDITORI MACBA
17:30 h Projecció i col·loqui posterior amb el director
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

PEIRÓ42
Un home condemnat a mort rep la proposta de salvar la vida si renuncia a les seves idees i s'uneix a
l'enemic. Ell ho rebutja i és assassinat. Què justifica el sacrifici? Es pot entendre la mort d'un home o una
dona? Peiró42 és un migmetratge documental on a partir d'escenes de ficció, entrevistes, imatges d'arxiu i
la recuperació de fonts documentals originals s'exposen en primera persona els valors de
l'anarcosindicalisme, el cooperativisme i la República.
En motiu dels 75 anys de l'afusellament de l'anarcosindicalista i cooperativista Joan Peiró (Barcelona, 1887,
Paterna, 1942) es produeix aquesta proposta audiovisual sobre la memòria històrica i els valors d'un dels
mataronins més destacats del segle XX.
Direcció: Eloi Aymerich
Producció: Clack Audiovisual
País: Espanya
Idioma: VO
Duració: 30 minuts
Any: 2017
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=j3CuiEbRvWk

AUDITORI MACBA
18:30 h Projecció i col·loqui posterior amb el director
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

SHOOTBALL
El Manuel Barbero, pare d’una víctima d’abús sexual, i el Joaquín Benítez, el pederasta que va abusar del
fill del Manuel i vint nens més, són els personatges principals d’aquest documental. El director de la
pel·lícula s’apropa a les figures claus d’aquesta història amb un treball d’investigació periodística. Per
primera vegada, un pederasta parla i confessa a cara descoberta en un documental.
Direcció: Fèlix Colomer
Producció: Forest Film Studio
País: Espanya
Idioma: VOSE
Duració: 94 minuts
Any: 2017
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=7Hsw5C9K9Z8

AUDITORI MACBA
20:45 h Projecció cloenda amb col·loqui posterior amb l’equip del film
Activitat d’accés lliure fins a completar aforament

NOSOTROS
Nosotros segueix a un grup de cinc amics a Madrid durant el cap de setmana de les eleccions generals de
desembre de 2015. María, Seda, Sarah, Suko y Felipe estan en un atzucac; com el conjunt del país, al llarg
d’aquests dies hauran de prendre una sèrie de decisions que podrien sacsejar el rumb de les seves vides.
Direcció: Felipe Vara de Rey
Producció: Vermut Films, Deverbena Films, Nylon, Furiosa Films
País: Espanya
Idioma: VO
Duració: 93 minuts
Any: 2017
Llicència: CC by-Nc-Nd
Tràiler: https://vimeo.com/230183833

DADES PRÀCTIQUES
PREUS I INSCRIPCIONS
Totes les activitats del festival són d’accés lliure fins a completar aforament. La sessió de “Quiero lo
eterno + Blood Quartet” té una entrada de 2 euros (quota sala soci Pumarejo) i a la sessió “El grito en el
cielo: Crudo + SEWARD” i el Workshop “autoproducció online” cal inscripció prèvia a la pàgina web del
festival www.bccn.cc.

SEUS I ESPAIS DEL FESTIVAL
Auditori MACBA, Plaça dels Àngels, 1
CCCB, Carrer de Montalegre, 5
Pumarejo, Carrer de Gomis, 42
Born CCM, Plaça Comercial, 12

MATERIALS PER A PREMSA
http://latremenda.coop/ca/projectes/bccn-2018/

ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIONS
Organitza: Associació Panorama 180
Col·laboren: MABCA · Generalitat de Catalunya · Ajuntament de Barcelona · CCCB · Born CCM · Coop57 ·
XES, Xarxa d’Economia Solidària · Col·lectiu Ronda · Pumarejo
Mitjans oficials: La directa · Betevé · Ràdio 3

CONTACTE DE PREMSA DEL FESTIVAL
Núria Olivé i Mariona Gómez
nuria@latremenda.coop l 691 836 408
mariona@latremenda.coop l 626 630 108
www.latremenda.coop l @LaTremendaCoop

