PEL.LíCULES - PITCH PRODUCCIó
DIV. 7 d’OCT BALTASAR SAMPER

I doc. I 52’ I Bal.

PRODUCTOR - Cinètica (Bal.)
DIRECTOR - Pau Amengual
CONTACTE : Luis Ortas
luis@cinetica.tv
+34) 696 650 829 I +34) 971 601 498

Baltasar Samper (Palma, 1888 - Mèxic, 1966) és, des de tots els punts de vista, un dels
personatges més polifacètics i interessants que, des de Mallorca, més destaquen dins
els cercles culturals catalans d’abans de la Guerra Civil, i fins i tot a l’exili, al país que el
va acollir, Mèxic, on la seva estrella va seguir brillant, tant dins la nombrosa comunitat
catalana exiliada com en el món artístic mexicà. Destaca també la seva fama a Tolosa,
des d’on va trobar una feina assalariada , i va gaudir d’una certa fama als ambients
tolosins durants els any de l’exil·li on també va servir de referent i ajuda als nombrosos
exiliats que malviven als camps de concentració.
Per contra, actualment, tant al nostre arxipèlag com al Principat de Catalunya, la seva
memòria ha passat a un injust segon pla, quasi condemnada a l’ostracisme. Aquest
documental és un periple que preten recuperar la historia i la memoria d’un dels
musicòlegs més rellevants del panorama cultural català.

DIV. 7 d’OCT EL OJO DEL CICLON

I doc. I 90’ I Fr.

PRODUCTOR - AUM Films (Fr.)
DIRECTORS - Pablo Dotta I Bruno Flament
CONTACTE : Chantal Dubois
chantaldubois@aumfilms.eu
+33 (0)9 75 91 69 07 I +33 (0)6 03 02 17 85

Un petit poble cubà. L’Iosmaeli i la seva família viuen en cases de fusta, prop de l’aigua
i cada nit surten a pescar l’aliment que necessiten, fins que un cicló destrueix les cases
on viuen. Protecció civil els trasllada a una casa provisional però ells voldrien reconstruir
la vida que tenien abans del desastre natural.

PEL.LíCULES - PITCH PRODUCCIó
DIV. 7 d’OCT MAGALUF FANTASMA

I doc. I 80’ I Cat.

PRODUCTOR - Boogaloo Films (Cat.)
DIRECTOR - Miguel Ángel Blanca
CONTACTE : Miguel Ángel Blanca
ma@boogaloofilms.com
+34) 600 711 238

Espanya. Mallorca. Calvià. Magaluf. Una petita localitat d’uns 4.000 habitants s’ha
transformat en el paradigma europeu del turisme barat basat en l’oci nocturn desaforat i el
consum d’alcohol sense límits. Milers de turistes anglesos envaeixen els carrers de Magaluf,
erosionant l’espai públic i transformant la ciutat en un parc temàtic on absolutament tot val
durant els mesos d’estiu, facturant anualment més de 1.500 milions d’euros en el sector de
l’hosteleria. No hi ha llei a Magaluf. Només una desraó de vacançes low cost, on la normativa
de les pulseretes del tot inclòs i la barra lliure impossibiliten el negoci familiar i afavoreixen
als grans lobbies hotelers que controlen la zona davant la mirada permisiva dels polítics de
Mallorca. Mentrestant, els habitants de Magaluf intenten conviure amb un mètode turístic que
pateixen com una invasió i les conseqüències de la qual afecten a la seva vida quotidiana
durant tot l’any, més enllà dels frenètics mesos de temporada alta.

DIV. 7 d’OCT L’AVENIR DURE LONGTEMPS

I doc. I 90’ I Fr.

PRODUCTOR - C-P Productions (Fr.)
DIRECTOR - Pierre Carles
CONTACTE : Annie Gonzalez
cp-productions@orange.fr
+33 (0)6 61 99 23 73

Les FARC van iniciar la seva revolució ara fa 50 anys en un país devastat per les desigualtats
socials i la violència. L’any 1965, dos periodistes francesos, Bruno i Jean Pierre, van ser els
primers a filmar un reportatge sobre el que seria el maquis més important de la segona meitat
del s. XX.
Ara que la guerrilla està signant un acord de pau amb el Govern Colombià, els protagonistes
del primer documental tornen a parlar de la resistència.

PEL.LíCULES - PITCH PRODUCCIó
DIV. 7 d’OCT TOLORIU

I doc. I 30’ I Cat.
PRODUCTOR - Bohio Produccions (Cat.)
DIRECTOR - Patricia Ordaz
CONTACTE : Eduard Fisa
e.fisa@bohioproduccions.com I +34) 647465221
Alberto Diana
albertodiana89@gmail.com
+34) 673 32 52 99 I +39) 347 067 1419

A Toloriu, un poble enclavat entre els Pirineus catalans, s’explica la història de la
Xipahuatzin, una princesa asteca que va ser portada allà per Joan de Grau i que va morir
sola i trista el 1537. TOLORIU és la finestra a un passat llunyà. En el film, la princesa pren
vida a través de les narracions orals dels habitants del poble. Ells imaginen un passat i, a
través d’aquest, omplen de màgia el present que compartim.

DIV. 7 d’OCT

L’EUROPE AU PIED DES MURS I doc. I 52’ I Fr.
PRODUCTOR - Ekla Productions (Fr.)
DIRECTORS - Elsa Putelat I Nicolas Dupuis
CONTACTE : Régis Ayache
regis.a@ekla-prod.com
+33 (0)1 48 70 47 00

Més de 55 murs-fronteres esquincen el planeta, empresonen els pobles i allunyen els
homes els uns dels altres. Espanya, Grècia, Bulgària, i ara Hongria, França a Calais i aviat
a Ucraïna tanquen les seves fronteres exteriors amb un mur. Ara que Europa ha d’acollir
milers de refugiats, aquesta pel·lícula qüestiona la política europea d’estancament i
emmurallament. Una recerca als confins d’Europa per a descobrir i comprendre uns
murs que els ciutadans europeus ni imaginem que existeixen.

