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EDITORIAL

Entre els objectius del programa Euro-

pa Creativa MEDIA de la Unió Europea 

figura el de preservar i promocionar la di-

versitat cultural europea i el patrimoni ci-

nematogràfic i audiovisual; augmentar la 

circulació de la producció audiovisual dins 

i fora de la UE; i enfortir la representació 

comercial del sector audiovisual conti-

nental en un mercat obert i competitiu.

La proposta de la Comissió Europea per 

al proper període 2021-2017 augmenta en 

quasi un 30% el pressupost del progra-

ma Europa Creativa actual, que inclou els 

programes MEDIA i Cultura, tot arribant a 

més de 1.800 milions d’euros.

El Departament de Cultura de la Genera-

litat de Catalunya ha estat participant en 

el Programa MEDIA des de 1991 i col·la-

borador actiu, via l’Institut Català de les 

Empreses Culturals (ICEC), des de 2001 a  

través de la seva oficina Europa Creativa 

Desk – MEDIA Catalunya.

L’oficina dona suport als professionals del 

sector audiovisual català, tot informant i 

acompanyant els projectes que cerquen 

el suport supranacional en les diferents 

línies d’ajut, i funciona com a pont entre 

Catalunya i Europa per tal d’internaciona-

litzar les nostres empreses.

Pel que fa l’ICEC, l’any 2017 vam iniciar 

el desplegament del Pla Estratègic de Fo-

ment de l’Audiovisual 2017-2020, un ins-

trument ideat de la mà del sector i que 

pretén tres objectius clars, per cert, molt 

MIQUEL CURANTA

Director

Institut Català de les Empreses Culturals
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en sintonia amb l’esperit de MEDIA: fo-

mentar l’excel·lència del producte audio-

visual; reforçar les estructures empresa-

rials; i contribuir a la diversitat des de la 

identitat cultural pròpia.

De la mateixa manera que a MEDIA, els 

ajuts de l’ICEC inclouen tot el cicle de la 

cadena de valor del producte: desenvolu-

pament, producció, promoció, distribució, 

exhibició i festivals. 

La tasca de l’oficina MEDIA a Catalunya, 

de la qual l’ICEC és cofinançador i partner 

amb la Comissió Europea, ens possibilita 

accedir anualment a un retorn al voltant 

de 2 milions d’euros de mitja i repartits 

entre, aproximadament, 30 entitats i em-

preses catalanes sol·licitants.

En aquest sentit, seguim amb especial in-

terès l’evolució de l’avantprojecte del pro-

grama MEDIA dins Europa Creativa per 

al període 2021-2027 ja que, sens dubte, 

serà capaç de donar resposta als nous 

reptes als que el sector audiovisual euro-

peu està sotmès, tot entenent els canvis 

que s’estan produint a Europa com a mer-

cat i com a espai de creació amb la incor-

poració de nous operadors i la cerca de 

les audiències.

Felicitem-nos, doncs, d’aquest camí que 

encara tenen l’ICEC i MEDIA per cofi-

nançar, sovint plegats, projectes catalans 

d’àmbit europeu i internacional.
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EL MILLOR CINEMA EUROPEU 
COMPTA 

AMB EL SUPORT DE MEDIA

11 pel·lícules MEDIA, guardonades amb 17 
Premis dels European Film Awards (EFA) 

2018

La cerimònia de la 31a edició dels Premis del Cinema Europeu va tenir lloc 

dissabte 15 de desembre de 2018 al Teatre de la Maestranza de Sevilla. Cold War, 

de Pawel Pawlikowski (Polònia, UK, França), que compta amb suport d’Europa 

Creativa MEDIA al Desenvolupament i a la Distribució Automàtica, va ser la gran 

triomfadora de la nit, amb 5 premis EFA: Millor Film Europeu, Millor Director 

Europeu, Millor Actriu Europea (Joanna Kulig), Millor Guionista Europeu (Pawel 

Pawilkowski) i Millor Muntador Europeu (Jarosław Kaminski). Cold War és també 

la representant de Polònia als Oscars.

ESPECIAL EUROPEAN FILM ADWARDS
PREMIS LUX

ESPECIAL

https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/winner-current
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
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Pawilkowsi va dedicar els diversos premis rebuts a l’equip, als seus protagonistes 

i als seus pares, en qui es va inspirar per a aquest drama “per tenir una desastrosa 

però al final preciosa vida”. El director de Cold War també va voler compartir el 

premi de millor film amb la resta de pel·lícules nominades en aquesta categoria, 

totes de gran qualitat. 

La pel·lícula compta amb el suport d’Europa Creativa MEDIA al Desenvolupament 

amb 60.000€ i a la Distribució en 26 territoris per un import de 860.419 €.

https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
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La resta de films premiats a la gala del passat dia 15 també compten amb el 

suport d’Europa Creativa MEDIA, i són els següents:

Dogman, de Matteo Garrone (Itàlia, 

França), que va obtenir 3 premis: 

Millor Actor (Marcello Fonte), Millor 

Disseny de Vestuari (Massimo Cantini 

Parrini), Millor Maquillatge i Perruqueria 

(Dalia Colli,Lorenzo Tamburini,Daniela 

Tartari). Dogman compta amb el 

suport de MEDIA a la Distribució en 

més de 25 territoris per un import de 

360.000€. 

Girl, de Lukas Dhont (Bèlgica, Països 

Baixos), que va obtenir el Premi 

Fipresci - European Discovery. La 

pel·lícula compta amb el suport de 

MEDIA amb 692.866€ per a la seva 

distribució en més de 25 països. 

Another Day of Life, de Raúl de la 

Fuente i Damian Nenow (Espanya, 

Polònia, Bèlgica, Alemanya i Hongria), 

que va guanyar el Premi a la Millor 

Pel·lícula d’Animació Europea. 

Compta amb el suport MEDIA al 

Desenvolupament de Projecte 

Individual amb 80.000€ i amb 13.500€ 

de suport a la distribució automàtic. 

Bergman, A Year in a Life, de Jane 

Magnusson (Suècia), guardonat 

amb el premi a Millor Documental 

Europeu. El film ha rebut 63.632 € 

de suport de MEDIA tant per al seu 

desenvolupament com per a la seva 

distribució. 

 ESPECIAL  EUROPEAN FILM AWARDS

https://www.mfdb.eu/en/film-dogman_c88796
https://www.mfdb.eu/en/film-girl_c88996
https://www.mfdb.eu/en/film-jeszcze_dzie_uycia_c82474
https://www.mfdb.eu/en/film-bergman__ett_ar_ett_liv_c88806
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The Death of Stalin, d’Andrea Iannucci 

(França, Bèlgica, UK), que va obtenir el 

Premi a Millor Comèdia Europea. El film 

va ser finançat per MEDIA amb 93.000 

euros en el marc de la Distribució 

Automàtica i amb 197.650 € en el marc 

dels Agents de Vendes.

Border, d’Ali Abbasi (Suècia, 

Dinamarca), guardonat amb el Premi 

al Millor Supervisor d’Efectes Especials 

Europeu(Peter Hjorth). La pel·lícula 

ha rebut de MEDIA 658.907 € per a la 

seva distribució. 

3 Days In Quiberon, d’Emily Atef 

(Alemanya, Àustria, França), que va 

guanyar el Premi al Millor Compositor 

Europeu (Christoph M. Kaiser, Julian 

Maas). El film va rebre de MEDIA 

50.000 € per al desenvolupament i 

60.000 € en distribució automàtica.

Utøya 22. juli, d’Erik Poppe (Noruega), 

guardonat amb el Premi al Millor 

Cineasta Europeu - Prix Carlo Di Palma 

2018 (Martin Otterbeck). Aquesta 

producció noruega va comptar amb el 

suport de MEDIA al desenvolupament 

i a la distribució en deu països per un 

import global de 544.181€.

Call Me By Your Name, de Luca 

Guadagnino (Itàlia, França, EUA 

i Brasil), que va guanyar el Premi 

People’s Choice Award. El film compta 

amb el suport MEDIA a la Distribució.

En total, doncs, 11 films amb suport MEDIA van ser guardonats amb un global 

de 17 Premis del Cinema Europeu. I Europa Creativa MEDIA ha atorgat més de 4 

milions d’euros per donar suport als guanyadors de l’EFA 2018.

Val a dir que, entre les pel·lícules nominades als EFA, en trobàvem 20 amb el 

suport de MEDIA, que comptaven amb un total de 35 nominacions. 

Europa Creativa MEDIA dona suport a l’Acadèmia del Cinema Europeu i l’Institut 

Català de les Empreses Culturals n’és patró.

The Captain, de Robert Schwentke 

(Polònia, Alemanya, França), 

que va obtenir el Premi al Millor 

Dissenyador de So Europeu (Andre 

Bendocchi-Alves, Martin Steyer). Va 

comptar amb el suport de MEDIA al 

Desenvolupament amb 60.000€ i a la 

Distribució Automàtica per un import 

de 7.500 €. 

EUROPEAN FILM AWARDS   ESPECIAL 

https://www.mfdb.eu/en/film-the_death_of_stalin_c88637
https://www.mfdb.eu/en/film-grans_c88802
https://www.mfdb.eu/en/film-3_tage_in_quiberon_c87160
https://www.mfdb.eu/en/film-utaya_22_juli_c88696
https://www.mfdb.eu/en/film-chiamami_col_tuo_nome_c88625
https://www.mfdb.eu/en/film-der_hauptmann_c86411
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El film MEDIA ‘Woman at War’, guanyador del Premi Lux 2018

Un altre exemple que MEDIA és sinònim de cinema de qualitat el trobem amb el 

film MEDIA ‘Woman at War’, de Benedikt Erlingsson, que va guanyar el Premi LUX 

del Parlament Europeu 2018. 

 

Aquesta coproducció entre Islàndia, França i Ucraïna, que compta amb el suport 

d’Europa Creativa MEDIA, és una comèdia energètica, mediambiental i feminista, 

sobre una dona que declara la guerra a la indústria local d’alumini a les terres 

altes d’Islàndia, i va triomfar sobre els seus competidors, ‘Styx’, de Wolfgang 

Fischer i ‘The Other Side of Everything’, de Mila Turajlic. El film es va poder veure 

gratuïtament el dijous 29 de novembre, a la Filmoteca de Catalunya, dins les 

Jornades LUX organitzades per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.

En la cerimònia de lliurament del Premi, el president del Parlament Europeu, 

Antonio Tajani, va afirmar: “El Premi LUX ens ha ofert aquest any una 

competència que en realitat era extraordinària en termes d’originalitat i actualitat. 

Les pel·lícules finalistes són molt diverses quant als seus gèneres i temes, 

però tots tenen alguna cosa en comú: els personatges principals són dones 

resoltes, decidides, fortes i, en general, en primera posició per canviar l’ordre 

de les coses”. Tajani també va abordar la importància de protegir la indústria 

cinematogràfica a Europa i tots els treballs que aporta i va recordar la situació 

injusta del cineasta ucraïnès Oleg Sentsov, empresonat a Rússia i destinatari del 

Premi Sajarov d’enguany.

ESPECIAL  PREMI LUX 2018

https://www.mfdb.eu/en/film-kona_fer_ai_straia_c88809
https://luxprize.eu/
https://luxprize.eu/
https://cineuropa.org/film/346217/
https://cineuropa.org/film/332857/
https://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-els_films_nominats_al_premi_lux_de_cinema_del_parlament_europeu_a_la_filmoteca_de_catalunya_i232143
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El premi va ser recollit pel director de la pel·lícula, Benedikt Erlingsson, que va 

afirmar: “Em sento molt honrat d’estar aquí al temple del poder de la legislació. 

Em sento com un polític, i crec que els polítics també són narradors. De fet, 

també sou molt valents, perquè esteu assumint els reptes reals de la lluita contra 

el canvi climàtic. El canvi climàtic serà el focus de tota política en el futur”.

El Parlament assumirà els costos de traducció i subtitulació de cadascuna de 

les tres pel·lícules finalistes a les 24 llengües oficials de la UE. A més, l’obra 

guanyadora també s’adaptarà per a persones amb discapacitat visual i auditiva i 

rebrà suport per a la promoció internacional.

PREMI LUX 2018 ESPECIAL
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ALBA SOTORRA

ENTREVISTA A ALBA SOTORRA, DIRECTORA I PRODUCTORA DEL DOCUMENTAL 

AMB SUPORT D’EUROPA CREATIVA MEDIA ‘COMANDANT ARIAN’

 “COMPTAR AMB EL SUPORT 
DE MEDIA ÉS UNA CARTA DE 

PRESENTACIÓ IMMILLORABLE”

Llicenciada per l’EAVE, Alba Sotorra 

ha realitzat documentals i llargmetrat-

ges de ficció per al cinema i la televisió 

des de 2005. Es va graduar a l’escola 

de cinema de Madrid (UCM 2003) i té 

un màster d’estudis culturals (2008). Va 

participar a SOURCES2 (2010), Berlina-

le Talent Campus (2011), Dokincubator 

(2014), IDFA Academy (2015) i EAVE 

Producers Workshop (2017). És membre 

de PROA (Associació de Productors) i 

CIMA (Associació de Dones Cineastes i 

de Mitjans Audiovisuals). És fundadora i 

directora de l’empresa Alba Sotorra S.L.

 

Alba Sotorra S.L. és una empresa es-

pecialitzada en la producció de cinema 

documental per a cinema i televisió, per 

a l’escena nacional i internacional. El seu 

projecte consisteix a reunir un equip in-

ternacional de professionals del cinema 

amb una passió compartida: explicar 

històries convincents que puguin tocar 

el públic. El seu lema és: hi ha riscos 

que val la pena prendre quan una pe-

l·lícula pot generar emocions que no 

es poden expressar amb paraules.

Coprodueixen amb TVC Televisió de 

Catalunya, TVE Televisió Espanyola, 

Boekamp i Kriegsheim (Alemanya), 

entre d’altres. Les seves produccions 

compten amb el suport de l’ICEC, Me-

dienboard Berliln-Brandenburg, Film-

förderung Hamburg i Europa Creativa 

MEDIA. També han treballat amb Do-

gwoof, Women Make Movies i The Film 

Agency. ‘Game Over’, una de les seves 

produccions, té un premi Gaudí al millor 

documental de l’Acadèmia de Cinema 

de Catalunya.

ENTREVISTA

https://www.mfdb.eu/en/film-comandante_arian_una_historia_de_mujeres_guerra_y_libertad_c89002
https://www.eave.org/
https://www.sources2.de/
https://www.berlinale-talents.de/
https://www.berlinale-talents.de/
http://dokincubator.net/
https://www.idfa.nl/en/info/idfacademy
https://eave.org/programmes/eave-producers-workshop-2019/
https://eave.org/programmes/eave-producers-workshop-2019/
http://www.proafed.com/
https://cimamujerescineastas.es/
http://www.albasotorra.com/
http://www.albasotorra.com/
https://www.academiadelcinema.cat/ca/
https://www.academiadelcinema.cat/ca/
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‘Comandant Arian, una història de do-

nes, guerra i llibertat’ és el nou docu-

mental d’Alba Sotorra,  recentment 

estrenat al nostre país el passat 9 de 

novembre, després del seu pas per la 

Seminci de Valladolid i L’Alternativa de 

Barcelona. Es tracta d’un projecte que 

va rebre ajut al Desenvolupament d’Eu-

ropa Creativa MEDIA.

Actualment Alba Sotorra està desen-

volupant el documental ‘Francesca i 

l’Amor’, beneficiari també d’Europa 

Creativa MEDIA, amb 25.000 €, en el 

marc del primer termini de la darrera 

convocatòria de suport al Desenvolupa-

ment de Continguts Audiovisuals. 

A ‘Comandante Arian’, Sotorra s’endin-

sa a primera línia de la guerra de Síria 

per documentar la lluita de les dones 

kurdes del nord del país contra el Dáe-

sh (ISIS) i la seva revolució feminista a 

Rojava. Sotorra segueix la comandant 

Arian, de 30 anys, qui forma part de les 

YPJ, les Unitats de Defensa de les Do-

nes, un cos militar format exclusivament 

per dones l’any 2012, amb l’objectiu de 

protegir-se del Dáesh i de transformar 

la societat patriarcal en la qual viuen. En 

aquesta història, l’Arian guia un batalló 

cap a Kobane amb la missió d’alliberar a 

la població que viu sota el jou del Dáesh 

i fa tot el possible perquè les seves com-

panyes descobreixin el veritable sentit 

de la seva lluita. 

El documental va tenir la seva estrena 

internacional al Hot Docs 2018 i ha pas-

sat també per altres festivals interna-

cionals com Sheeld Doc Fest (nominat 

al Tim Hetherington Award), Shanghai 

IFF, Sao Paolo IFF i Duhok IFF d’Iraq. 

També s’ha presentat al NYC DOC als 

Estats Units i al Parlament Europeu, da-

vant dels parlamentaris europeus. La 

cinta és una coproducció Alba Sotorra 

S.L en col·laboració amb la producto-

ra alemanya Boekamp&Kriegsheim i la 

participació de TVE, TV3 i Movistar+ 

amb el suport de l’ICEC i Creative Eu-

rope MEDIA.

P Quin és el punt de partida de ‘Coman-

dant Arian’? En tot projecte hi ha sem-

pre un moment minut 1 en el qual tu dius 

“aquí hi ha projecte”. Això és el que bus-

ca MEDIA. Per tant, tu com a producto-

ra i com a artista (guionista, directora) 

en quin moment dius “aquí he d’explicar 

aquesta història...”. 

R Efectivament, és un procés molt intuï-

tiu. Comença amb una intuïció. Tu sents 

que hi ha alguna cosa que t’interessa 

molt a tu i com que t’interessa molt a tu 

creus que també pot ser molt interessant 

pels altres, i aquesta intuïció et porta a in-

formar-te, a llegir. Comences a estar més 

alerta de tot el que fa referència al tema 

que vols tractar. En aquest cas, jo esta-

va observant com estava creixent aquest 

exèrcit de dones, i com s’estava fent fort 

i com cada cop anava sent més poderós 

en contra del Dáesh (ISIS) i llavors hi ha 

un moment, que per a mi va ser una vic-

tòria d’elles, a Kobane, que em va fer anar 

cap allà. Perquè, en un principi, quan es 

formen les YPJ, les Unitats de Defensa de 

les Dones, un cos militar format exclusiva-

ment per dones l’any 2012, amb l’objectiu 

de protegir-se del Dáesh i de transformar 

la societat patriarcal en la qual viuen, és 

ENTREVISTA  ALBA SOTORRA

https://www.mfdb.eu/en/film-comandante_arian_una_historia_de_mujeres_guerra_y_libertad_c89002
https://www.mfdb.eu/en/film-comandante_arian_una_historia_de_mujeres_guerra_y_libertad_c89002
http://seminci.es/
http://alternativa.cccb.org/2018/ca/
http://www.albasotorra.com/film/francesca-i-el-amor/
http://www.albasotorra.com/film/francesca-i-el-amor/
https://www.mfdb.eu/en/film-comandante_arian_una_historia_de_mujeres_guerra_y_libertad_c89002
https://www.hotdocs.ca/#watchDocsMenu-panel3
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un moment en què estan sent brutalment 

atacades en un lloc que estan acorrala-

des. I que aconseguissin vèncer-los era 

una cosa que ningú s’esperava. I llavors 

és quan els expulsen de la ciutat, però 

queden assetjades. I en aquest moment 

és quan decideixo anar-hi. Aquest va ser 

el primer moment, en el qual vaig tenir la 

intuïció. Primer tens la intuïció que hi ha 

una història, després vas seguint el pro-

cés. Quan guanyen veus que hi és. Però 

després has de trobar la protagonista, 

que això ho veus quan vas cap allà. 

ductor d’allà. Ens vam conèixer al Dokincu-

bator, una iniciativa europea de formació 

amb ajut de MEDIA, que va ser fascinant. 

Allà hi vaig anar per ‘Game Over’, que vam 

acabar en aquell moment justament allà. I 

amb l’Stefano ens vam conèixer allà, ens 

vam agradar molt i vam saber que el se-

güent projecte segurament el faríem junts. 

P I com preserves els teus drets d’autor? 

O com li entregues els teus drets d’au-

tor? Perquè no oblidem que el copro-

ductor que demana l’ajut MEDIA (que en 

aquest cas va ser concedit), ha de tenir 

el 50% dels drets d’autor. Com ho vas 

fer?

R Pel que fa als drets, inicialment vam fer 

una coproducció de 50%-50%, i posterior-

ment, a l’hora d’aconseguir finançament, 

jo en vaig aconseguir aixecar més aquí i 

aleshores va quedar un 60% per a mi i un 

40% per a ell. Vam calcular què finançaria 

ell i què finançaria jo i així va quedar.

Va ser el coproductor alemany qui va de-

manar el suport de MEDIA, justament pel 

track record de la seva productora. En 

aquell moment la meva productora era 

molt joveneta i jo no l’hagués pogut de-

manar. 

P Sabem que tens una llarga trajectòria 

amb formació amb suport MEDIA, com 

EAVE, Sources, etc. Què en destacaries?

R Estic molt satisfeta del meu pas  per les 

diferents iniciatives de formació europees a 

les quals he participat, i m’ha suposat poder 

ampliar la meva xarxa de contactes expo-

nencialment. És una gran oportunitat per al 

networking. Tenim un grup de watsap i, qual-

sevol dubte que puguis tenir, te’l solventen! 

  ALBA SOTORRA  ENTREVISTA

P I quina és la continuïtat? Perquè no 

oblidem que es tracta d’un projecte amb 

suport de MEDIA al Desenvolupament, 

per part de la coproductora alemanya. 

Com vas anar a parar a mans d’aquest 

coproductor alemany? Com el vas tro-

bar? D’on provenia? 

R Jo aleshores vivia a Berlín (Alemanya), i 

era molt natural que treballés amb un pro-

http://dokincubator.net/
http://dokincubator.net/
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P Una vegada se us va concedir l’ajut 

de MEDIA, vau notar algun canvi a l’ho-

ra d’aconseguir més finançament? De 

quina manera creus que, amb el MEDIA 

on board, us va ser més fàcil aixecar fi-

nançament? Podem dir que es va notar 

un fet diferencial?  

R Jo crec que el fet que et donin ajuda 

MEDIA és una catapulta perquè se t’obrin 

altres portes. Jo obro els meus dossiers 

amb l’ajut de MEDIA concedit. La primera 

pàgina és el pòster, la segona és “ens han 

concedit l’ajut de MEDIA” i incloc el co-

mentari dels avaluadors, perquè les per-

sones nacionals entenguin que un equip 

internacional molt qualificat considera 

que el teu projecte és una canya, i li veu-

en el potencial per ser distribuït a Europa, 

fan un resum de quins són els punts forts 

del projecte i perquè creuen que li donen 

suport. I això és una carta de presentació 

immillorable. No n’hi ha cap alta que sigui 

millor que aquesta.

P Des del moment que us van concedir 

l’ajut fins que veu iniciar el rodatge, que 

és la finestra obligatòria de mantenir 8 

mesos des de la data de sol·licitud fins 

que comença el primer dia de fotografia 

principal,  quant temps va transcórrer? 

Entenem que el documental sempre és 

més flexible, pel que fa a material d’ar-

xiu, etc. Potser ja hi havia algun perso-

natge enregistrat...

R Jo crec que es tracta de seguir el que et 

marca l’instint de producció. En el nostre 

cas jo vaig estar recollint material i anant 

allà a investigar durant molt temps. El que 

ens va marcar l’inici de rodatge va ser aca-

bar de complimentar el finançament que 

necessitàvem... i això va venir doncs, pos-

siblement, uns 10 mesos després de rebre 

l’ajut...

P Després d’aquesta experiència tan in-

tensa, què queda després de l’obra?

R Jo quan vaig començar el rodatge pen-

sava que seria una cosa curta, que estaria 

allà dos mesos, rodaria, tornaria i faria una 

pel·lícula... Quan vaig fer un primer viatge 

de 2 mesos, ja era un bon espai de temps 

per tenir material suficient per una pel·lí-

cula. I quan estava muntant, va ser quan 

van ferir a l’Arian, i això va fer que decidís 

tornar i seguir. I en aquest seguiment va 

ser quan va començar una relació... El fet 

d’estar juntes a la guerra va ser una expe-

riència molt forta i molt bèstia. I a mi m’ha 

canviat coses a nivell profund de com veig 

el món i la vida en general. Però passar 

amb ella, al seu costat, la recuperació, ens 

va unir molt des del punt de vista emocio-

nal. I això ha creat un vincle que fa que jo 

estigui enganxada a la nostra amistat, però 

també al territori, amb les altres persones 

que he conegut allà. Llavors no puc deixar 

d’anar-hi. Vaig tornar-hi fa dues setmanes. 

I és que quan fas un retrat d’una persona, 

i sobretot quan emocionalment connectes 

tan fort com jo he connectat amb l’Arian, 

el vincle és per sempre.

P Han vist la pel·lícula? Quina ha estat la 

seva reacció?

R La pel·lícula és la meva mirada, que faig 

amb molt d’amor, però també des de la 

meva honestedat. Però jo estic ensenyant 

alguna cosa que aquestes dones no en-

senyen mai. De tot el que elles ensenyen 

al món, el que mai mostren és la seva vul-

nerabilitat i la seva delicadesa. Elles es 

mostren al món com a dones molt dures. 

ENTREVISTA  ALBA SOTORRA
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I aleshores aquesta pel·lícula justament 

mostra tota aquesta altra part que, per 

a mi, és el que les fa tan humanes, per-

què ensenya la vulnerabilitat i les contra-

diccions, i un munt de coses més amb les 

quals elles lidien en aquesta lluita que és 

tan dura, que des de fora es veu molt fàcil, 

perquè es presenta com que estem llui-

tant per la nostra llibertat i ho tenim tot 

molt clar, però hi ha una part molt sacri-

ficada. I a mi el que em feia més por era 

com elles reaccionarien davant del docu-

mental i com rebrien aquest retrat, que és 

un retrat que, al final, és molt despullat i 

molt íntim, perquè això sí que ho té. Per-

què com que vaig passar a formar part del 

batalló, vestida amb l’uniforme, jo era una 

més, i hi ha una intimitat molt gran entre 

nosaltres.

Quan per primer cop vam projectar la pe-

l·lícula, al festival de Toronto, va venir molta 

gent. Allà hi ha una gran comunitat kurda, 

i també van venir. Jo els havia de conèixer 

abans de la projecció i convidar-los perso-

nalment a venir, i vaig guardar uns seients 

a prop meu i vaig passar molt nervis, però 

no ja per tota la gent que hi havia (era una 

sala enorme, amb centenars de persones), 

sinó que, a mi, la mirada que més m’ate-

rroritzava era la d’ells, perquè són els que 

saben què estic ensenyant... I el fet que 

quan va acabar, ens féssim unes abraça-

des immenses que em van transmetre el 

sentiment d’haver fet alguna cosa que 

realment els va fer sentir que eren allà, em 

va satisfer molt. I el fet que ara aquesta 

pel·lícula estigui corrent per totes les co-

munitats kurdes i que l’ensenyin i que la 

gent s’emocioni quan la veu... Per a mi això 

és molt important! I penso que és impor-

tant que passi amb l’element dona.

P Què van dir l’Arian i la resta de guerri-

lleres?

R Amb l’Arian no ha estat tan fàcil. Ha estat 

fàcil en el sentit que no m’ha censurat res, 

però el primer cop que la va veure, a ella 

li incomodava molt quan ensenyava les fe-

rides. “Per què has d’ensenyar les meves 

ferides?”. Jo li deia que és important que 

veiem les seves ferides. I llavors vam tenir 

discussions d’aquesta mena, però el més 

maco ha estat quan finalment, perquè ella 

ha anat veient tots els talls, i aquest cop 

que vaig anar-hi ja la vam veure juntes, i 

vam riure molt veient-la, perquè hi ha mo-

ments dramàtics, però també vam riure 

recordant altres situacions... I això va ser 

molt maco, i crec que és important. Per-

què si fas una pel·lícula on realment des-

pulles el personatge, sempre és important 

que el personatge principal se senti còmo-

de amb la pel·lícula. 

P Fins a quin punt creus que en el dos-

sier de ‘Francesca i l’Amor’ va facilitar 

que tinguessis el track record de l’Arian?

R I tant que sí, perquè MEDIA valora el teu 

recorregut previ, i valora en el sentit de 

quin viatge has fet. El que passa que quan 

vam presentar ‘Francesca i l’Amor’ encara 

no estava estrenada l’Arian. 

P Ens podries explicar com està ‘Fran-

cesca i l’Amor’ en aquests moments? En 

quin estat? 

R Estem en un desenvolupament avançat, 

esperant finançament. Si tot va bé, po-

dríem començar a rodar el mes de març, i 

acabaríem el 2019.

  ALBA SOTORRA  ENTREVISTA
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XAVIER ESCRIVÀ

ACTUAL DIRECTOR I PROGRAMADOR DEL CINEMA MALDÀ, 

MEMBRE DE LA XARXA EUROPA CINEMAS

 ‘L’AJUT D’EUROPA CINEMAS ÉS 
EL QUE ENS PERMET CADA ANY 

CONTINUAR ENDAVANT’

El passat 4 de  desembre va ser el 73è ani-

versari del Cinema Maldà, la sala de pantalla 

única més antiga de Barcelona, inaugurada 

el 1945. Des del 2015 el Cinema Maldà forma 

part de la xarxa Europa Cinemas, la primera 

xarxa de sales compromesa amb la progra-

mació de cinema europeu. 

La continuïtat del Cinema Maldà està en 

perill. La baixada d’espectadors experimen-

tada aquest any i el passat, i que ha estat 

provocada entre d’altres per l’atemptat de 

la Rambla de 2017 i unes obres a l’edifici que 

ocupen, han portat aquest cinema, ubicat a 

les Galeries Maldà, al límit.

Han acumulat deutes que, si no els paguen, 

els obligaran a tancar. Per evitar-ho, necessi-

ten nous socis que els aportin liquiditat. Per 

només 100 € a l’any, el soci o patró pot anar 

al cinema cada dia i veure fins a cinc pel·lícu-

les en versió original, a mode de tarifa pla-

na. Els que no siguin socis tenen la mateixa 

oportunitat de veure cinema, però a un preu 

reduït de cinc euros de dilluns a dijous i de 

set euros divendres i el cap de setmana.

Xavier Escrivà Sánchez va començar a tre-

ballar fa més de 30 anys a les galeries Mal-

dà, a Ciutat Vella, al cor de Barcelona. Cada 

divendres, quan acabava la seva feina, que 

ENTREVISTA
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consistia en netejar els vidres i els apara-

dors del centre comercial, se n’anava al ci-

nema Maldà, i gaudia de pel·lícules de Vis-

conti, Dreyer, Bergman... La seva presència 

a la platea es va fer tan habitual que un dia 

li van proposar que es quedés a treballar-hi. 

“Va ser un dels moments més feliços de la 

meva vida”, confessa aquest cinèfil empe-

dreït, que va veure la possibilitat de “veure 

cinema gratis!”. 

Així, Escrivà va començar marcant els ti-

quets a l’entrada d’aquesta sala que en els 

seus orígens oferia un programa doble de 

cine de barri dedicat a pel·lícules de rees-

trena. Posteriorment es va treure el carnet 

d’operador, i va passar a ser operador. I més 

tard, programador. Després d’un parèntesi 

de quatre anys en què el Maldà va romandre 

tancat (2003-2007), l’any 2010 Xavier Escri-

và va assumir-ne la direcció, fins al dia d’avui. 

Xavier Escrivà ha compartit amb nosaltres la 

seva passió pel cinema i el seu esforç titànic 

per tirar endavant l’històric cine de les ga-

leries Maldà, l’única sala de sessió contínua 

que perdura a Barcelona: “El Maldà és una 

part de la meva vida, m’he passat mitja vida 

aquí. És amor al cinema en estat pur”.

XAVIER ESCRIVÀ

“El Maldà és una part de 
la meva vida, m’he passat 
mitja vida aquí. És amor al 

cinema en estat pur.”
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P Des del 2015 el Cinema Maldà forma 

part de la xarxa Europa Cinemas. Fins 

a quin punt us ha beneficiat formar-ne 

part?

R Feia temps que volíem entrar a la xarxa, 

però entre una cosa i una altra no ens hi 

posàvem. Som conscients que aquí hem 

de ser-hi, i més nosaltres, que programem 

un 90% de cinema europeu! Som el que 

Europa Cinemas demana! Som nosaltres! 

Cinema europeu independent, arriscat i 

pel·lícules que potser no han funcionat 

(que potser només han estat una setma-

na en cartellera), i que nosaltres les por-

tem! Encara que sabem que no farem ni 

un duro, però vivim de la cultura i vivim 

de programar bon cinema! 

Formar part de la xarxa ens ha benefi-

ciat molt, perquè tenim més visibilitat. 

La xarxa està molt en moviment, es fan 

moltes activitats i trobades. Ens vam tro-

bar al Festival de Berlín, i al Festival de 

Cannes alguna vegada també. Jo estic 

encantat de formar part de la xarxa! A 

part, evidentment, de l’ajuda econòmica! 

Que realment és el que ens dona l’em-

penta definitiva per poder continuar un 

any més. 

P Podem dir que hi ha un abans i un des-

prés de rebre l’ajut d’Europa Cinemas?

R Oh i tant! Totalment! Perquè sense el 

seu ajut, potser fa dos o tres anys ha-

guéssim tancat... No podíem assumir-ho. 

El deute era massa gran, inassumible!

P Formar part de la xarxa us exigeix te-

nir un mínim de 70% de programació 

europea. Quins són els altres criteris de 

programació que seguiu? 

R Nosaltres complim en escreix el requisit, 

ja que programem un 90% de cinema eu-

ropeu! També projectem pel·lícules arris-

cades, cinema d’altres països, tot i que les 

han de portar els distribuïdors. Perquè 

sovint ens trobem amb la dificultat que 

pel·lícules que ens interessaria passar, els 

distribuïdors no les porten. Perquè ara els 

distribuïdors tampoc no arrisquen com fa 

20 anys! Fa 20 anys arriscaven moltíssim! 

I és una pena... També cal tenir en compte 

que no són pel·lícules de 45 còpies, són 

films de 12 còpies, i ja anirà creixent, amb 

el boca a boca... 

P A més del Maldà Nins, oferiu diverses 

propostes per atraure públic... 

R El Maldà Nins no és per als nens, sinó 

que és per als pares i les mares, perquè 

puguin venir al cinema a veure una pe-

l·lícula actual acompanyats dels seus be-

bès! El problema és que quan els nens 

tenen un any o un any i mig, ja deixen de 

venir, perquè són massa grans i corren 

pel cine... I dona molta feina, ja que el pú-

blic objectiu caduca perquè les criatures 

creixen, i cal canviar de públic, i tornar a 

començar en la cerca de nou públic. Però 

estem molt contents de portar aquesta 

iniciativa endavant, cada 15 dies! Excepte 

a l’estiu...  Som l’únic cinema de Barcelo-

na que ho fem! 

També organitzem projeccions per a es-

coles, per a casals d’avis i sessions sor-

presa, en què l’espectador paga el que 

consideri oportú una vegada finalitzada 

ENTREVISTA  XAVIER ESCRIVÀ

XAVIER ESCRIVÀ

“Vivim de la cultura i vivim 
de programar bon cinema.”
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la pel·lícula. I també oferim descomptes 

especials destinats als aturats, els jubilats, 

els socis de biblioteques i d’altres entitats.

P I dueu a terme alguna estratègia per 

atraure públic jove?

R Ho intentem, però és molt difícil. Cos-

ta molt! Intentem fidelitzar el públic amb 

les targetes, oferim entrades a preus as-

sequibles (entre setmana val 5 euros, 

i pots veure 2 o 3 pel·lícules!), però és 

complicat.

Al Festival de Cinema de Drets Humans 

ha vingut molt públic jove, i a tothom li 

entregàvem informació del cinema, però 

jo crec que no enganxa. Són dues genera-

cions que costa molt, que no s’enganxen 

al cinema, i això es nota. El nostre públic 

és de 40 anys cap amunt. I un públic de 

dones. Jo ho dic sempre, aquest cinema 

viu de les dones. Si no fos per elles, no 

existiríem! Qui compra llibres? Les dones! 

Qui va al teatre? Les dones! Qui va al cine-

ma? Les dones! Jo tinc un 90% de públic 

femení! Està clar, i és que és així. I la gent 

jove costa moltíssim. I mira que nosaltres 

fem coses, però costa molt! Jo ni em pre-

ocupo de portar cinema més comercial 

perquè penso que no val la pena, ja que 

tampoc no aconseguiré que vinguin més 

al cinema. No s’assabentaran, no mira-

ran el Maldà, no saben ni què és. Intento 

lluitar, intento fer coses, però no puc... És 

una lluita bastant perduda. Preferim de-

dicar temps i energies a altres iniciatives 

que ens donin més fruits. 

P Continueu sent l’únic cinema de sessió 

contínua de Barcelona?

R Exactament! Som el cinema més antic 

de Barcelona, i l’únic de sessió contínua: 

pel preu d’una entrada, pots veure totes 

les pel·lícules! 

P L’amenaça de tancament sempre ha 

sobrevolat el Maldà. Ara que semblava 

que s’havia reconduït la situació, torna a 

haver-hi perill real de tancament?

R L’any passat, entre l’atemptat de Les 

Rambles que a partir del dia 17 d’agost 

ja no venia ningú, en tot un mes van ve-

nir 50 persones! Hi va haver dies que 

fèiem 1 o 2 persones. Va ser nefast. Des-

prés va entrar el Procés, que també va 

ser terrible per nosaltres. Posteriorment 

vam aconseguir aixecar-nos una mica i el 

20 de desembre de 2017 va ser el primer 

dia que vaig veure que això començava a 

despuntar. Però després, al mes de maig 

de 2018, ens trobem amb les obres de 

l’hotel de luxe, que ens van destrossar, tot 

obligant-nos a anul·lar 3 sessions diàries! 

I tot això ens ha fet molt de mal, molt! 

Ja portàvem una mica de dèficit de l’any 

passat, i ara, estem al límit. 

El perill de tancament real sí que hi és. 

L’administració de les galeries sempre 

s’han portat molt bé amb nosaltres, per-

què els hi agrada molt la cultura. Però te-

nim un deute, i l’hem de pagar. També cal 

destacar que no rebem cap subvenció de 

l’Ajuntament. I no ho entenc.  A qualsevol 

altre país europeu això no passaria.

  XAVIER ESCRIVÀ  ENTREVISTA
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“Nosaltres programem un 
90% de cinema europeu, 
independent i arriscat!”
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A Alemanya o a Dinamarca un cinema 

com el nostre estaria molt protegit. A Ale-

manya, el pas al digital, per exemple, el va 

pagar l’Estat. Això és potenciar la cultura! 

En el nostre cas, ens ho hem hagut de 

pagar nosaltres, i val 60.000 euros!

P Un dels sistemes que heu instaurat és 

la tarifa plana (els carnets de “patrons 

del maldà”), des de l’any 2014. Quants 

patrons/socis teniu actualment? Quants 

de nous en farien falta per evitar el tan-

cament?

R Necessitaríem uns 300 socis nous. Més 

o menys hi hem arribat, però el que em 

fa por és que no vinguin a buscar el car-

net. Que s’apuntin però després, a l’hora 

de recollir-lo, se’ls hi passi. I ha de quedar 

clar que poden aprofitar el cinema! No 

és un donatiu a fons perdut! És un quid 

pro quo! Ja que pots venir al cinema cada 

dia! És ideal!

P Recordes quina és la pel·lícula euro-

pea que ha obtingut més taquillatge al 

Cinema Maldà?

R Amélie’, ‘Delicatessen’, ‘Cielo sobre 

Berlín’, i en un moment les pel·lícules del 

Bergman també tiraven molt. I entre les 

més recents, ‘La grande belleza’, de Paolo 

Sorrentino (2013), que va estar 3 mesos 

en cartellera i funcionava súper bé! Cada 

projecció era una bogeria! 60 persones o 

més! Anava molt bé! 

P Tu i les teves dues companyes feu de 

programadors, taquillers i projeccionis-

tes, a mode d’home/dona orquestra...

R - Efectivament, som només 3: jo, la 

Maria i la Natàlia. I realment, jo sense elles, 

que porten ja 5 o 6 anys aquí amb mi, no 

podria estar! Perquè són les meves ca-

mes i els meus braços! Jo me’n puc anar 

2 mesos a Austràlia i quedar-me tranquil! 

Perquè són perfectes! 

I fem torns. Quan hi som, hi som sols. I 

qui hi és, es fa càrrec de tot, com si d’un 

home o dona orquestra es tractés.... Ven 

els tiquets, els trenca, projecta la pel·lí-

cula... És una mica estressant, però bé... 

Vulguis que no, amb el digital ha millorat, 

perquè abans amb el 35mm era més pro-

blemàtic, sobretot per l’aspecte tècnic...

ENTREVISTA  XAVIER ESCRIVÀ

P I encara et queda temps d’anar al ci-

nema?

R Jo vaig al cinema pràcticament cada 

dia, quan no estic aquí al Maldà... I és que 

jo no m’atreveixo a programar una pe-

l·lícula sense haver-la vista! És una cosa 

que no em perdonaria mai! Fins i tot quan 

estreno una pel·lícula, demano que me la 

passin, o me’n vaig al passi de premsa al 

matí a veure-la, o la miro a l’ordinador, 

però jo no puc programar una pel·lícula 

sense haver-la vist! No programo només 

sota el meu criteri o gust; bàsicament és 

un 80% el meu criteri, però també hi ha 

pel·lícules que a mi no m’agraden i les 

programo, perquè entenc que poden te-

nir un interès! També veig les pel·lícules 

als festivals, que m’ajuda moltíssim!

XAVIER ESCRIVÀ

“A qualsevol altre país 
europeu un cinema com 

el nostre estaria molt 
protegit”



23

  XAVIER ESCRIVÀ  ENTREVISTA

P Què demanaries al públic?

R Jo al públic els demanaria que, si no es 

poden fer el carnet, o no poden comprar 

el pack de Nadal que oferim de 5 entra-

des per 20 euros, doncs que vinguin al 

cinema! I que vinguin els dies que només 

val 5 euros! No els demano res més! Ve-

niu al cinema! Veniu cada 15 dies o cada 3 

setmanes... Veniu de tant en tant al cine-

ma! Mireu la cartellera del Maldà, i sem-

pre trobareu una pel·lícula que us agradi, 

segur! I a vegades descobrireu films que 

no us ho haguéssiu dit mai... Són les sor-

preses del cinema europeu i independent! 
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En el marc de la 31a edició dels Pre-

mis Europeus de Cinema (European 

Film Awards), el passat 13 de desembre 

va tenir lloc a Sevilla el taller  “SOURCES 

OF INSPIRATION” amb Lukas Dhont, di-

rector i co-guionista de ‘Girl’, pel·lícula 

guardonada amb el European Discovery 

- Prix Fipresci dels EFA. 

Aquesta activitat va ser organitzada per 

les oficines del Programa Europa Creati-

va MEDIA del País Basc, Catalunya, An-

dalusia i Espanya i Sources 2, i va tenir 

lloc al Centre d’Iniciatives Culturals de la 

Universitat de Sevilla (CICUS), amb mo-

tiu de la celebració a Sevilla de la Gala de 

lliurament de Premis Europeus de Cinema. 

La pel·lícula ‘Girl’, que explica la història 

de Lara, una noia transgènere de 15 anys, 

que somia amb convertir-se en ballarina, 

va ser premiada al Festival de Cinema de 

Cannes, Un Certain Regard: millor actua-

ció, òpera prima i FIPRESCI, i va obtenir 

el premi del Públic a la millor pel·lícula eu-

ropea al Festival de Cinema de San Se-

bastián. Girl comptava també amb tres 

nominacions- incloent millor pel·lícula - als 

Premis del Cinema Europeu.

La prestigiosa i popular col·lecció, “Sour-

ces of Inspiration” ha estat present arreu 

d’Europa durant 25 anys, tot aportant una 

visió individual sobre el cinema dels més 

apassionants guionistes i directors eu-

ropeus, tot oferint al públic la seva visió 

del cinema i de la seva obra. En aquesta 

ocasió va ser Lukas Dhont, jove director 

autor de l’esperada Girl, qui ens va acom-

panyar a Sevilla i ens va transmetre les se-

ves “Fonts d’Inspiració”.

En un acte d’enorme generositat, Dhont 

ens va regalar un deliciós i minuciós anàli-

si de la seva pròpia feina i de la seva evo-

lució des de la perspectiva de la persona 

fins al director de cinema que és actual-

ment. 

Així, el jove director va iniciar la trobada 

confessant que era la primera vegada que 

estava en aquest costat de l’escenari, i 

que se sentia estrany de ser a l’altre cos-

tat. Però que procuraria explicar el seu re-

corregut i la seva experiència, en el sentit 

que pogués servir, d’alguna manera, com 

a font d’inspiració per als assistents. “Tot 

i que no n’estic segur, ja que crec que jo 

mateix encara estic aprenent molt sobre 

què és fer una pel·lícula o què és ser un 

artista. Primer he decidit parlar de qui soc 

i per què vaig fer les coses que vaig fer i 

per què vaig fer les pel·lícules que vaig fer, 

amb l’esperança que hi hagi coses que 

puguin ser una espècie d’inspiració”. 

“En primer lloc, és important dir que no 

sempre havia volgut ser cineasta... Quan 

era petit, volia ser ballarí... Quan vaig 

créixer, vaig tenir aquesta gran passió per 

la dansa i em vaig adonar que, quan era 

a l’escola, m’agradava fer petits especta-

cles de dansa als meus companys de clas-

se. Ballava tots els èxits populars, i vaig 

descobrir que era una mica incòmode per 

als meus companys de classe. Em refe-

reixo al fet que em van fer sentir incòmo-

de, i me’n vaig adonar. I va ser la primera 

https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/nomination-current
https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/nomination-current
https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/nomination-current
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/europacreativaandalucia/wp-content/uploads/2018/11/lukas-dhont-print.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/europacreativaandalucia/wp-content/uploads/2018/11/lukas-dhont-print.pdf
https://www.mfdb.eu/en/film-girl_c88996
http://www.europacreativaeuskadi.eu/
https://www.europacreativamedia.cat/
http://www.europacreativaandalucia.es/
http://www.europacreativaandalucia.es/
https://www.oficinamediaespana.eu/
https://www.sources2.de/
https://cicus.us.es/
https://cicus.us.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-girl_c88996
https://www.festival-cannes.com/es/
https://www.festival-cannes.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://cineuropa.org/film/351459/
https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/nomination-current
https://www.imdb.com/name/nm4080113/
https://cineuropa.org/film/351459/
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vegada que vaig comprendre que un nen 

se suposa que ha de comportar-se d’una 

manera, i una nena se suposa que ha de 

comportar-se d’una altra manera.”

“Crec que aquest estereotip està canviant, 

i en realitat he decidit amb el meu treball 

que vull ajudar al canvi. I és per això que 

vaig fer les pel·lícules que vaig fer... I per 

què també he fet una pel·lícula com ‘Girl’”.

Continuant amb la seva infància, Lukas 

Dhont va explicar que, pel fet de sentir-se 

incòmode, va deixar de ballar i, seguint 

els consells del seu pare, es va apuntar als 

boy-scouts. “I no vaig arribar a gaudir-ne, 

però m’hi vaig apuntar i vaig haver d’in-

tentar encaixar en la idea de ser un noi 

escolta. I així, crec que allà, en aquell mo-

ment, quan vaig intentar encaixar en una 

altra cosa diferent de la que volia fer, es 

va desenvolupar una gran part del meu 

treball. En aquell moment no n’era cons-

cient, és clar. Però crec que tot i que les 

pel·lícules no poden ser res gaire personal, 

i que malgrat que no siguin autobiogràfi-

ques, sempre hi ha elements que passen 

a la nostra vida, o que passen a una altra 

persona de la nostra vida, que influiran en 

les pel·lícules que fem”.

En aquell moment també va descobrir que 

li agradava dirigir a la gent, al seu pare, a 

la seva mare, al seu germà... I per la seva 

primera comunió, va demanar una càme-

ra, i la seva mare li va dir que sí. I va ser la 

primera vegada que va tenir una càmera 

a les seves mans, i va començar a filmar al 

seu germà, a la seva mare, al seu pare, i va 

crear les seves primeres petites històries 

narratives.

Als 15 anys va començar a filmar i editar 

les seves primeres pel·lícules, i estava fas-

cinat amb les pel·lícules de terror “perquè 

sentia que per a mi era fàcil provocar un 

efecte mentre feia terror. Podia espantar 

la gent o ser molt dramàtic”.

El pare de Lukas Dhont realment volia que 

estudiés ciències matemàtiques a l’esco-

la secundària i no li agradava la idea que 

anés a una escola d’art. I així, van arribar a 

l’acord que si estudiava ciències matemà-

tiques, el deixaria intentar estudiar a l’es-

cola d’art quan tingués 18 anys.

I Dhont va fer l’educació secundària en 

un institut molt catòlic, on “la meva crea-

tivitat i la meva personalitat estaven en 

pausa. Sabia en aquell moment com era 

tractar d’encaixar, pel meu pas als joves 

escoltes i, en realitat, a l’escola secundària 

em vaig limitar pràcticament a això, a in-

tentar encaixar-hi”.

“I als 18 anys, per fi, em van permetre ini-

ciar l’escola de cinema. I va ser un gran xoc 

per a mi, perquè era un ambient molt dife-

rent, amb tot tipus de persones diferents, 

i amb moltes personalitats diferents, per-

sonalitats extravertides, que realment sa-

bien qui eren. Persones que sabien de què 

volien parlar... I jo tenia 18 anys, i no sabia 

res d’això! Realment no sabia qui era i de-

finitivament no sabia de què parlar ni fins 

i tot si tenia alguna cosa de què parlar...”. 

“Així que, quan em van permetre iniciar 

l’escola de cinema, vaig ser molt feliç, 
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però també molt temorós alhora. El pri-

mer any va ser una mica dur, perquè els 

meus professors em van fer veure que les 

meves pel·lícules eren avorrides, perquè 

no eren honestes amb mi mateix. I alesho-

res em vaig dir a mi mateix: utilitzaré les 

meves pel·lícules per ser més honest del 

que soc a la vida real. El fet és que soc un 

home homosexual, i no havia parlat de la 

meva sexualitat amb ningú.”

“Ara penso que si vols fer pel·lícules has 

de ser extremadament honest, honest 

amb tu mateix i amb el món que t’envol-

ta. I crec que les meves pel·lícules no eren 

bones en aquell moment, perquè no era 

honest. Així que vaig decidir parlar so-

bre les coses que havien estat molt im-

portants en la meva vida. Així doncs, el 

primer curtmetratge que vaig fer va ser 

sobre un jove ballarí.”

Lukas Dhont també va destacar la impor-

tància del fet que a l’escola de cinema on 

va anar va haver de combinar documental 

i ficció, sense haver de triar un dels dos 

gèneres. I ell sempre va estar convençut 

que volia fer ficció. Mai va estar realment 

interessat en fer documental.  “Estava in-

teressat en les pel·lícules, en crear-les, en 

escriure-les, i crear coses que no existien, 

enlloc d’haver d’enfrontar-me amb allò 

que existia”. 

Però va haver de fer un curtmetratge do-

cumental, per a l’escola, i va decidir anar 

a una casa on els fills dels immigrants i els 

mariners viuen tots junts mentre els seus 

pares són fora. I s’hi va instal·lar tres me-

sos, observant i convivint amb els infants, 

dormint-hi i filmant-los. “I mentre ho feia, 

vaig descobrir el poder de mirar alguna 

cosa. Per primera vegada estava realment 

mirant la realitat i deixava que la realitat 
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fos el que la pel·lícula seria. I, de fet, fent 

aquest documental vaig aprendre molt 

sobre com prendre el temps per mirar la 

posició d’on, com a càmera, i com a per-

sona i com a director, volia afegir, i la ma-

nera en què volia mostrar alguna cosa. 

Però el que més vaig aprendre era mai 

saber què passaria, mai sabia què farien 

el nens... El poder d’alguna cosa existent, 

sense intentar controlar-la.”

“I penso que ha aplicat això a les meves 

ficcions. Quan soc al set, quan dirigeixo, 

tinc els meus guions, però sempre busco 

aquells moments en què en què hi haurà 

alguna cosa que no puc controlar. I, en 

realitat, totes les meves ficcions es basen 

en aquesta idea. L’equip tècnic i jo mateix 

com a director, ocupem el mínim espai 

possible. Les persones que ocupen més 

espai al meu set són els actors. Mai utilit-

zem gaire il·luminació, i així, les persones 

que ocupen més espai al set són els ac-

tors. I això és una cosa que vaig aprendre 

rodant documental.”

Després de rodar aquest documental, es-

tava encara més convençut que volia fer 

ficcions. Perquè, malgrat haver après so-

bre la posició que havia d’ocupar, “em va 

resultar dur rodar documentals perquè 

em semblava difícil ser a algun lloc i des-

prés haver de continuar vivint. Vaig sentir 

que era una brutalitat, i que em costava 

molt de manejar. I en aquest breu període 

de temps realment no sabia, com a per-

sona, com podia tractar amb això. Com 

podia filmar algú i jo mateix editar la na-

rració d’algú que existeix”.

“Així que vaig continuar amb la ficció, i 

vaig fer un altre curt de ficció titulat ‘L’In-

fini’, que era la pel·lícula del meu màster, 

i que és una pel·lícula sobre un noi jove el 

pare del qual retorna de la presó i s’en-

fronta, per primera vegada, a la figura 

d’un pare, la figura d’una energia mas-

culina. L’infini és una pel·lícula sobre una 

lluita entre masculinitat i feminitat d’una 

manera molt concreta. La lluita entre un 

pare i una mare i un noi jove entremig, 

però d’una manera molt més abstracta. 

És una lluita entre una energia masculina 

i una energia femenina. I això és alguna 

cosa molt important per a mi que em va 

passar com a nen, com a adolescent i, en 

aquell moment de la meva vida, com a 

realitzador.”

ARTICLE LUKAS DHONT
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Parlant de les seves influències, Lukas 

Dhont va referir-se a la pel·lícula ‘Elephant’, 

de Gus Van Sant, com la primera vegada 

que va veure les possibilitats d’una càme-

ra i del mitjà cinematogràfic. I a través de 

Gus Van Sant va descobrir Chantal Aker-

man, una artista belga que va esdevenir 

molt important per a ell. I també van re-

sultar crucials per a Dhont els germans 

Dardenne, cineastes belgues “que utilit-

zen la coreografia per construir les se-

ves pel·lícules”. “Usen les seves càmeres 

com si fossin ballarins que es mouen entre 

els personatges”. I vaig adonar-me que 

aquests germans utilitzen la dansa en el 

seu cinema, i jo també volia usar la dansa 

en el meu cinema! I vaig sentir que volia 

fer servir el que mai havia arribat a fer del 

tot, el que vaig deixar de fer perquè em 

vaig sentir incòmode fent-ho. Volia trobar 

un lloc per ballar a les meves pel·lícules!”.

I de tots aquests fonaments, va sorgir ‘Girl’, 

que és la primera pel·lícula que va fer al 

sortir de l’escola. “Després de l’escola, no 

vaig continuar fent curtmetratges, per-

què la idea de ‘Girl’ ja estava al meu cap. 

En realitat, el 2009, quan tenia 18 anys, 

a punt de començar l’escola de cinema 

i encara no gaire honest amb qui era jo, 

vaig descobrir la història en un diari bel-

ga sobre una jove transgènere de 15 anys 

anomenada Nora, que volia convertir-se 

en una ballarina de clàssic, però a qui l’es-

cola de dansa on anava no li va permetre 

canviar les classes de la classe de nois a la 

de noies. I vaig tallar aquest article imme-

diatament”. I me’l vaig guardar amb mi. I 

crec que la meva raó principal per la qual 

aquest article era tan important per a mi 

és que contenia tots els elements al quals 

m’havia enfrontat jo mateix quan era nen: 

la dansa, que jo vaig abandonar i que la 

Nora continuava fent; i la confrontació en-

tre ser home i dona, entre gènere i biolo-

gia. I això va ser molt important per a mi 

en aquell moment. I volia que fos la meva 

primera pel·lícula. Amb l’esperança que, 

després de l’escola de cinema, podria ser 

honest amb mi mateix i fer-ho.”

“I així, vaig contactar amb la Nora durant 

el meu pas per l’escola de cinema i li vaig 

dir “tinc una gran admiració per a tu. Vols 

que ens coneguem i veure què podem 

fer?”. I ella es va negar perquè es trobava 

en un moment molt difícil de la seva vida i 

perquè els mitjans de comunicació havien 

estat molt ansiosos per escriure sobre la 

seva història i sobre la seva escola que no 

acceptava la seva ballarina com a nena. I 

em vaig sentir molt trist quan ella s’hi va 

negar, però vaig dir d’acord, i un any des-

prés ho vaig tornar a intentar. I la meva 

persistència crec que la va convèncer i va 

voler conèixer-me. Ens vam conèixer i li 

vaig dir “realment vull que sigui la meva 

primera pel·lícula. Realment vull escriure 

alguna cosa sobre tu!”. I, afortunadament, 

va estar-hi d’acord. I vam començar a 

parlar de la seva vida i de com volia ser 

una ballarina de clàssic. I crec que, parlant 

amb ella, em vaig adonar que tot el que 

tenia era molt fidel a si mateixa, i que era 

molt honesta per ser tan jove, però estava 

en un moment de la seva vida que volia 

desaparèixer. No volia destacar, no volia 

ser la noia transgènere diferent. Ella volia 

ser com la resta.”

LUKAS DHONT ARTICLE 
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“I jo mateix em vaig reconèixer. Em vaig 

reconèixer a mi i en com he intentat en-

caixar a la societat. La Nora estava trac-

tant d’encaixar amb aquesta societat. I 

vaig dir-me, això és el que vull que tracti 

la meva pel·lícula. Volia fer una pel·lícula 

sobre aquest moment en la nostra vida. I 

vaig adonar-me que feia 21 anys que ha-

via volgut fer una pel·lícula sobre aquest 

tema!”.

“Jo sempre he vist el cinema com un pont. 

Faig cinema perquè vull tenir un efecte en 

la gent, però també faig cinema per mi 

mateix. I quan ho faig per mi mateix, és 

perquè vull conèixer algú, i vull compren-

dre millor altres persones. I durant aquest 

temps, m’entenc millor també a mi ma-

teix. Així, aquest pel·lícula no era només 

per a l’audiència, també era per a mi. Per 

processar una cosa més a la meva vida. 

Així com també era per a la Nora, per pro-

cessar alguna cosa de la seva vida. De la 

mateixa manera que els artistes fan terà-

pia amb el seu art.”

“I també vull filmar per tenir un efecte fí-

sic. Vull filmar per treballar físicament. 

Vull que les persones que vinguin a veure 

la pel·lícula tinguin una experiència física. 

El meu desig més gran és que experimen-

teu la pel·lícula en el seu cos, i intenteu 

estar amb ella.”  

El jove director també va destacar el fet 

que “una pel·lícula és el resultat del tre-

ball de tot un equip, d’un equip de moltes 

persones, on cadascú aporta la seva tasca 

imprescindible”. I també va fer referència 

a “l’emoció que sento quan veig que els 

meus actors fan alguna cosa que no espe-

rava que fessin. Perquè és quan realment 

tinc la sensació, i potser sembla una mica 

arrogant, però realment tinc la sensació 

que estic creant. Quan comencen a tenir 

una vida per ells mateixos. Realment tinc 

la sensació de que s’està creant alguna 

cosa. I és molt emocionant per a mi.”

El món del ballet em serveix de metàfora 

per parlar del conflicte, de la societat i de 

la divisió binària del món. Dhont va des-

tacar també que ‘Girl’ no és un retrat del 

que significa ser transgènere, sinó que és 

el retrat d’una noia transgènere.

ARTICLE LUKAS DHONT
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ÈXIT DE LA
1A EDICIÓ DE LA

EUROPEAN CINEMA NIGHT

El passat dimarts 4 de desembre, els 

Cinemes VERDI de Barcelona van 

acollir la celebració de la primera edició 

de la European Cinema Night. Es tracta 

d’una iniciativa d’Europa Creativa ME-

DIA, coorganitzada per la xarxa Europa 

Cinemas (de la qual els cinemes Verdi en 

formen part) i que va comptar amb el su-

port de la nostra oficina Europa Creativa 

Desk – MEDIA Catalunya.

Aquest projecte de divulgació del cinema 

europeu arreu del continent es va fer si-

multàniament a 34 cinemes dels 27 Estats 

de la UE al llarg de la setmana del 3 al 7 de 

desembre de 2018. En total, s’hi van pro-

jectar 21 films europeus. Aquesta iniciati-

va pretén celebrar la riquesa i la diversitat 

del cinema europeu i s’adreça al públic en 

general a través d’aquestes projeccions 

a sales que pertanyen a la xarxa Europa 

Cinemas, que compta amb el suport d’Eu-

ropa Creativa.  

En el cas dels cinemes Verdi de Barcelona, 

la pel·lícula escollida va ser ‘Rojo’, de Ben-

jamin Naishtat, guanyadora de la Conxa 

de Plata al Millor Director, la Conxa de Pla-

ta al Millor Actor i el Premi del Jurat a la 

Millor Fotografia en el passat Festival de 

Cinema de Sant Sebastià. El film compta 

amb el suport d’Europa Creativa MEDIA 

als Fons de Coproducció Internacionals.  

‘Rojo’ va obtenir 55.000 del suport del 

fons de coproducció Hubert Bals del Fes-

tival Internacional de Rotterdam, que és 

un dels fons de coproducció seleccionats 

dins la convocatòria de MEDIA. L’esdeve-

niment va ser gratuït, però amb inscripció 

prèvia via email del cinemes Verdi. I van 

assistir-hi més de 230 persones.
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http://www.cines-verdi.com/barcelona/ca/
https://www.europa-cinemas.org/en/news/network-highlights/34-shades-of-european-cinema-night
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://www.europa-cinemas.org/en
https://www.europa-cinemas.org/en
https://www.europacreativamedia.cat/
https://www.europacreativamedia.cat/
https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.sansebastianfestival.com/es/
https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
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Els Cinemes Verdi formen part de la xar-

xa Europa Cinemas des de l’any 1999. 

Són 20 anys, doncs, rebent el suport de la 

xarxa. Creada l’any 1992 a iniciativa d’un 

grup de trenta exhibidors de cinema, Eu-

ropa Cinemas s’ha convertit en 25 anys 

en una xarxa que uneix més de 1.100 ci-

nemes (prop de 3.000 pantalles) a 43 

països. 

Al 2002 els Cinemes Verdi van rebre la pri-

mera edició del Premi Europa Cinemas a 

les sales de Cinema d’Europa Continental. 

Aquest guardó, que compta amb el suport 

del Programa Europa Creativa MEDIA de 

la Unió Europea, vol reconèixer l’esforç 

dels exhibidors per programar cinema al-

ternatiu al de les majors nord-americanes. 

El guardó el va lliurar el 22 de novembre 

de 2002 l’aleshores Comissària Europea 

d’educació i Cultura, Viviane Reding, en 

un acte que es va celebrar a la Biblioteca 

Nacional de França de París. Enric Pérez, 

aleshores director dels Cinemes Verdi, va 

recollir el premi, tot declarant: “Aquest 

premi reconeix la nostra aposta durant 15 

anys pel cinema social i cultural, no com 

un mer article d’entreteniment. Un guardó 

que a més ens dona forces per lluitar uns 

altres 15 anys més”. 

Contestant la pregunta de com havia 

canviat el consum de cinema europeu en 

aquests darrers anys, Enric Pérez consi-

dera que el secret d’aquestes sales per 

aconseguir el beneplàcit del públic encara 

que no se’ls ofereixi cinema comercial rau 

en “saber dir no al que exhibeixen la resta 

dels cinemes i apostar pel que els altres 

no volen. Així els demostrem que el públic 

sí que vol veure aquest cinema”.

Enric Pérez va contestar que el suport a 

la coproducció arriba quan es detecta un 

bon projecte com “Rojo” que acull alhora 

el talent divers europeu i llatí.

El soci fundador dels Verdi va recordar els 

títols europeus d’èxit als Verdi des de la 

seva fundació, tot esmentant alguns títols 

de Krzysztof Kieslowski com ara la seva 

trilogia ‘Azul’, ‘Blanco’, ‘Rojo’ i ‘La Doble 

Vida de Verónica’.

A Contracorriente Films és una distri-

buïdora i productora de cinema creada 

el 2010 per esdevenir una de les empre-

ses cinematogràfiques de referència en el 

mercat espanyol. Amb seu a Barcelona, 

els seus accionistes principals i equip ges-

tor acumulen molts anys d’experiència en 

la professió. 

Especialitzada en cinema europeu i in-

dependent amb potencial d’arribar a un 

públic ampli, A Contracorriente Films és 

actualment la distribuïdora de capital es-

panyol líder en el mercat de sales, tot acu-

mulant més de 5 milions d’espectadors i 

amb una recaptació a la taquilla de 2012 

superior a 21 milions d’euros. 

Per presentar A Contracorriente, Àlex 

Navarro va introduir el director de negoci 

de l’empresa, Eduardo Escudero tot re-

cordant la seves diferents vessants de ne-

goci, tant com a productors, exhibidors, 

distribuïdors, editors de dvd i també amb 

festival propi.

https://www.europa-cinemas.org/en
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.acontracorrientefilms.com/
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A la pregunta d’Àlex Navarro sobre quin 

era el secret de A Contracorriente per 

connectar amb la seva audiència a través 

dels títols distribuïts, Eduardo Escudero 

va dir que ells “estan especialitzats en ci-

nema europeu i en concret en cinema en 

idioma francès, però sense descartar les 

òperes primes ni tampoc el guardonats 

en el circuit de festivals”.

Pel que fa als títols amb més èxit, Eduar-

do Escudero va destacar-ne uns quants, 

i Àlex Navarro es va encarregar de com-

pletar el llistat tot destacant-ne els que 

compten amb suport MEDIA, com ara 

‘Intocables’, ‘Els Seductors’, ‘Petites 

mentides sense importància’, ‘Professor 

Lazhar’, ‘Benvinguts al Sud’, ‘L’home del 

costat’ i ‘Jane Eyre’. 

El CEO de A Contracorriente, Adolfo Blan-

co, seguia amb deteniment la reacció de 

l’audiència en sentir cadascun dels títols 

exhibits als Verdi des del 2009 entre els 

quals des títols que han gaudit d’especial 

acceptació com ara Intocable, Els Seduc-

tors, Petites mentides sense importàn-

cia, Professor Lazhar, Benvinguts al Sud, 

L’home del costat i Jane Eyre.

Després de la intervenció d’Enric Pérez i 

Eduardo Escudero es va donar pas a la 

projecció del film ‘Rojo’.
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https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
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Sinopsi

A mitjans dels anys 70, un home estrany 

arriba a una tranquil·la ciutat de provín-

cies. En un restaurant, i sense motius apa-

rents, comença a agredir Claudio, un reco-

negut advocat. La comunitat dona suport 

a l’advocat i l’estrany és humiliat i expul-

sat del lloc. Més tard i camí a casa, Claudio 

i la seva dona, Susana, són interceptats 

per l’home estrany, que està determinat 

a cobrar-se una terrible venjança. L’advo-

cat pren llavors un camí sense retorn, de 

mort, secrets i silencis.

Títol: Rojo

Director: Benjamin Naishtat

País: Argentina, França, Països Baixos, Brasil,

Alemanya, Suïssa 

Any: 2017

Gènere: Ficció

Guionista: Benjamin Naishtat

Càsting: Darío Grandinetti, Andrea Frigerio,

Alfredo Castro, Diego Cremonesi

Producció: Viking Film (NL), Ecce Films (FR),

Sutor Kolonko (DE), Pucara Cine (Argentina), 

Desvia (Brazil).

EUROPEAN CINEMA NIGHT ARTICLE 

37

https://www.youtube.com/watch?v=FuP7YBN--kw&feature=youtu.be
https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
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Entre la filmografia de Darío Grandinetti, 

l’actor protagonista de Rojo, trobem 

5 pel·lícules amb suport MEDIA: Carne 

de neón (Neon flash), de Paco Cabezas 

(Espanya, França, Suècia, Argentina, 

2010); Hable Con ella, de Pedro 

Almodóvar (Espanya, 2001); Julieta, 

també dirigida per Pedro Almodóvar 

(Espanya, 2016); Palabras encadenadas, 

de Laura Mañá (Espanya, 2002); i Rojo, 

de Benjamin Naishtat (Argentina, França, 

Països Baixos, Brasil, Alemanya, Suïssa, 

2017). 

Després de la projecció de la pel·lícula va 

tenir lloc un col·loqui amb el públic assis-

tent a càrrec de Francesc Sànchez Barba,  

Director adjunt del Centre d’Investigació 

Film-Història i professor associat de la Fa-

cultat de Geografia i Història de la UB, que 

va permetre contextualitzar els temps 

històric i la pel·lícula. Tot seguit, Àlex Na-

varro va clausurar l’acte, tot convidant al 

públic assistent al còctel que es va oferir 

al Cafè Salambó, ubicat just al costat del 

cinema, per celebrar la Nit del Cinema Eu-

ropeu.

ARTICLE EUROPEAN CINEMA NIGHTARTICLE EUROPEAN CINEMA NIGHT

38

M
á
x
im

o
 T

ie
m

b
lo

https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
https://www.mfdb.eu/en/film-carne_de_neaon_c86065
https://www.mfdb.eu/en/film-carne_de_neaon_c86065
https://www.mfdb.eu/en/film-hable_con_ella_c69721
https://www.mfdb.eu/en/film-julieta_c87613
https://www.mfdb.eu/en/film-palabras_encadenadas_c73095
https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
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Els assistents van rebre unes bosses de 

MEDIA amb material divers com ara un 

facsheet informatiu sobre la European 

Cinema Night a les diferents ciutats eu-

ropees que hi participen (en català i cas-

tellà), bolígrafs, flyers de la MFDB, infor-

mació d’Europa Cinemas i una tassa o 

calendari 2019 de MEDIA amb motiu dels 

films nominats als premis de la EFA 2019 . 

Els amants del cinema europeu van poder 

gaudir, doncs, d’una nit completa de bon 

cinema, col·loqui i còctel, i es van mostrar 

satisfets amb la iniciativa.  

La resta de 20  films amb suport MEDIA 

que es van projectar en el marc de la Eu-

ropean Cinema Night a les 33 ciutats eu-

ropees restants són:
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1

4. Happy as Lazzaro

d’Alice Rohrwacher 

(Itàlia, Suïssa, França, Aleman-

ya, 2018). Suport MEDIA a la 

Distribució a gairebé 30 països. 

2

5. On Body and Soul

d’Ildiko Enyedi 

(Hongria, 2017). Suport MEDIA 

al Desenvolupament i a la Dis-

tribució. 

3

6. The Killing of a Sacred Deer, 

de Yorgos lanthimos 

(UK, Irlanda, EUA, 2017). Suport 

MEDIA a la Distribució. 

4

7. Girls of the Sun

d’Eva Husson 

(França, Bèlgica, Geòrgia, Suïs-

sa, 2018). Suport MEDIA al Des-

envolupament i a la Distribució. 

8. The Apparition

de Xavier Giannoli 

(França, Bèlgica, Jordània, 

2018). Suport MEDIA a la Distri-

bució a prop de 30 països.

6

9. The Fugue,

d’Agnieszka Smoczynska 

(Polònia, República Txeca, Suè-

cia, 2018). Suport MEDIA a la 

Distribució. 

10. Bergman: A Year in a Life,

de Jane Magnusson 

(Suècia, Noruega, 2018). Suport 

MEDIA al Desenvolupament i a 

la Distribució.
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1. Woman at War, 

de Benedikt Erlingsson 

(Islàndia, França, Ucraïna, 2018). 

Suport MEDIA al Desenvolupa-

ment i a la Distribució.

2. Border

d’Ali Abbasi 

(Dinamarca, Suècia, 2018). Su-

port MEDIA a la Distribució. 

3. Cold War

de Pawel Pawilkowski 

(Polònia, França, UK, 2018). 

Suport MEDIA a la Distribució a 

26 territoris. 

https://www.mfdb.eu/en/film-lazzaro_felice_c88798
https://www.mfdb.eu/en/film-testraol_aes_laelekraol_c88129
https://www.mfdb.eu/en/film-the_killing_of_a_sacred_deer_c88252
https://www.mfdb.eu/en/film-les_filles_du_soleil_c88797
https://cineuropa.org/fr/film/346624/
https://www.mfdb.eu/en/film-fuga_c88808
https://www.mfdb.eu/en/film-bergman__ett_ar_ett_liv_c88806
https://www.mfdb.eu/en/film-kona_fer_ai_straia_c88809
https://www.mfdb.eu/en/film-grans_c88802
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
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11. Custody

de Xavier Legrand 

(França, 2017). Suport MEDIA a 

la Distribució a 11 països.

9

12. Samouni Road

de Stefano Savona

(Itàlia, França, 2018). Suport 

MEDIA a la Distribució.

13. 3 Days in Quiberon,

d’Emily Atef

(Alemanya, Àustria, França, 

2018). Suport MEDIA al Desen-

volupament i a la Distribució. 

2

14. The Favourite,

de Yorgos Lanthimos

(Irlanda, UK, US, 2018). Suport 

MEDIA al Desenvolupament. 

15. The Other Side of Hope,

d’Aki Kaurismäki

(Finlàndia, França, 2017). Su-

port MEDIA a la Distribució. 

16. Utøya 22. juli,

d’Eric Poppe 

(Noruega, 2018). Suport MEDIA 

al Desenvolupament i a la Dis-

tribució a 10 països. 

5

17. Under the Tree,

de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

(Islàndia, Polònia, Dinamarca, 

Alemanya, França, 2017). 

Suport MEDIA a la Distribució 

arreu d’Europa.

6

18. The Square

de Ruben Östlund 

(França, Dinamarca, Alemanya, 

Suècia, 2017). Suport MEDIA a 

la Distribució al voltant de 30 

territoris

19. Ernest et Celestine en Hiver,

de Julien Chheng, Jean-Chris-

tophe Roger

(França, 2017). Suport MEDIA al 

Desenvolupament i a la Difusió 

per Televisió. 

20. Girl,

de Lukas Dhont 

(Bèlgica, Holanda, 2018). Suport 

MEDIA a la Distribució a més de 

25 països.
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https://www.mfdb.eu/en/film-jusqua_la_garde_c88440
https://www.mfdb.eu/en/film-la_strada_dei_samouni_c88812
https://www.mfdb.eu/en/film-3_tage_in_quiberon_c87160
https://www.mfdb.eu/en/film-the_favourite_c88944
https://www.mfdb.eu/en/film-toivon_tuolla_puolen_c88130
https://www.mfdb.eu/en/film-utaya_22_juli_c88696
https://www.mfdb.eu/en/film-undir_traenu_c88448
https://www.mfdb.eu/en/film-the_square_c88256
https://www.mfdb.eu/en/film-ernest_et_caelestine_en_hiver_c89040
https://www.mfdb.eu/en/film-girl_c88996
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DATA
D’ESTRENA

PEL·LÍCULA DISTRI-
BUÏDORA

RECAPTACIÓ 
EN € 

 (des de la seva 
data d’estrena fins 
al 16 de desembre 

de 2018)

NOMBRE 
D’ESPEC-
TADORS 

(des de la 
seva data 
d’estrena 

fins al 16 de 
desembre de 

2018)

1
6 d’abril de 
2018  Campeones UPI 2.434.976,45 390.077

2
19 d’octubre 
de 2018 The Wife VERTICE 266.018,98 39.982

3
11 d’octubre 
de 2018 La sombra de la ley FOX 245.603,35 38.742

4
5 d’octubre 
de 2018 Cold War

CARA-
MEL 244.093,14 36.258

5
26 d’octubre 
de 2018

The Guernsey Literary 
and Potato Peel Pie 

ACON-
TRA 242.713,31 36.894

6
29 de març 
de 2018

Una razón brillante
(Le Brio) BTEAM 232.244,78 36.703

7
29 de juny de 
2018 Luis & the Aliens FLINS 170.117,37 28.956

8
17 d'agost de 
2018 El viaje de Nisha AVALON 88.130,92 14.123

9
11 d’octubre 
de 2018 Climax AVALON 50.377,13 7.742

10
29 de juny de 
2018 On Chesil Beach BTEAM 43.034,13 6.809

LLISTA DELS 20 FILMS EUROPEUS AMB SUPORT MEDIA 
AMB MÉS RECAPTACIÓ I NOMBRE D’ESPECTADORS, ES-
TRENATS A LES SALES CATALANES DURANT EL 2ON I 3ER 
TRIMESTRE 
* Informació extreta de la Font ComScore

DISTRIBUCIÓ  FILMS EUROPEUS MEDIA A CATALUNYA

https://www.mfdb.eu/en/film-campeones_c88957
http://www.universalpictures.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-the_wife_c88451
https://www.verticecine.com/
https://www.mfdb.eu/en/film-la_sombra_de_la_ley_c88685
http://www.fox.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
http://www.caramelfilms.es/
http://www.caramelfilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-the_guernsey_literary_and_potato_peel_pie_society_c89085
https://www.mfdb.eu/en/film-the_guernsey_literary_and_potato_peel_pie_society_c89085
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.acontracorrientefilms.com/
https://www.mfdb.eu/en/film-le_brio_c88656
https://www.mfdb.eu/en/film-le_brio_c88656
http://bteampictures.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-luis__die_aliens_c86315
http://www.flinsypiniculas.com/
https://www.mfdb.eu/en/film-hva_vil_folk_si_c88466
http://www.avalon.me/
https://www.mfdb.eu/en/film-climax_c88985
http://www.avalon.me/
https://www.mfdb.eu/en/film-on_chesil_beach_c88789
http://bteampictures.es/
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DATA
D’ESTRENA

PEL·LÍCULA DISTRI-
BUÏDORA

RECAPTACIÓ 
EN € 

 (des de la seva 
data d’estrena fins 
al 16 de desembre 

de 2018)

NOMBRE 
D’ESPEC-
TADORS 

(des de la 
seva data 
d’estrena 

fins al 16 de 
desembre de 

2018)

11
19 d’octubre 
de 2018 Petra WANDA 36.559,59 5.877

12
28 de setem-
bre de 2018 Girl VERTIGO 36.006,17 6.730

13
23 de novem-
bre de 2018 The Guilty

CARA-
MEL 35.570,99 5.472

14 8 juny de 2018
Marguerite Duras. Pa-
ris 1944 (La Douleur) ALFAPICT 33.937,1 5.108

15
10 d’agost de 
2018

Undir Trénu (Buenos 
vecinos)

AVENTU-
RA 31.095,22 5.045

16
9 de novem-
bre de 2018 Lazzaro Felice VERTIGO 28.901,49 4.531

17
26 d’octubre 
de 201 Quién te cantará

CARA-
MEL 27.629,66 4.179

18
21 de setem-
bre de 2018 The Captain KARMA 24.388 4.240

19
9 de novem-
bre de 2018 Dogman KARMA 20.464,44 3.232

20
5 d’octubre 
de 2018

Gauguin: Voyage to 
Tahiti VERCINE 18.080,9 2.639

FILMS EUROPEUS MEDIA A CATALUNYA   DISTRIBUCIÓ

https://www.mfdb.eu/en/film-petra_c88993
http://www.wandafilms.com/
https://www.mfdb.eu/en/film-girl_c88996
https://www.mfdb.eu/en/film-la_sombra_de_la_ley_c88685
http://www.caramelfilms.es/
http://www.caramelfilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-la_douleur_c88752
https://www.mfdb.eu/en/film-la_douleur_c88752
https://alfapictures.com/sp/
https://www.mfdb.eu/en/film-undir_traenu_c88448
https://www.mfdb.eu/en/film-undir_traenu_c88448
https://www.mfdb.eu/en/film-lazzaro_felice_c88798
https://www.vertigofilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-quiaen_te_cantara_c88858
http://www.caramelfilms.es/
http://www.caramelfilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-der_hauptmann_c86411
https://karmafilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-dogman_c88796
https://karmafilms.es/
https://www.mfdb.eu/en/film-gauguin__voyage_de_tahiti_c88980
https://www.mfdb.eu/en/film-gauguin__voyage_de_tahiti_c88980
http://www.vercine.org/
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DIARI DE
L’OFICINA

27 de maig. Diumenge 

de cloenda del DOCS-

Barcelona. Gala amb 

premis i projecció de 

‘Sinfonía’, de Gilbert 

Arroyo i Andrés Locatelli 

i produït pels companys 

de MEDIAPRO. Saludem 

al director d’orquestra, 

Jaume Roures.

nova proposta de la Co-

missió Europea: Music 

Moves Europe, primera 

acció preparatòria d’un 

potencial futur progra-

ma de suport integral al 

sector de la música. Hi 

participen, entre d’altres, 

la nostra directora de 

l’Àrea de Mercats, Antònia 

Andúgar, i Javier López, 

parlamentari europeu. 

5 de juny. Una cita inelu-

dible: la presentació dels 

treballs de Cinema en 

Curs de les companyes 

d’A Bao A Qu. Tornem a 

gaudir d’aquests nous tre-

balls i de la seva estrena 

oficial a la Filmoteca de 

Catalunya amb alumnes, 

professors i cineastes.

 

7 de juny. Ja tornem a 

ser a l’SGAE per una nova 

sessió informativa del pro-

grama Eurimages.

31 de maig. Ja és Prima-

vera un altre cop. Pri-

mavera Sound Pro ens 

convida a la fila zero de la 

sessió sobre les oportuni-

tats de “cooperació” entre 

el programa Horitzó2020 

i Europa Creativa Cultura 

pel sector musical. ‘Mano 

a mano’ amb Aïda Díaz i 

Augusto Paramio, repre-

sentants d’ambdós pro-

grames.

1 de juny. A primera fila 

del Primavera Pro tor-

nem a seure per assistir 

a la presentació de la 

COMUNICACIÓ

http://www.docsbarcelona.com/
http://www.docsbarcelona.com/
http://www.docsbarcelona.com/doc/sinfonia/
https://www.mediapro.tv/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en
http://www.cinemaencurs.org/
http://www.cinemaencurs.org/
http://www.abaoaqu.org/
http://www.filmoteca.cat/web/
http://www.filmoteca.cat/web/
https://www.coe.int/en/web/eurimages
https://pro.primaverasound.com/
https://pro.primaverasound.com/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://europacreativa.es/cultura/
https://pro.primaverasound.com/
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De nou Pablo Pérez de 

Lema (ICAA) i Sergio 

Garcia de Leániz (Euri-

mages) ens acompanyen 

i contesten les pregun-

tes del sector sobre els 

canvis de la convoca-

tòria i la integració de 

Canadà en el programa.

11 i 14 de juny. La tro-

bada anual de distribuï-

dors, exhibidors i majors 

a Barcelona té un nom: 

CineEurope. Assistim 

a les dues sessions del 

European Film Forum 

amb la nostra directora 

de la unitat MEDIA, Lucía 

Recalde, al capdavant. 

Per una banda “Els mo-

dels de negoci pel conti-

gut europeu” i per l’altra, 

“Com arribar a les au-

diències femenines?”.

21 de juny. Santiago de 

Compostela ens acull per 

celebrar la segona edició 

de Conecta Fiction. Més 

pressupost, més profes-

sionals acreditats i més 

obert a la ciutadania en la 

nova vessant de festival. 

Participem d’una taula ro-

dona convidats pel nostre 

company Peter Ander-

matt, de l’Oficina MEDIA 

Espanya. 

27 de juny. Ens visita 

Gregory Parr del sector de 

distribució MEDIA a la EA-

CEA i li donem totes les 

claus de com funcionen 

els operadors de la distri-

bució i l’exhibició. 

28 de juny. Ens retrobem 

amb l’analista de guions 

Miguel Machalsky a l’At-

làntida Film Fest de Ma-

llorca, on li hem demanat 

que monitoritzi el taller de 

talent jove, seleccionats 

sota la batuta d’en Jaume 

Ripoll (FilmIN), amb qui 

de nou col·laborem.

10 de juliol. Ens agrada 

sortir de l’oficina i poder 

assessorar en altres espais. 

SOHO House és l’espai es-

collit per parlar d’un súper 

projecte. Arribem a esco-

llir-ne tot el cast principal 

potencial. Les vistes des 

de la terrassa ens inspiren..

20 de juliol. L’SGAE es 

converteix en el nostre 

plató per tal d’enregistrar 

les càpsules informatives 

en anglès sobre la convo-

catòria de TV Program-

ming, a fi que estiguin 

llestes per a la sessió pro-

fessional del Serielizados 

Fest del mes de setembre.

https://www.coe.int/en/web/eurimages
https://www.coe.int/en/web/eurimages
https://www.unic-cinemas.org/events/cineeurope/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
https://www.conectafiction.com/
https://www.oficinamediaespana.eu/
https://www.oficinamediaespana.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
https://www.filmin.es/atlantida
https://www.filmin.es/atlantida
http://static.atlantidafilmfest.es/2018/talents/bases_2018.pdf
http://static.atlantidafilmfest.es/2018/talents/bases_2018.pdf
https://www.filmin.es/
https://www.sohohouse.com/
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
http://www.szsfest.com/ca/
http://www.szsfest.com/ca/
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18 de setembre. Les 

noves tecnologies s’im-

posen. Participem a una 

webinar via Skype sobre 

els propers canvis a les 

convocatòries de MEDIA 

Distribució. La visita de 

Gregory Parr a Barcelona 

el passat mes de juny.

22 de setembre. Tor-

nem a Donosti. Tots els 

companys de les oficines 

d’Europa Creativa ens 

esperen. Lucía Recalde 

s’adreça al sector en una 

sessió informal per expli-

car les propostes sobre el 

futur programa. Podem 

felicitar Isaki Lacuesta 

pel seu merescut premi 

per “Entre Dos Aguas”..

23 i 24 de juliol. L’Script 

check de SOURCES 2 tor-

na a ser amb nosaltres. Sis 

projectes en dos dies en 

mans de Gualberto Ferrari 

i la manera de fer de la ini-

ciativa de formació SOUR-

CES amb suport MEDIA. 

Iniciativa que sempre ens 

ha donat alegries... per 

aquí han passat projectes 

com Contra el Viento, 

Verano 1993 o Staff Only, 

entre d’altres. 

6 de setembre. Tornem 

de vacances de la mi-

llor manera: els amics 

de l’equip IN-EDIT ens 

conviden a la roda de 

premsa i la presentació 

de part de la progra-

mació del seu festival. 

Tot impecable. Posta en 

escena 5 estrelles.

.

10 de setembre. Des de 

Cracòvia participem a 

una conference call amb 

Brussel·les sobre les pro-

peres activitats per al 

darrer trimestre de l’any.

COMUNICACIÓ  DIARI DE L’OFICINA

27 i 28 de setembre. Ple-

nari anual d’Europa Crea-

tiva a Brussel·les. Sessions 

https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio
http://bteampictures.es/entre-dos-aguas/
https://www.sources2.de/
https://www.mfdb.eu/en/film-estiu_1993__verano_1993_c87033
https://www.in-edit.org/webapp/programacion
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conjuntes el primer dia i 

sessions separades per 

Cultura i MEDIA, el segon. 

Vam debatre la llei de pro-

tecció de dades, la nova 

directiva de mitjans audio-

visuals i el famós article 13 

que afecta operadors com 

Youtube, entre d’altres.

4 d’octubre. Projectem el 

teaser promocional de ME-

DIA We All Love Stories 

a la inauguració de la 51a 

edició del Festival de Sit-

ges, que projecta ‘Suspiria’, 

de Luca Guadagnino.

10 d’octubre. Els compan-

ys de PROA ens conviden 

a la presentació a Sitges, 

dins del marc del festival, 

del guanyador del progra-

ma de creixement empre-

sarial d’enguany, procés 

en el que hem participat. 

Aprofitem per saludar de 

nou a la nova directora de 

l’ICAA, Beatriz Navas.

12 d’octubre. Agraïm 

poder formar part de 

l’equip de professionals a 

les sessions “anti-pitch” 

del MEDIMED, tot orques-

trat per en Sergi Doladé 

i el seu equip. Parlem de 

futur amb Dima Al Joundi, 

vice-presidenta de l’Api-

med.

15 d’octubre. La tormenta 

ens cancel·la el vol cap al 

MIPCOM i decidim anar-hi 

en cotxe. Entre els com-

panys de viatge: Norbert 

Llaràs, d’Alhena Pro-

duction. El felicitem pel 

seu projecte recentment 

escollit en la convocatòria 

de desenvolupament de 

MEDIA i el convidem a 

participar de la nostra 

propera sessió informa-

tiva al novembre com a 

estudi de cas.

5 de novembre. Acabem 

la proposta de pla d’acti-

vitats pel 2019, així com el 

pressupost als companys 

de l’òrgan de coordinació 

del Ministeri de Cultura a 

Madrid. Brussel·les ho es-

pera sí o sí abans de final 

de mes.

9 de novembre. De nou 

a l’SGAE i amb Alhena 

Production com a em-

presa convidada. Sessió 

informativa sobre la nova 

convocatòria al desenvo-

lupament de projectes. 

Expliquem, entre d’altres 

canvis, el concepte de no 

retroactivitat en les despe-

ses elegibles. Uff!

DIARI DE L’OFICINA  COMUNICACIÓ

15 i 16 de novembre. 

Production check amb el 

productor Edgard Ten-

embaum. Segona part del 

tàndem SOURCES 2 rea-

litzat al juliol. De nou els 

sis projectes seleccionats 

tenen l’oportunitat de mi-

llorar les seves estratègies 

de cara a la convocatòria 

de MEDIA.

20 de novembre. Do-

c&Wine al cinema Tus-

chinski d’Amsterdam en 

el marc del Festival del 

Documental IDFA. Coor-

ganitzem aquesta activitat 

amb els companys i com-

panyes de Catalan Films 

https://www.youtube.com/watch?v=6pB5ir2AZQQ&feature=youtu.be
https://sitgesfilmfestival.com/cat
https://sitgesfilmfestival.com/cat
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/ca/areas-cultura/cine/inicio.html
http://www.medimed.org/home.html
http://www.catalunya.com/apimed--associacio-internacional-de-productors-audiovisuals-independents-de-la-mediterrania-20-16-146?language=ca
http://www.catalunya.com/apimed--associacio-internacional-de-productors-audiovisuals-independents-de-la-mediterrania-20-16-146?language=ca
http://www.alhena.cat/
http://www.alhena.cat/
http://www.alhena.cat/
http://www.alhena.cat/
https://www.sources2.de/
https://www.idfa.nl/en/
https://www.catalanfilms.cat/ca
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d’ells seran propers can-

didats a la convocatòria 

d’Europa creativa Cultura.

4 de desembre. El Pro-

grama MEDIA de la 

Comissió Europea, con-

juntament amb Europa 

Cinemas celebra a 34 

ciutats de 27 països la Eu-

ropean Cinema Night per 

divulgar la riquesa i diver-

sitat del cinema europeu, 

tot projectant 21 films re-

cents amb suport MEDIA. 

Els Cinemes Verdi acullen 

la iniciativa amb la pro-

jecció de la coproducció 

argentino-europea ‘Rojo’, 

de Benjamín Naishtat. Ce-

lebrem la nit amb Eduardo 

Escudero, d’A Contraco-

rriente Films, i amb Enric 

Pérez, soci funador dels 

Cinemes Verdi.

COMUNICACIÓ  DIARI DE L’OFICINA

i DOCSBarcelona. Tenim 

ocasió de celebrar l’èxit 

dels respectius pitchings 

d’Albert Solé i Marieke 

Van den Bersselaar al 

Fòrum i les projeccions al 

Festival dels treballs pro-

duïts per Marta Andreu i 

Bettina Walter.

13 de desembre. Donem 

la benvinguda a Sevilla 

a Lukas Dhont, director 

de ‘Girl’. Participa a la 

conferència “SOURCES of 

inspiration” dins de les acti-

vitats prèvies al lliurament 

dels premis de l’Acadèmia 

de Cinema Europeu (Eu-

ropean Film Academy - 

EFA), on li desitgem que 

guanyi també el Globus 

d’Or.

15 de desembre. Acabem 

l’any assistint al lliurament 

de premis EFA al Teatro 

de la Maestranza de 

Sevilla. 

22 de novembre. Accep-

tem moderar la sessió 

de pitch de projectes de 

ficció i noves finestres per 

al Clúster Audiovisual i la 

seva Setmana del Talent 

al CCCB. Objectiu acon-

seguit: lligar universitat i 

empresa per a la taula de 

ficció de maig. 

28 de novembre. Perpin-

yà és l’escenari per deba-

tre els projectes seleccio-

nats en la convocatòria 

de la comissió Cultura 

d’Euroregió sobre projec-

tes de cooperació. Alguns 

https://www.europacreativamedia.cat/cultura/convocatories/ajuts_als_projectes_de_cooperacio_europea
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://www.europa-cinemas.org/en
https://www.europa-cinemas.org/en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-cinema-night-media-programme-goes-local-and-connects-citizens-through-films
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-cinema-night-media-programme-goes-local-and-connects-citizens-through-films
http://www.cines-verdi.com/barcelona/ca/
https://www.mfdb.eu/en/film-rojo_c88339
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.acontracorrientefilms.com/
http://www.cines-verdi.com/barcelona/ca/
http://www.docsbarcelona.com/
http://Girl
https://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-inscriu_te_al_sources_of_inspiration_amb_lukas_dhont_director_de_girl_i232362
https://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-inscriu_te_al_sources_of_inspiration_amb_lukas_dhont_director_de_girl_i232362
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.goldenglobes.com/
https://www.goldenglobes.com/
https://www.europeanfilmawards.eu/
http://clusteraudiovisual.cat/
https://www.talentaudiovisual.cat/
http://www.cccb.org/ca/
http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-2018-dajuts-projectes-culturals-euroregionals-i-europeus
http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-2018-dajuts-projectes-culturals-euroregionals-i-europeus
http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-2018-dajuts-projectes-culturals-euroregionals-i-europeus


Saps a quants festivals s’ha pogut veure 

la pel·lícula amb suport de MEDIA Cold 

War, de Pawel Pawlikowski? I quants i 

quins premis ha guanyat?

Descobreix-ho aquí! 

DESCOBREIX L’IMPACTE 
DEL SUPORT DE MEDIA A LA 
INDÚSTRIA AUDIOVISUAL 
EUROPEA, A TRAVÉS DE LA 
MEDIA FILMS DATABASE

Quin és el nom de la directora del do-

cumental català amb suport MEDIA La 

plaga, seleccionat a la Secció Fòrum del 

Festival de Berlín 2013?

Podries dir quines de les següents pel·lí-

cules amb suport MEDIA i dirigides per 

Yorgos Lanthimos han resultat premia-

des en alguna de les edicions del Festival 

de Cannes? 

- The Favourite 

- The Lobster 

- Kynodontas / Dogtooth / Canino

- The Killing of a Sacreed Deer

- Alpeis / Alps
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Saps quins 5 títols de la filmografia 

d’Icíar Bollaín han rebut suport de 

MEDIA?

RESPOSTA CORRECTA: THE KILLING OF A SACRED DEER (2017) I THE LOBSTER (2015) 

Sabries dir quines són les 7 pel·lícules 

dirigides pels germans Dardenne que 

compten amb el suport del Programa 

MEDIA?  

https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
https://www.mfdb.eu/en/film-zimna_wojna_c88799
http://www.mfdb.eu/en/
https://www.mfdb.eu/en/film-la_plaga_c73419
https://www.mfdb.eu/en/film-la_plaga_c73419
https://www.berlinale.de/en/HomePage.html
https://www.festival-cannes.com/es/
https://www.festival-cannes.com/es/
https://www.mfdb.eu/en/film-the_favourite_c88944
https://www.mfdb.eu/en/film-the_lobster_c87009
https://www.mfdb.eu/en/film-kynodontas_c89188
https://www.mfdb.eu/en/film-the_killing_of_a_sacred_deer_c88252
https://www.mfdb.eu/en/film-alpeis_c72561
https://www.mfdb.eu/en/search_results-mfdb?0,4,d=bollain
https://www.mfdb.eu/en/search_results-mfdb?0,7,d=dardenne
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CATALUNYA 
RESULTATS 2018
CATALUNYA HA REBUT MÉS
DOS MILIONS D’EUROS DEL 
SUPROGRAMA MEDIA DURANT 2018

Convocatòries MEDIA Empresa (Beneficiari) Projecte Import 
atorgat

FESTIVALS

EACEA 17/2017 (Deadline 2) Mecal Association MECAL 33.000€

TOTAL 33.000€

PROMOCIÓ / 
ACCÉS ALS MERCATS

EACEA 18/2017 (únic deadline) Apimed Medimed 80.000€

Planeta Med DocsBcn 59.000€

TOTAL 139.000€

PROGRAMACIÓ TV

EACEA 21/2017 (Deadline 1) Peekaboo Animation SL Elvis Riboldi 500.000€

EACEA 21/2017 (Deadline 2) JWP (Justin Webster) Nisman 230.000€

TOAL 730.000€

DISTRIBUCIÓ/
Suport Automàtic

EACEA 15/2018 (Únic Deadline)

TOTAL Pendent

DISTRIBUCIÓ/
Suport Selectiu

EACEA 12/2017 (Deadline1) VERCINE 2007 SL L’apparition 67.400€

LA AVENTURA AV Undir Trenu 46.300€

EACEA 12/2017 (Deadline2) VERCINE 2007 SL Twarz 17.200€

PAYCOM Multimedia Los Bando 46.300€

TOTAL 177.200€

DISTRIBUCIÓ DIGITAL

EACEA 26/2016 (únic deadline) COMUNIDAD FILMIN Filmin 339.633,45€

TOTAL 339.633,45€

CONVOCATÒRIES MEDIA
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http://mecalbcn.org/ca/
http://mecalbcn.org/ca/
http://www.medimed.org/home.html
http://www.docsbarcelona.com/
https://www.filmin.es/
https://www.filmin.es/


 º

Convocatòries MEDIA Empresa (Beneficiari) Projecte Import 
atorgat

DESENVOLUPAMENT 
PROJECTE ÚNIC

EACEA 22/2017 (Deadline 1) ALHENA PRODUCTION Each of us 
(ficció)

50.000€

ALBA SATORRA Francesca i 
l’amor (doc)

25.000€

EACEA 22/2017 (Deadline 2) LUKIMEDIA Postwar Albums 
(doc)

25.000€

LASTORMEDIA Suro (ficció) 30.000€

TOTAL 130.000€

DESENVOLUPAMENT 
VIDEOJOCS

EACEA 24/2017 (únic deadline) MANGO PROTOCOL SL Clem 29.835€

TOTAL 29.853€

PAQUET DE PROJECTES 
(SLATE FUNDING)

EACEA 23/2017 (Únic Deadline) INICIA FILMS 103.000€

FILMAX-CASTELAO 200.000€

TOTAL 303.000€

EDUCACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA

EACEA 14/2017 (únic deadline) A Bao qu Moving Cinema 
(2019 i 2020)

148.562,50€

A Bao qu CinEd 50.617,47€

Play Acció Cultural Wrap 2018-2020 35.128,22€

TOTAL 234.308,19€

EXHIBICIÓ - Xarxes 
de Cinema

EUROPA CINEMAS Cinema Truffaut - Girona   

Cinema Catalunya - 
Terrassa

Cinebaix - Sant Feliu de 
Llobregat

Cinemes Girona - 
Barcelona

Cinema Méliès - Barcelona

Renoir Floridablanca - 
Barcelona

Cinemes Verdi, Verdi Park 
- Barcelona

TOTAL Pendent

TOTAL MEDIA 2018 2.163.533,07€
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CONVOCATÒRIES CULTURA

Convocatòries Cultura Entitat 
(beneficiari)

Projecte Import 
atorgat

PROJECTES DE COOPERACIÓ

EACEA (categoria 1)

    Coordinador Fundació Privada 
Elisava Escola 
Universitària

Materials Designers. 
Boosting Talent 
towards Circular 
Economies

200.000€

    Partner Patronat Call de Girona Parallel Traces 
“A new lents for 
Jewish Heritage”

197.439,77€

    Partner Fundació Sala Beckett 
/ Obrador Internacional 
de Dramatúrgia

Extended Universe 198.653,02€

    Partner Institut d’Arquitectura 
Avançada de Catalunya

Creative Food 
Cycles

198.000€

    Partner Institute of the Arts 
Barcelona Culture & 
Innovation, SL

Make a Move 200.000€

    Partner Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona

Literary Europe 
Live Plus

200.000€

    Partner Fundació Bancària 
Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona 
La Caixa

Teen Ambassadors 
across Europe

198.653,56€

EACEA (categoria 2)

    Partner Consorci Mercat de les 
Flors / Centre de les 
Arts de Moviment

Dancing Museums - 
The Democracy of 
beings

561.246€

    Partner Universitat Pompeu 
Fabra

Future Songwriting 419.805,64€

    Partner Consorci del Museu 
d’Art Contemporani de 
Barcelona

Our Many Europes 2.000.000€

    Partner Universitat de 
Barcelona

Be SpactActive! 2.000.000€

    Partner Advanced Music We are Europe 2.000.000€*
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http://www.elisava.net/ca
http://www.elisava.net/ca
http://www.elisava.net/ca
http://www.girona.cat/call/cat/index.php
https://www.salabeckett.cat/
https://www.salabeckett.cat/
https://www.salabeckett.cat/
https://iaac.net/
https://iaac.net/
http://www.cccb.org/ca/
http://www.cccb.org/ca/
http://www.cccb.org/ca/
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_ca.html
http://mercatflors.cat/el-mercat/informacio-corporativa/
http://mercatflors.cat/el-mercat/informacio-corporativa/
http://mercatflors.cat/el-mercat/informacio-corporativa/
https://www.upf.edu/
https://www.upf.edu/
https://www.macba.cat/ca/consorci
https://www.macba.cat/ca/consorci
https://www.macba.cat/ca/consorci
https://www.ub.edu/web/ub/ca/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.apmusicales.com/author/advanced-music/


  

Convocatòries Cultura Entitat 
(beneficiari)

Projecte Import 
atorgat

EACEA (categoria 3)

    Lider LaFundició SCCL Where the city 
loses its name

129.132€

    Partner Universitat Autònoma 
de Barcelona

Crafting Europe in 
the Bronze Age and 
Today

104.760,52€

    Partner Ajuntamen de Gironella Textile Heritage 
Inspiring Creatives

198.000€

    Partner Tasca Serveis 
d’Animació

Future Epics 199.872€

    Partner EPE Fundació Mies can 
der Rohe

Imagine Europe. A 
House History

200.000€

TOTAL 9.205.562,51€*

TOTAL CULTURA 9.205.563€*

TOTAL MEDIA

2.163.533,07€
TOTAL CULTURA

9.205.563€*

TOTAL MEDIA+CULTURA

11.369.096€*
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*Cal tenir en compte que aquest import no és només per a les entitats catalanes, sinó que es reparteix entre tots els socis 
participants a cadascun dels projectes

CATALUNYA RESULTATS 2017   COMUNICACIÓ

Projectes de Cooperació relacionat amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural Europeu 2018

http://lafundicio.net/
https://www.uab.cat/
https://www.uab.cat/
http://www.gironella.cat/
http://tasca.cat/
http://tasca.cat/
http://miesbcn.com/ca/la-fundacio/
http://miesbcn.com/ca/la-fundacio/
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CURSOS

 DESENVOLUPAMENT 

 DE PROJECTES 

EKRAN+

EKRAN + és un pro-

grama de formació 

professional basat en 

projectes, dissenyat per 

a directors / escriptors 

i directors, centrant-se 

en la seva visió de la 

futura pel·lícula. Consta 

de tres sessions i una 

sessió addicional de 

seguiment. El pla d’es-

tudis EKRAN + inclou: 

el desenvolupament 

del tractament / guió, 

la definició del to de 

la pel·lícula, la recerca 

d’estratègies de visua-

lització, el desenvo-

lupament d’habilitats 

per explicar històries a 

través d’imatges, expe-

rimentar amb el càsting 

i assaig, etc  

Dates: 01-01 al 31.12-2019.

Sources 2

Stichting Sources pro-

posa una formació a 

llarg termini per donar 

suport al desenvolupa-

ment d’històries ex-

cepcional.  L’objectiu 

és millorar les capaci-

tats dels professionals 

que treballen en molts 

entorns (difusió, distri-

bució, empreses pro-

ductores, distribuïdors, 

editors per encàrrec) 

per transferir coneixe-

ments, desenvolupar 

recursos humans, 

orientar i impulsar 

processos creatius, que 

finalment generen una 

col·laboració produc-

tiva i eficient a través 

de la gestió d’històries 

sonores en totes les 

plataformes i formats. 

A més, ofereix con-

ferències, classes ma-

gistrals i consultoria a 

tot Europa.

Dates: 01-01 al 31.12-2019.

Midpoint Feature 

Launch

Es tracta d’una plata-

forma formativa per 

a talents emergents 

orientats a explorar els 

cineastes i productors 

més talentosos del 

futur que desenvolupen 

els seus primers o se-

gons llargmetratges. Se 

centra principalment en 

equips creatius d’Euro-

pa Central i Oriental.

Dates: 

Taller 1 - 16-23 de ge-

ner de 2019, Trieste, 

Itàlia

Taller 2 - 3-9 de maig 

de 2019, Kaunas, Li-

tuània

Treballs en desenvo-

lupament: llançament 

de característiques - 

del 28 de juny al 3 de 

juliol, Karlovy Vary

Característica Llença-

ment Spotlight - Gener 

2020, Trieste, Itàlia

AGENDA 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604069-CREA-1-2018-1-PL-MED-TRAINING
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604063-CREA-1-2018-1-NL-MED-TRAINING
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/1129-midpoint-feature
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/1129-midpoint-feature
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TFL360º

TFL 360 ° és un Labo-

ratori Multidisciplinari 

durant tot l’any que 

ofereix tot l’espectre 

d’activitats dedicades a 

la creació d’idees, pro-

ducció, finançament i 

presentació de llargme-

tratges de ficció i sèries 

de televisió per a pú-

blics internacionals.

Dates: 

ScriptLab: març, juny i 

novembre de 2019 + 2 

sessions en línia.

FeatureLab: taller resi-

dencial de 2 setmanes 

a mitjà any, incloent 

una residència d’es-

criptura durant una 

setmana per a escrip-

tors i directors; sessió 

final i participació a 

l’esdeveniment de la 

TFL a finals de 2019.

SeriesLab: 3 tallers 

residencials de 4 dies 

de durada al desembre 

de 2018, febrer i març 

de 2019 + 2 sessions en 

línia.

Serial Eyes

Serial Eyes prepara 

la propera generació 

de productors i guio-

nistes europeus per 

portar les narracions 

a les pantalles de te-

levisió. L’experiència 

dels guionistes és el 

nucli del programa: 

els dotze participants 

de Serial Eyes apre-

nen a treballar com a 

grup i desenvolupen 

un model europeu de 

showrunning.

Dates: de setembre a 

maig (temps complet)

PRODUCCIÓ 

Dok.Incubator 

Workshop

Dok.incubator és un 

taller internacional 

que dóna suport a 

directors, productors i 

editors amb projectes 

documentals de final 

de carrera.

Dates:

1a sessió: finals d’abril 

/ principis de maig de 

2019 - Eslovàquia / / 

ROUGH CUT (6 dies)

Segona sessió: finals 

de juny de 2019 - Re-

pública Txeca // FINE 

CUT (6 dies)

3a sessió: 16-2 de se-

tembre de 2019 - Mal-

mö, Suècia //

 PROMOCIÓ DE BLOC 

DE PREMSA (8 dies)

Termini de sol·licitud: 

30 de gener de 2019

 COPRODUCCIÓ 

EAVE-PUENTES

EAVE PUENTES - Eu-

rope / Latin America 

Co-Production Works-

hop és un programa de 

formació anual basat 

en projectes que inclou 

tallers residencials de 2 

setmanes i un mòdul de 

mercat a Ventana Sur. 

PUENTES reuneix pro-

ductors d’Amèrica Lla-

tina i Europa al voltant 

de la mateixa taula per 

debatre projectes de 

http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/280-adaptlab
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/342-serial-eyes
 http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/302-dok-incubator-workshop
 http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/302-dok-incubator-workshop
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604078-CREA-1-2018-1-LU-MED-TRAINING
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CURSOS 

coproducció comuns. 

PUENTES s’ha conver-

tit en el programa de 

formació més rellevant 

i reeixit per desenvo-

lupar una coproducció 

europea-llatinoame-

ricana, amb resultats 

excepcionalment bons 

en termes de vendes i 

distribució i exposició 

al festival.

Dates: 01.01 al 

31.12.2019

 DIGITAL &

 MULTIMÈDIA 

FRAME Future for Res-

toration of Audiovisual 

Memory in Europe

FRAME és un curs 

intensiu de formació 

durant tres sessions de 

cinc dies de sessions 

sobre gestió de l’arxiu 

audiovisual digital, que 

proporciona als profes-

sionals un llenguatge 

tècnic i un coneixement 

comuns. S’adreça a 

productors, desenvo-

lupadors de contingut, 

exhibidors i advocats

Dates:

Sessió 1: 18-22 de juny 

de 2019 (tbc), Bry-sur-

Marne / París, França

Sessió 2: 8 d’octubre 

de 2019 (tbc), Du-

brovnik, Croàcia

Sessió 3: 5-9, 2019 

(tbc), Bry-sur-Marne / 

París, França 

Visual Effects (VFX)

El curs VFX és un pro-

grama de 16 setmanes 

de durada i que té com 

a objectiu aportar co-

neixement i habilitats 

i confiança en aquest 

sector. S’adreça a pro-

fessionals de post-pro-

ducció, proveïdors de 

nous continguts Media 

i professionals de l’ani-

mació.

Dates: 19 d’agost al 6 

de desembre de 2019

DESENVOLUPAMENT 

D’AUDIÈNCIES, MÀR-

QUETING. DISTRIBU-

CIÓ I EXHIBICIÓ 

Art Cinema = Action + 

Management

El curs es fa al cam-

pus-illa de San Servolo, 

a Venècia, Itàlia. Aques-

ta iniciativa de forma-

ció es realitza al mateix 

temps que la Mostra 

del Cinema i el Mercat 

de Cinema de Venècia, 

soci de la formació. 

Té una durada d’en-

tre 6 i 8 dies, i comp-

ta amb conferències, 

estudis de cas, tallers, 

projeccions i debats so-

bre la gestió del cinema 

d’autor i la innovació 

del sector. La formació 

AGENDA 

http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/321-frame-future-for-restoration-of-audiovisual-memory-in-europe
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/321-frame-future-for-restoration-of-audiovisual-memory-in-europe
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/321-frame-future-for-restoration-of-audiovisual-memory-in-europe
https://animationworkshop.via.dk/en/programs-and-courses/vfx
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/284-art-cinema-action-management
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/284-art-cinema-action-management
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AGENDA

es tradueix simultània-

ment en quatre idiomes 

europeus i s’adreça a 

exhibidors, directors de 

festivals, distribuïdors i 

agents de vendes.

Dates: 28 d’agost al 7 

de setembre de 2019

ANIMACIÓ 

3D Character Anima-

tion & Visual Effects

Per tal de satisfer la de-

manda contínua d’ani-

madors especialitzats 

en 3D i la necessitat 

creixent d’artistes amb 

efectes visuals, The 

Animation Workshop / 

VIA University College 

proposa dues activitats 

formatives llargues, ben 

assistides i impactants; 

3DCA i VFX el 2019 i el 

2021.

El focus se centrarà en 

els principis bàsics de 

l’animació, la mecànica 

corporal i l’acció físi-

ca durant la formació 

bàsica i, a continuació, 

passarà a conceptes 

més avançats d’anima-

ció.

Dates: de l’01.01 al 

31.12.2019

Cartoon Digital

Cartoon Digital forma 

part d’un trio de cursos 

curts però intensius 

de Mestres de Cartoon 

dissenyats per ensen-

yar als professionals de 

l’animació les oportu-

nitats i els reptes que 

ofereixen les noves tec-

nologies, plataformes i 

actors digitals. Cartoon 

Digital és un seminari 

d’alt nivell sobre les úl-

times novetats en ani-

mació digital i entrete-

niment per a pantalles 

connectades. S’adreça 

a desenvolupadors 

de contingut, profes-

sionals de l’animació, 

distribuïdors i agents 

comercials, finançadors 

i financers

Dates: del 21 al 23 de 

maig de 2019 a Caglia-

ri, Itàlia

Cartoon Springboard

Cartoon Springboard 

forma part d’un trio de 

cursos curts però in-

tensius de Mestres de 

Cartoon per millorar les 

habilitats de pitching 

per a joves productors.

Cartoon Springboard 

és un esdeveniment de 

llançament basat en el 

projecte destinat a aju-

dar a nous talents que 

han completat la seva 

educació, per millorar i 

accelerar el seu accés 

als mercats audiovi-

suals i digitals.

Dates: 26-29 de no-

vembre de 2019, 

València, Espanya

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604065-CREA-1-2018-1-DK-MED-TRAINING
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604065-CREA-1-2018-1-DK-MED-TRAINING
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/291-cartoon-digital
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/292-cartoon-springboard
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CURSOS 

DOCUMENTAL

ESODOC

L’objectiu de ESoDoc 

és acostar als profes-

sionals europeus del 

cinema documental 

un canvi radical en la 

seva actitud i menta-

litat, a fi de ser actors 

proactius capaços 

d’aportar projectes 

nous i innovadors a la 

indústria audiovisual, 

d’acord amb les noves 

tendències del mercat. 

L’objectiu d’ESoDoc és 

promoure una actitud 

de col·laboració i de 

mentalitat oberta, que 

impulsi als professio-

nals a desenvolupar els 

seus projectes en un 

entorn co-creatiu jun-

tament amb l’audiència 

i els altres actors impli-

cats en els processos 

productius i per obte-

nir una força creativa 

i productiva d’aquests 

sinergies i els reptes 

que ofereixen els últims 

avenços tecnològics

Dates: de l’01.01 al 

31.12.2019

ZagrebDox Pro

ZagrebDox Pro és un 

programa de formació 

que consisteix en un 

taller preparatori per a 

projectes documentals 

creatius en diferents 

etapes de desenvolu-

pament i producció, 

un Fòrum de Pitching 

i reunions individuals. 

El taller de quatre dies 

està dissenyat per a 

equips professionals 

de director / produc-

tor. En alguns casos, 

els equips també po-

den estar integrats pel 

guionista, el director 

de fotografia o editor, 

però un director i / o 

un productor han d’es-

tar presents.

Dates: programa de 6 

dies a ZagrebDox: del 

24 de febrer a l’1 de 

març de 2019 a Zagreb

Documentary Campus 

Masterschool

El Documentary Cam-

pus Masterschool està 

integrat per 4 Tallers 

de Màsters del Campus 

Documental i les Ses-

sions del Campus d’Ac-

tivitats Documentals.

El Masterschool és un 

intens programa de 

formació de deu mesos. 

Ofereix als professio-

nals de la comunicació 

a Europa una excel·lent 

oportunitat per accedir 

al mercat documental 

internacional i desenvo-

lupar noves estratègies 

empresarials.

Dates de tallers de 

5 dies: març / juny / 

agost / octubre de 

2019

AGENDA 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604094-CREA-1-2018-1-IT-MED-TRAINING
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/352-zagrebdox-pro
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/301-documentary-campus-masterschool
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/301-documentary-campus-masterschool
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AGENDA

IDFAcademy

IDFAcademy és el pro-

grama d’entrenament 

de IDFA durant el festi-

val. Cada any, ofereix als 

cineastes i productors 

de documentació amb 

talent l’oportunitat de 

conèixer de forma ac-

tualitzada la indústria 

del documental inter-

nacional (finançament, 

producció, distribució i 

contingut creatiu).

Dates: 21-25 de no-

vembre de 2019

Formulari d’acredita-

ció online: 1 de juliol 

de 2019

DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL

Essential Legal Fra-

mework (ELF)

L’Essential Legal Fra-

mework (ELF) és una 

sèrie de formació que 

ofereix informació com-

pacta i pràctica per als 

professionals del cinema 

i la televisió, fent èmfa-

si en aspectes legals i 

financers. Els objectius 

principals de l’ELF són 

la professionalització i 

facilitar la col·laboració i 

l’intercanvi de coneixe-

ments entre professio-

nals europeus. La sèrie 

de formació consisteix 

en una cartera de diver-

sos tallers residencials i 

cursos d’aprenentatge 

virtual, dels quals tres 

són de caràcter residen-

cial i un curs d’e-learning 

al llarg de l’any.

Dates: de l’01.01 al 

31.12.2019

Inside Pictures

Inside Pictures és un 

programa de desenvo-

lupament de capacitats 

de lideratge empre-

sarial per a executius i 

productors d’arreu del 

món. Cada programa 

Inside Pictures està for-

mat per 20 participants, 

a través d’una sèrie 

de mòduls durant tot 

l’any. Els participants 

són productors experi-

mentats i executius de 

tota la cadena de valor 

cinematogràfica, des de 

sectors com finances, 

distribució, negocis i as-

sumptes legals, vendes, 

adquisicions, màrque-

ting, relacions públiques 

i nous mitjans. Molts se-

ran líders o líders emer-

gents en el seu sector.

Dates: de l’01.01 al 

31.12.2019

http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses/item/323-idfacademy
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604087-CREA-1-2018-1-DE-MED-TRAINING
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604087-CREA-1-2018-1-DE-MED-TRAINING
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MERCATS, FESTIVALS, 
CONFERÈNCIES 

 When East meets 

West 2019

Trieste (Itàlia): 20-

22.01.2019

 IFFR (Int Film Fest 

Rotterdam) 2019

Rotterdam (Holanda): 

23.01-03.02.2019

 31 Fest Premieres 

Plans

Angers (França): 25.01-

03.02.2019

 Goteborg Film Fes-

tival 2019 

Goteborg (Suècia): 

25.01-04.02.2019

 Marché du film 

court clermont ferrand 

2019

Clermont-Ferrand 

(França): 01-09.02.201

 Berlinale Coproduc-

tion Market 2019

Berlin (Alemania): 07-

15.02.2019

 JEF Festival 2019

Bèlgica (Antweroen, 

Bruges, Gantes...): del 

23.02 al 10.03.2019

 Anima 2019 

Brussel·les (Bèlgica): 

01-10.03.2019

 Thessaloniki Inter-

national Doc Market

Thessaloniki (Grècia): 

02-09.03.2019

 Cartoon Movie 2019

Bordeaux (França): 05-

07.03.2019

 One World Int Hu-

man Rights Documen-

tary Film Festival

Praga i altres 36 ciutats 

de Rep Txeca (06-

17.03.2019)

 Sofia Film Festival 

2019

Sofia (Bulkgària): 07-

17.03.2019

 East Doc 2019

Praga (Rep. Txeca): 

09-15.03.2019

 Bergamo Film Mee-

ting 2019

Bergamo (Itàlia): 09-

17.03.2019

 Financing Forum for 

kids content 2019

Mälmo (Suècia): 12-

14.03.2019

AGENDA 

http://www.wemw.it/
http://www.wemw.it/
https://iffr.com/en/programme-2019
https://iffr.com/en/programme-2019
http://www.premiersplans.org/festival/en/
http://www.premiersplans.org/festival/en/
https://www.goteborg.com/en/goteborg-film-festival-2019/
https://www.goteborg.com/en/goteborg-film-festival-2019/
https://www.unifrance.org/festivals-et-marches/746/festival-international-du-court-metrage-de-clermont-ferrand/2019?gclid=CjwKCAiAmO3gBRBBEiwA8d0Q4qqXZ_rpIiGMXpz7pPFOiA-uWabPCZ77gjcEICQvAPT9RftnpHfXnhoCS7AQAvD_BwE
https://www.unifrance.org/festivals-et-marches/746/festival-international-du-court-metrage-de-clermont-ferrand/2019?gclid=CjwKCAiAmO3gBRBBEiwA8d0Q4qqXZ_rpIiGMXpz7pPFOiA-uWabPCZ77gjcEICQvAPT9RftnpHfXnhoCS7AQAvD_BwE
https://www.unifrance.org/festivals-et-marches/746/festival-international-du-court-metrage-de-clermont-ferrand/2019?gclid=CjwKCAiAmO3gBRBBEiwA8d0Q4qqXZ_rpIiGMXpz7pPFOiA-uWabPCZ77gjcEICQvAPT9RftnpHfXnhoCS7AQAvD_BwE
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html
https://professionals.jeugdfilm.be/en/events/jef-festival-2019
http://www.animafestival.be/
https://www.filmfestival.gr/en/professionals-b2b/agora-doc-market-en/26383-doc-market-en
https://www.filmfestival.gr/en/professionals-b2b/agora-doc-market-en/26383-doc-market-en
http://www.cartoon-media.eu/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2019.htm
https://www.oneworld.cz/festival/
https://www.oneworld.cz/festival/
https://www.oneworld.cz/festival/
http://siff.bg/en/articles/open-call-for-submissions-1
http://siff.bg/en/articles/open-call-for-submissions-1
https://dokweb.net/activities/east-doc-platform/2019/about
http://www.bergamofilmmeeting.it/eng
http://www.bergamofilmmeeting.it/eng
http://www.thefinancingforum.com/
http://www.thefinancingforum.com/
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 Sofia meetings (Co-

prod Market)

Sofia (Bulgaria): 13-

17.03.2019

 Fest Européen du 

Film Court de Brest 

2019

Brest (França): 13-

20.03.2019

 Mecal Pro/Barcelo-

na INt Short & Anima-

tion Film Fest 2019

Barcelona:

14-31.03.2019 

 Monstra-Lisbon Ani-

mation Festival

Lisboa (Portugal): 20-

31.03.2019

 CPH Industry 2019

Copenhague (Dinamar-

ca): 20-31.03.2019 

 Vilnius Int. Film Fest 

2019

Vilnius (Lituània): 21.03-

04.04.2019

 Series Mania Euro-

pean Project and Ta-

lent Forum 

Lille (França):

25-27.03.2019

 Go short internatio-

nal short film festival 

nijmegen 2019

Nijmegen (Països Bai-

xos): 03-07.04.2019

 Crossing Europe 

Film Festival 2019

Linz (Àustria):

25-30.04.2019

 26 Fest Animated 

Films Stuttgart 

Stuttgart (Alemània): 

30.04-05.05.2019

 Animation Produc-

tion Day Stuttgart 

2019

Stuttgart (Alemania): 

01-03.05.2019

 Visegrad Animation 

Forum

Visegrad (Eslovènia): 

06-09.05.2019

 Beldocs Industry 

2019

Belgrad (Sèrbia):

09-16.05.2019

 Docs Barcelona 

2019

Barcelona:

15-26.05.2019

AGENDA

http://sofiameetings.siff.bg/
http://sofiameetings.siff.bg/
https://www.filmcourt.fr/?lang=fr
https://www.filmcourt.fr/?lang=fr
https://www.filmcourt.fr/?lang=fr
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604111-CREA-1-2018-2-ES-MED-FESTIVALS
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604111-CREA-1-2018-2-ES-MED-FESTIVALS
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604111-CREA-1-2018-2-ES-MED-FESTIVALS
http://www.monstrafestival.com/en/
http://www.monstrafestival.com/en/
https://cphdox.dk/en/industry/market-funding/
https://kinopavasaris.lt/en/about-festival
https://kinopavasaris.lt/en/about-festival
https://seriesmania.com/en/industry/forum
https://seriesmania.com/en/industry/forum
https://seriesmania.com/en/industry/forum
https://www.goshort.nl/
https://www.goshort.nl/
https://www.goshort.nl/
https://www.crossingeurope.at/
https://www.crossingeurope.at/
https://www.itfs.de/en/
https://www.itfs.de/en/
https://www.animationproductiondays.de/
https://www.animationproductiondays.de/
https://www.animationproductiondays.de/
https://www.visegradanimation.com/save-the-dates/
https://www.visegradanimation.com/save-the-dates/
https://www.reelport.com/festivals/14219/
https://www.reelport.com/festivals/14219/
http://www.docsbarcelona.com/
http://www.docsbarcelona.com/
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Suport a la Distribu-

ció-Agents de Vendes 

EACEA 01/2018

Termini: 15 de 

gener de 2019

Suport a Accés a Mer-

cats EACEA 31/2018

Termini: 07 de febrer 

de 2019

Suport al Desenvo-

lupament-Modalitat 

paquet de projectes o 

Slate Funding EACEA 

23/2018

Termini: 20 de febrer 

de 2019

Suport al Desenvo-

lupament-Modalitat 

Videojocs EACEA 

24/2018

Termini: 27 de febrer 

de 2019

Suport a Fons de Co-

producció Internacio-

nals EACEA 26/2018

Termini: 06 de 

març de 2019

Suport a l’Educació Ci-

nematogràfica EACEA 

33/2018

Termini: 07 de març de 

2019

Suport a la Distribució 

online EACEA 30/2018

Termini: 05 d’abril de 

2019

Suport al Desenvo-

lupament-Modalitat 

projecte únic o Sin-

gle Project EACEA 

22/2018

Termini: 24 d’abril de 

2019 

Suport a Festivals EA-

CEA 32/2018

Termini: 07 de maig de 

2019

Suport a la Difusió 

per Televisió EACEA 

25/2018

Termini: 28 de maig de 

2019

Suport a la Distribu-

ció-Esquema selectiu 

EACEA 28/2018

Termini: 04 de 

juny de 2019

Suport a la Distribu-

ció-Esquema automà-

tic 27/2018

Termini: 05 de setem-

bre de 2019

Suport a la Distribu-

ció-Esquema automà-

tic 27/2018

Termini: 05 de setem-

bre de 2019

  

TERMINIS MEDIA 
CONVOCATÒRIES

AGENDA 

https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_als_agents_de_vendes_eacea_01_2018_i231732
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_als_agents_de_vendes_eacea_01_2018_i231732
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_als_agents_de_vendes_eacea_01_2018_i231732
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-suport_a_lacces_a_mercats_eacea_31_2018_i232246
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-suport_a_lacces_a_mercats_eacea_31_2018_i232246
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_slate_funding_eacea_23_2018_i232213
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_slate_funding_eacea_23_2018_i232213
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_slate_funding_eacea_23_2018_i232213
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_slate_funding_eacea_23_2018_i232213
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_slate_funding_eacea_23_2018_i232213
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_videojocs_europeus_eacea_24_2018_i232232
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_videojocs_europeus_eacea_24_2018_i232232
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_videojocs_europeus_eacea_24_2018_i232232
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_videojocs_europeus_eacea_24_2018_i232232
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_al_fons_de_coproduccio/det-suport_als_fons_de_coproduccio_internacionals_i232271
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_al_fons_de_coproduccio/det-suport_als_fons_de_coproduccio_internacionals_i232271
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_al_fons_de_coproduccio/det-suport_als_fons_de_coproduccio_internacionals_i232271
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_audiencia/det-suport_a_leducacio_cinematografica_eacea_33_2018_i232011
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_audiencia/det-suport_a_leducacio_cinematografica_eacea_33_2018_i232011
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_audiencia/det-suport_a_leducacio_cinematografica_eacea_33_2018_i232011
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_a_la_distribucio_online_eacea_30_2018_i232194
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_a_la_distribucio_online_eacea_30_2018_i232194
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_projectes_individuals_eacea_22_2018_i232001
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_projectes_individuals_eacea_22_2018_i232001
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_projectes_individuals_eacea_22_2018_i232001
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_projectes_individuals_eacea_22_2018_i232001
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_al_desenvolupament_de_continguts_audiovisuals_projectes_individuals_eacea_22_2018_i232001
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-convocatoria_de_suport_als_festivals_de_cinema_eacea_32_2018_i231998
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-convocatoria_de_suport_als_festivals_de_cinema_eacea_32_2018_i231998
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-convocatoria_de_suport_als_festivals_de_cinema_eacea_32_2018_i231998
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-convocatoria_de_suport_als_festivals_de_cinema_eacea_32_2018_i231998
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_promocio/det-convocatoria_de_suport_als_festivals_de_cinema_eacea_32_2018_i231998
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-ajut_a_la_distribucio_suport_selectiu_eacea_28_2018_i232110
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-ajut_a_la_distribucio_suport_selectiu_eacea_28_2018_i232110
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-ajut_a_la_distribucio_suport_selectiu_eacea_28_2018_i232110
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_als_productors/det-suport_a_la_programacio_televisiva_eacea_25_2018_i232003
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_a_la_distribucio_automatica_eacea_27_2018_i232278
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_a_la_distribucio_automatica_eacea_27_2018_i232278
https://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa/ajuts_a_la_distribucio/det-suport_a_la_distribucio_automatica_eacea_27_2018_i232278
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EUROPA 
CREATIVA

EACEA 
(AGÈNCIA EXECUTIVA 
D’EDUCACIÓ, AUDIOVISUAL I 
CULTURA)

Treballar com a expert a l’EACEA 

Convocatòria de manifestacions 

d’interès

EACEA 2013/01 

Termini: 30 de setembre de 2020

Convocatòria de manifestacions 

d’interès

EAC 14/2014

Termini: 31 de desembre de 2020

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert-eacea/call-for-expressions-interest-n%C2%B0-eacea201301_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert-eacea/call-for-expressions-interest-n%C2%B0-eacea201301_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert-eacea/call-for-expressions-interest-n%C2%B0-eacea201301_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en


Us informem diàriament al web, Facebook i Twitter. i ara també des del nostre nou 

compte a Instagram! Recordeu que oferim un servei de subscripció de notícies, des del 

qual podeu rebre tota la informació MEDIA que us sigui d’interès, així com les prope-

res activitats d’Europa Creativa – MEDIA Catalunya (taules rodones, conferències, 

sessions informatives...), i les activitats del Programa Europa Creativa MEDIA en l’àm-

bit europeu (sol·licitud d’ajuts, festivals, mercats, premis, cursos de formació...).

EUROPA CREATIVA DESK – MEDIA CATALUNYA

Ptge. de la Banca 1-3, 1a 

planta 08002 Barcelona 

Tels. 34-93 552 49 49 

34-93 552 49 48 

europacreativamedia@

gencat.cat  

www.europacreativamedia.cat

 

Coordinació 

Àlex Navarro 

Continguts i Administració 

Europa Creativa Desk – 

MEDIA Catalunya 

Disseny

ICEC

Imatge portada:

Idrissa, crònica d’una mort qualsevol Documental dirigit per Xavier Artigas i Xapo 

Ortega (Espanya, 2018) i coproduït per Metromuster i Polar Star Films amb el su-

port d’Europa Creativa MEDIA al Desenvolupament en la modalitat Slate Funding.

Es va poder veure a L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona 

2018, al DocsBarcelona 2018 i al Festival de Cinema Europeu de Sevilla 2018. 

http://www.europacreativamedia.cat/inici
https://www.facebook.com/EuropaCreativaMEDIACatalunya
https://twitter.com/ECDMEDIACat
https://www.instagram.com/europacreativamediacatalunya/
https://www.europacreativamedia.cat/comunicacio/subscripcio 
http://www.europacreativamedia.cat
https://www.europacreativamedia.cat/
mailto:europacreativamedia%40%20gencat.cat%20%20?subject=
mailto:europacreativamedia%40%20gencat.cat%20%20?subject=
http://www.europacreativamedia.cat
https://www.mfdb.eu/en/film-idrissa_craonica_duna_mort_qualsevol_c89005
http://www.metromuster.cc/
http://www.polarstarfilms.com/ca/
http://alternativa.cccb.org/2018/ca/
http://alternativa.cccb.org/2018/ca/
http://www.docsbarcelona.com/
http://festivalcinesevilla.eu/
https://www.europacreativamedia.cat/comunicacio/subscripcio 

