Bloc teòric 51h

Feminismes i documental. 12h
De 18:00 a 21:00h
Documental i feminismes: pioneres, teories
feministes i praxis. Marta Selva. (3 hores)
11 i 12 de gener

Les sessions oferiran un recorregut pel treball que
van dur i han dut a terme les cineastes entorn al
documental en diferents moments de la història
del cinema. Així mateix, es farà referència al paper
que des de mitjans dels seixanta i principis dels
anys setanta del segle XX han tingut les propostes
vingudes des de la teoria fílmica feminista, amb
especial atenció als debat entorn a una pràctica
enunciada com a contra-cinema.

Retalla, copia, enganxa! En diàleg amb
les genealogies del documental feminista.
Marga Almirall. (3 hores)
17 gener

En aquesta sessió entrarem en diàleg amb el
treball de diferents cineastes que han proposat
estratègies transgressores de narració audiovisual
al llarg de la història del cinema, que serveixin
com a inspiració, diàleg o directament, còpia, per
a motivar creacions cinematogràfiques actuals.
Farem un recorregut per diferents documentals i
vídeoassajos, n’analitzarem les propostes formals
i discursives i ho relacionarem amb pràctiques de
cineastes actuals, per tal d’activar la creativitat.
Recollir el fil de les genealogies del cinema de
les cineastes, és una forma d’acceptar l’herència i
de constatar el relleu i la continuïtat, així com una
eina poderosa per a avivar els processos creatius.

María-Milagros Rivera. (3 hores)
18 de gener
1. Crear és una experiència que, com tot el que

és viu, no és neutra sinó sexuada. L’home
occidental crea, segons diu, del no-res, l’ex
nihilo. Les dones creem de quelcom ja creat,
quelcom viu, duent-ho a la seva perfecció.
2. La violència hermenèutica és pròpia de la
universitat i el seu pensament, del pensament.
Presenta el plaer masculí fàl·lic de crear com a
plaer universal.
3. La història vivent no serveix al poder i als
seus sistemes, que degraden a qui el pateix i
també a qui l’exerceix, sinó a la vida, a la vida
que és l’única insistència.
4. El plaer és sempre de la Mística. La Mística
s’ocupa del Misteri. El principal Misteri que
interessa avui, una vegada acabat el patriarcat,

és el del plaer clitóric, que és un plaer femení
lliure, plaer de concebre cossos sense coit i
conceptes sense fal·lus.

Llenguatge, tècniques i estratègies
documentals. 39h
De 18:00 a 21:00h
Taller amb Lola Mayo. (9 hores)
31 de gener, 1 de febrer, 2 febrer
1. La idea, aquesta llavor inicial, idees que

generen històries, històries que maten les
idees.
2. El concepte de personatge en un documental.
Com crear un vincle, com transformar persona
en personatge.
3. El procés: la intuïció com a punt de partida.
4. Personatges en l’espai i en el temps.
5. Com la narrativa de ficció ens ajuda a crear
històries documentals.
6. Identificar conflictes i fils narratius.
7. Punt de vista i distància.
8. Escriptura o no escriptura. Cóm neix el guió
documental? Memòries i diaris d’investigació.
9. Recursos dramàtics visuals. Decidir el punt
de vista, assumir la distància justa enfront del
personatge i el tema.
10. Sense forma no hi ha contingut. Estètica i estil
vinculats al real.
El taller vol ensenyar a detectar i explorar idees
per a documentals, idees que continguin històries
genuïnes (no necessàriament “originals”),
històries que donin compte d’un punt de vista
personal.
Amb aquest objectiu, es proposarà el visionat
de documentals i l’escriptura de petites històries
autobiogràfiques, retrats, aproximacions a
personatges propers i concepció d’atmosferes en
el temps i l’espai. Part del treball estarà vinculat
a la narrativa de ficció com a camí per a assolir
documentals més sòlids. S’entrenarà l’escriptura
de seqüències i el desenvolupament de l’estil
personal, vinculat a la reflexió i a l’observació, al
“etern” més que al “contingent”.

Taller amb Laia Manresa. (9 hores)
3 febrer, 2 de març i 8 d’abril

Sessions programades al llarg de tres mesos
per abordar amb recursos teòrico-pràctics
el procés transversal de l’escriptura en un
projecte documental. Perquè, quan treballem
amb la realitat, escrivim tant en el moment que
investiguem, com quan rodem i editem. El guió
creix, evoluciona i es transforma com un ésser viu
al llarg de l’elaboració completa de la pel·lícula.
La primera sessió estarà dedicada a la investigació

i l’escriptura. En aquesta fase, insistirem en la
importància de la investigació i repassarem
algunes eines textuals que ens poden ser molt
útils: logline, tema, story line, sinopsi i escaleta.
La segona sessió estarà dedicada a l’escriptura en
rodatge. Partint de l’estat de desenvolupament
dels projectes participants, repassarem algunes
modalitats documentals i eines concretes per
abordar les filmacions.
La tercera sessió la dedicarem a l’escriptura
en muntatge. En aquesta fase, i ja davant del
material rodat, molt sovint necessitem trobar
de nou la pel·lícula. Allò que vam somniar o allò
que pensàvem tenir ja no existeix i ara ens cal
interrogar el material per trobar la millor pel·lícula
que poguem fer.

Filmar el so. Eva Valiño (9 hores)
7, 8 i 9 de febrer

Hi ha tantes escoltes com éssers oients, escoltar
és una activitat, una acció i una relació de poder
que implica voluntat i desig, i inclús rebuig d’allò
escoltat. Però el relat cinematogràfic neix d’una
direcció punyetera, d’un aliatge específic entre
imatges i sons a la recerca d’un sentit.
Filmar el so implica crear sentit, encarnar una
experiència vivent en l’altre. El que escolto i el
que veig no són la mateixa cosa, però fabriquen
un sol cos, crear binomis impossibles entre el que
veig i el que crec escoltar. L’escolta atenta permet
una visió profunda de valors ocults i presents, no
només en la imatge, sinó també en el temps en
que aquesta té lloc.
Com és el cinema sonor avui? Com s’aprèn a
articular un llenguatge específic per a la imatge
i el so? Escoltar-Veure, pensar, escriure, filmar
mentalment, donar a escoltar.
Breu temari:
• Exercicis d’escolta activa.
• El cinema mut no era silenciós. Per què s’aprèn
el cinema sense so? La fàbrica de donuts. El
cine sonor avui. Cinema que parla. Cinema
sord.
• Cinema per sentir amb la pell: Fritz Lang,
Robert Bresson, Tarkovsky, Ingmar Bergman,
Vera Chytilová, David Lean, Jaques Tati,
Lucrecia Martel, Hiroshi Teshigara.

Construir el relat a través del muntatge.
Ana Pfaff. (3 hores)
15 febrer

El muntatge és el tercer moment d’escriptura
d’una obra cinematogràfica i requereix d’una
nova mirada davant del material amb el que
ens trobem a la sala de muntatge, a vegades
distant a les idees o intencions inicials. En el
procés de muntar un documental o assaig fílmic,

aquest tercer moment d’escriptura és totalment
definitori, doncs és a la sala de muntatge on
acabem de definir i decidir la pel·lícula que volem
o tenim i pot agafar camins totalment inesperats.
Es per això que resulta de gran importància la
manera com ens relacionem amb aquest material,
com el pensem, com el sentim i com ens hi
posem físicament davant seu per a escoltarlo. Reflexionarem sobre aquest llarg moment
d’enfrontar-nos al material i sobre possibles
metodologies que ens puguin ajudar en aquest
procés que pot ser una mica laberíntic. Veurem
també alguns exemples tant de processos com
de seqüències concretes.

Veure per filmar / Filmar per veure.
Mercedes Alvarez. (9 hores)
21, 22, 21 Febrer

Aquest taller tracta d’explorar l’abast i la
complexitat de la imatge documental en el seu
diàleg i tensió amb la realitat; una imatge que
mira, documenta, interroga, representa i inclús,
sovint, “deforma” i poetitza la realitat per a
comprendre-la. Abordarem el cinema del real
amb una dialèctica constant entre les tres fases
fonamentals de la seva creació: allò que es mira
per a ser filmat, el moment únic de filmar i la
mirada sobre allò filmat. Actualment, aquesta
correlació de les diverses fases de realització
d’una obra, i que graviten sobre el treball de
muntatge com a escriptura de la pel·lícula, és
especialment important, en obres d’autoria
individual i on les tècniques i materials digitals
simplifiquen la producció i captura d’imatges. Tot
en l’obra documental, des de les estratègies de
rodatge fins a les gramàtiques de composició del
relat en el muntatge, determina la veritat de la
mirada. S’analitzen les singularitats d’un projecte
cinematogràfic no convencional i d’empremta
documental, la manera com interactuen les
diferents fases de creació, alteren el seu ordre i
impliquen diferents maneres de producció.
Durant el curs ho analitzarem d’acord amb la
següent ruta:
- Veure per filmar
Observació i exploració, documentació i espera.
El guió com a instrument. Guió obert, guió
investigació. Anticipació, previsions.
- Filmar per a veure
Captura, espera i atenció. Més enllà del visor de
la càmera. Jerarquia de plans; plans-recurs, planstempo, pla seqüència, camp i fora de camp.
Posada en situació -posada en escena.
- Muntatge com escriptura cinematogràfica
Memòria d’allò rodat.
Visionar, repensar, imaginar.
El guió reescrit.

La forma que pensa rodant. Visionar, repensar,
imaginar. El guió reescrit.
La forma que pensa; esbossos i muntatges parcials.
Ritme, temps i melodia en el muntatge; l’eco, la
ressonància i el silenci.
Lectura i comprensió de l’espai; ocultar i mostrar,
camp i fora de camp. Temps capturat i el·lipsi; retrat,
testimoni, presència i absència. So, diàleg i paràgraf,
ritme, silenci i respiració. La imatge comentari, la veu
en off, l’intertítol...
Nota: A la part expositiva del taller, Mercedes
Álvarez analitzarà tot aquests continguts a partir de
la seva experiència com a cineasta en els seus dos
llargmetratges El cielo gira i Mercado de futuros,
així com des de l’anàlisi d’exemples seleccionats
de fragments cinematogràfics; exemples de cinema
documental i de ficció passat i present de la història
del cinema.

Bloc pràctic 41h
De 17:00 a 21:00h

Taller de so directe. Alejandra Molina. 8h
(sessions de 4 hores)
14 i 15 de març

A la primera sessió es farà una classe-taller pràctica
per a parlar de les característiques específiques de
l’equip de so amb el qual es faran les peces.
S’explicaran conceptes tècnics necessaris per a la
utilització de l’equip i també per a la comprensió
del comportament del so i el seu enregistrament.
Es parlarà de les tasques i responsabilitats dels
encarregats del departament de so directe en
termes generals. Es realitzaran escoltes en grup
dels micròfons que tenim i alguns exemples per a
explicar conceptes bàsics del so. Com que el curs
està dirigit a directores, la idea és que els conceptes
explicats en aquestes sessions serveixen perquè
elles puguin demanar i dialogar amb coneixement
als responsables de departament tant en filmació
com en postproducció. Aquest bloc acaba amb
l’armat i connexió de tot l’equip. A la segona sessió
les alumnes prepararan l’equip per a sortir a gravar,
el grup realitzarà pràctiques específiques per a posar
en marxa el que han après, i sortirà al carrer a fer les
pràctiques. Es realitzaran entrevistes estàtiques i en
moviment, fotografies sonores i ambients relacionats
amb el que s’ha gravat.

Taller de muntatge. Diana Toucedo.
12h (sessions de 4h)
21, 23 i 24 de març

A la sala de muntatge donem forma a les idees, però
també ens alliberem d’elles. A través d’una atenta
mirada sobre allò que volem capturar de la realitat,
el que aconseguim capturar i el que les nostres

imatges contenen i amaguen, podem articular, crear,
explorar i imaginar noves vies, rutes i emocions en
relació amb aquestes idees.
A vegades agafades de la mà, altres només per fer
els primers passos... En aquest taller de muntatge
buscarem crear llaços que relacionin aquestes
primeres idees de muntatge i ens portin a trobar
l’ús particular de les gramàtiques cinematogràfiques
apropiades, la forma i les emocions úniques per
al nostre projecte. Visionarem exemples d’altres
cineastes per tal de comprendre les decisions i els
processos que han pres durant el muntatge de les
seves pel·lícules; així com aprofundir en la construcció
d’un personatge, l’espai, l’emoció i estructures
narratives o sensorials. A més, repassarem nocions
bàsiques de Premiere per a adquirir la confiança
suficient durant el procés de muntatge.

Taller de càmera i direcció de fotografia.
Eli Prandi.
28, 29, 30 de març. 12h (sessions de 4h)

La il·luminació: Els principis bàsics de la il·luminació
aplicada al documental. Els 4 punts cardinals de la
llum: Direcció, Textura, Intensitat, Color.
Com utilitzar la il·luminació natural en exteriors i en
interiors com a base en un documental. La llum com
apunt dramàtic.
Com escollir les fonts de llum per un documental:
Pantalles leds, quars, etc. Altres accessoris
d’il·luminació: reflectors, pàlios, etc.
La càmera: La càmera ideal per un documental:
• Com escollir la càmera més idònia.
• Com treure el màxim partit a aquesta càmera.
• Accessoris per la càmera: Follow-focus, parasols, filtres, etc. El moviment de càmera i els
diferents accessoris: Estatius, trípodes, slider, etc.
Les diferents enquadraments i la seva utilització
estètica en el món documental.

Taller de promoció, creació de carpeta i pitch.
Vanesa Fernández (9 hores)
4, 5 i 6 d’abril

Aquest taller està orientat al disseny de producció
i promoció d’una pel·lícula documental. Es pretén
formar a les alumnes per a que coneguin els
diferents processos de producció i per a que siguin
capaces, també, de gestionar-los, és a dir, conèixer
els mercats, les fonts de finançament, les eines de
control de producció, els mitjans de distribució, etc.
D’aquesta manera, l’alumnat tindrà que confeccionar
un dossier de producció complet i adquirirà així els
coneixements necessaris requerits en un projecte
documental, des de la creació de continguts fins al
disseny i execució dels aspectes estètics, narratius i
tècnics involucrats. La idea és generar un espai de
treball on les cinètiques feministes com a font de
debat i reflexió es traslladen també a la manera de

plantejar els continguts, així com a les estratègies
narratives i estètiques plantejades.
A més, es donarà especial importància de la
presentació i comunicació dels projectes (el dossier
i la preparació del pitching), ja que constitueixen
un dels factors centrals de viabilitat. Es treballarà la
destresa i l’habilitat en la comunicació a l’hora de
preparar un pitching, elements claus a l’hora de
presentar i captar l’atenció de productores i d’altres
agents. I, per últim, s’aprofundirà en les estratègies
concretes de promoció i exhibició del cinema de no
ficció.

Sessions
monogràfiques 24h
8 sessions de 3 hores cadascuna
Documental Social Participatiu. Sílvia Cepero.
24 gener (3 hores)

L’objectiu de la sessió és fer una introducció al
Documental Social Participatiu i a la seva
metodología, proporcionar eines per a la creació
col·lectiva i debatre al voltant de
l’audiovisual com a eina de diàleg, denúncia i
reflexió. La proposta d’estructura és la
següent:
1. La tècnica audiovisual com eina d’intervenció i
transformació social.
2. L’auto-representació
audiovisual
(Càmera
Subjecte).
3. Introducció al Documental Social Participatiu.
• El procés de creació col·lectiva: El guió
col·lectiu, La formació técnica, La realització
col·lectiva, El muntatge consensuat.
• La facilitació en el procés de creació.
• L’impacte i la distribució.
4. Experiències i metodologies:
• DSP Retrats Sense Sostre: Procés de creació
amb un grup persones en situació sense llar.
• DSP Puzle: Procés amb un grup de persones
amb amputació.
• DSP Deconstruïnt el Refugi: Procés amb
un grup de persones diverses racialitzades,
migrades, demandants d’assil i refugiades.
• DSP Viure al Límit: Procés amb un grup de
persones amb diagnòstic d’Intel·ligència
Límit.
• DSP Blessy: Procés amb un grup de dones
supervivents de Tràfic d’Éssers Humans.
5. Diàleg de reflexió i tancament.

Històres de vida. Carla Simón (3 hores)
14 / 28 febrer

Parlar de com les històries de vida es poden traslladar
a la pantalla a través de la ficció o el documental; del
procés d’escriptura a partir de la realitat, i també del
procés de càsting i direcció d’actors no professionals
que d’alguna manera pot estar també molt lligat als
processos documentals.

Ficció i documental; excloents? Belkis Vega
(3 hores)
16 febrer

Encara que el cine neix del camp de la no-ficció i en
un principi sembla que entre ficció i documental hi
havia un abisme, el desenvolupament del cine com
un art ha anat omplint de camins aquest abisme, i
avui dia ens permet crear sense temor als límits.

L’arxiu trobat: un destí doble. Carolina
Astudillo (3 hores)
1 març

Objectiu de la sessió: Conèixer i reflexionar sobre
els processos creatius de les diferents cineastas que
han treballat amb found footage. Entendre aquestes
obres com una forma alternativa d’escriure la història.
Sessió: Aquesta sessió explora les obres de
diverses creadores realitzades amb elements de la
intimitat -propis i trobats- com cartes, diaris de vida,
fotografies i films familiars.

Monografic Agnès Vardà. Inma Merino.
(3 hores)
24 de febrer.

Des de l’any 1954 en què, tenint amb experiència
com a fotògrafa, però sense formació com a cineasta,
va realitzar el seu primer llargmetratge, La Pointe
Courte, en el qual conviuen imatges documentals
de la vida en un barri, de pescadors de Seta amb
la ficció d’una parella en un moment de crisi, Agnès
Varda ha fet cinema amb un esperit de llibertat que
l’ha dut a traspassar les convencions genèriques i
a inventar constantment les seves formes. Fa, per
tant, més de sis dècades que Varda crea imatges
cinematogràfiques amb una voluntat de testimoniar
el real i a la vegada d’expressar el seu imaginari, una
tensió que la fa moure entre el documental i la ficció,
la naturalitat i l’artifici, la vida i la representació.
De fet, tot i la diversitat d’una filmografia amb obres
tan fonamentals com Cléo de 5 a 7 (1961) i Sans
Toit ni Loi (1984), hi ha unes constants que, més que
correspondre a la voluntat obsessiva d’imposar uns
determinats temes i motius visuals, semblen haver-se
definit amb la intervenció de l’atzar, que a Visages,
villages (Caras y lugares), la seva nova pel·lícula
codirigida amb el fotògraf i artista J.R., refereix com
el seu millor assistent.
Encara que compartida la seva creació amb J.R.,

Visages, villages aporta una nova revisió de les
constants de Varda, mestressa del muntatge: la
fascinació pels rostres i el gust pels retrats, que va
començar a realitzar essent fotògrafa; l’atenció a les
coses que desapareixen; la sensibilitat feminista;
el reciclatge de les pròpies imatges; la construcció
fragmentària a la manera d’un collage; els jocs de
paraules; la disposició a l’atzar lligada a una actitud
oberta a l’inesperat. I, sens dubte, la llibertat que
conserva des que, a meitat dels anys cinquanta, va
anticipar l’esperit de la «nouvelle vague», els homes
cineastes de la qual li han fet molta ombra. Seixanta
anys després de l’eclosió del moviment, però, Varda
(la feminista Varda, encara que discutida per algunes
feministes) emergeix cada cop amb més força.
Aquestes són les qüestions que intentarem abordar
en la sessió dedicada a Agnès Varda.

Tècniques de preparació i direcció
personatges, Neus Ballús (3 hores)
24 de març

Sally Fenaux, L’emoció com a eina de creació.
(3 hores)
16 de març

“La producció en una pel·lícula: preproducció i
rodatge. El pla de rodatge i els previs: localitzacions,
permisos, assegurances, etc. La producció de camp:
elements necessaris i equip, procés de treball. El
work flow des del rodatge, relació amb l’equip de
postproducció.”

En el complex procés de creació audiovisual moltes
vegades se’ns oblida que una pel·lícula, per a
l’espectador, és abans de res, una experiència
emocional. Però en molt poques ocasions es
convida l’emocionalitat a formar part d’aquest
procés o fins i tot a expressar-se, a causa de la seva
naturalesa imprevisible, caòtica, incontrolable i
desconeguda per a la majoria. Aquest taller convida
a les participants a donar-se permís per obrir-li les
portes a un procés sense destí concret, sense resultat
previsible, oferint-los tècniques i eines que obrin la
porta al seu subconscient i creïn un pont d’accés a
una emocionalitat plena de saviesa, que en moltes
ocasions amaga en el seu saber l’essència mateixa
de qui som i de les històries que volem explicar.

Violeta Kovacsics i Francina Ribes (3 hores)
7 abril

De la importància de la primera persona o dels
materials d’arxiu en el documental feminista a l’ús
performatiu del propi cos, la sessió proposa un breu
recorregut pel cine i la teoria fílmica feminista dels anys
seixanta i busca els seus ecos en l’actualitat, fent un
èmfasi especial en la qüestió del “jo”. Es proposa un
debat encara perenne entorn al lloc que ha d’ocupar
l’experimentació formal també com a posicionament
polític dins d’alguns discursos feministes artístics. En
aquest sentit, la sessió proposa indagar en imatges
proposades de les obres de cineastes com Akerman
o Export, en els textos de teòriques com B. Ruby
Rich, en la proximitat del cine amb artistes com
Cindy Sherman, i en les qüestions de producció que
han fet del cine en primera persona una de les línies
troncals del documental feminista.

de

Sessió en primera persona, on la cineasta Neus
Ballús parlarà de com concep el cinema
documental i la seva manera de treballar repassant
totes les fases creatives dels seus projectes
audiovisuals, des de l’origen de la idea, l’escriptura
i reescriptura del guió, fins al rodatge i el muntatge.

Rodatge, muntatge i
postproducció
Sessió producció de camp amb Helena
Bengoetxea, 19 abril (3 hores)

Tutories de preparació del rodatge amb Alba
Cros: Del 19 al 29 d’abril.

Rodatge: Març 2022
Muntatge: Juny i Juliol 2020.
Postproducció: Setembre 2022. Durant la recta final
del Laboratori, cada participant comptarà amb una
setmana per rodar el seu curt documental, un mes
per l’edició, i una setmana per la postproducció a les
sales de La Bonne (correcció de color i postproducció
de so).
Els visionats col·lectius i sessions de tancament es
duran a terme a finals de setembre.
• Abans del rodatge les participants tindran
diverses tutories individuals amb la directora i
les coordinadores del Laboratori per treballar el
guió i preparar el rodatge i la postproducció.
• Puntualment, La Bonne facilitar equip de so
i càmera a aquelles alumnes que no disposin
d’equip propi.
• Les alumnes que no disposin d’equip per editar
les seves peces, podran utilitzar la sala de
muntatge de La Bonne.
• La postproducció es durà a terme a les sales
d’edició de La Bonne i comptaran amb el suport
d’una tècnica de muntatge, una colorista i una
tècnica de so professional.
• Durant la setmana de rodatge, un grup d’expertes,
format per l’equip de coordinació del Laboratori,
junt amb d’altres professionals del sector del
documental, visionaran els materials rodats per
les alumnes per donar consells i resoldre els
dubtes que puguin anar apareixent durant les
sessions de gravació.

Professores
Marta Selva

Marta Selva Masoliver llicenciada en Història Moderna i Contemporània
per la UAB, professora associada de Teoria i anàlisi del film i la televisió a la
UAB (1993-2003)i a la Universitat Rovira i Virgili (2006-2016). Professora del
Màster de Documental Creatiu de la UAB, del Postgrau de la Diplomatura
de Pau i del Màster de Gènere i Comunicació de la mateixa Universitat.
Ha impartit també classes a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat
Oberta de Catalunya . Codirectora de la Mostra Internacional de films de
dones de Barcelona. Codirectora de continguts també de la cooperativa
Drac Màgic de de 1979. Col·laboradora a diferents mitjans de comunicació
com TV3, Catalunya Ràdio, Ràdio 4 ,en qualitat d’analista política. Entre
el 2003 i el 2010 va ser presidenta de l’Institut Català de les Dones.
Col·laboradora en diferents mitjans digitals, amb diferents publicacions
d’estudis sobre les relacions entre pedagogia, cultura i cinema, sobre
anàlisi fílmic i dels mitjans de comunicació, televisió i publicitat.

Marga Almirall

Marga Almirall és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UAB,
Postgrau en Muntatge audiovisual per la UPF, ha cursat també el Laboratori
de Documental Feminista de la Bonnemaison (2019-20) i cursos de teoria
i crítica cinematogràfica. Des de 2016 és co-responsable de continguts de
la cooperativa promotora de mitjans audiovisuals Drac Màgic on coordina
el projecte educatiu de formació en llenguatges audiovisuals Construir
Mirades, i col·labora en la distribuïdora de pel·lícules infantils Pack Màgic
i la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. Com a cineasta
treballa amb el muntatge d’apropiació i ha realitzat el vídeo-assaig
“Estimada (vida) diària”(2016) i els curtmetratges “Elena Universo” (2018)
i “El que encara balla en mi” (2021). Conjuntament amb Marta Nieto ha
realitzat els assajos per a Soy Cámara: “La carcajada de la medusa”(2018)
i “De un cuerpo a esta parte” (2019).

María Milagros Rivera

Mare, àvia, mestressa de casa, historiadora, filòloga, assagista, traductora,
catedràtica emèrita d’història medieval i cofundadora del Centre
d’investigació de Dones Duoda (Universitat de Barcelona). Entre els seus
llibres hi ha: Textos y espacios de mujeres (1990), Nombrar el mundo en
femenino (1994), El cuerpo indispensable (1996), El fraude de la igualdad
(1997), La diferencia sexual en la historia (2005), El Amor es el Signo (2012),
Teresa de Jesús (2014), Emily Dickinson (2016), La reina Juana I de España,
mal llamada La loca (2017), Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que no son
de este mundo (2019) y El placer femenino es clitórico (2020). Les seves
obres han estat traduïdes a l’alemany, l’italià, el català i l’anglès.

Lola Mayo

Guionista, productora i professora de cine. Professora associada de cine
documental a la Universitat Carlos III de Madrid i ensenya cine a ECAM,
l’escola audiovisual LENS i l’Institut del Cine de Madrid. Va ser coordinador
de la Càtedra de Documental A l’Escola de Cine de San Antonio de los
Baños (Cuba), allà funda el Màster de Creació de projectes documentals.
Ha coordinat dues edicions del Laboratori Feminista de Creació Documental
al Centre Francesca Bonnemaison de Barcelona. És programadora dels
festivals Documenta Madrid i Alcine. Actualment desenvolupa projectes de
ficció amb els directors Pedro Aguilera i Manuel Martín Cuenca. Duran el
2021 ha estat becària de les Residències de l’Acadèmia del Cine Espanyol,
on ha desenvolupat la seva primera pel·lícula com a directora: Libertad,
igualdad, fraternidad.

Laia Manresa

Llicenciada en Periodisme i Màster d’Escriptura de Guions per a la Televisió
i el Cinema a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2000 comença
a treballar amb el cineasta Joaquín Jordá: De nens (2003), Veinte años
no es nada (2004) i Més enllà del mirall (2006). L’any 2010 s’estrena en
la direcció amb la pel·lícula documental Morir de dia i a partir de llavors
combina els guions amb la realització audiovisual, especialment en l’àmbit
documental. Alguns títols són Tan petita (2012), La Muntanya (2015), Loba
(Catherine Bechard, 2015) o Idrissa, crónica d’una mort qualsevol (Xavi
Artigas i Xapo Ortega, 2018). També treballa com a script editor i assessora
creativa de guió: En femme (Alba Barbé, 2017), City for sale (Laura Álvarez,
2018), Viaje interior (Glòria Matamala, 2019), Oso (Amanda Sans Planting,
2020), Pa’trás ni pá tomar impulso (Lupe Pérez, 2021). Des de l’any 2013,
és professora associada del grau de Comunicació Audiovisual de la
Universitat de Barcelona on imparteix Guió i Fonaments d’Escriptura de
Guió. Ha estat tutora de documental del progama Acció Viver de Dones
Visuals en les seves tres edicions.

Eva Valiño

Sonidista. S’ha format a Barcelona, Nova Orleans i Cuba. Ha treballat
amb directores com Icíar Bollaín, amb qui va guanyar el Goya al Millor
So l’any 2004 per Te doy mis ojos, i Manuel Martín Cuenca, que va rebre
la nominació als Goya per Millor So amb Caníbal el 2014. Nominada a la
categoria de so dels Premis Gaudí 2018 per Estiu 1993 de Carla Simó. En
paral·lel al seu treball en enregistrament de so directe al cinema, es dedica
a la recerca acadèmica i la docència d’expressió sonora en seminaris
universitaris. Amb Javier Rebollo ha rebut el Premi al Millor So del Festival
de Cinema Mediterrani de Larissa pel curt El equipaje abierto i per En
Camas separadas, al Certamen Nacional de Curtmetratges de Medina del
Campo. També ha rebut el Premi al Millor So per Adiós, de Nacho Ruiz
Solanas.

Ana Pfaff

Com a muntadora de cine ha treballat en nombrosos llargmetratges
de gran recorregut en festivals internacionals. Destaquen Estiu 1993
de Carla Simón, Liberdad de Clara Roquet, Espíritu Sagrado de Chema
García Ibarra, entre altres. Ha obtingut dos Premis Gaudí al Millor
Muntatge, nominacions als Premis Goya, el Premi CIMA a la millor
cineasta a Alcances... Com a realitzadora forma part del col·lectiu
Dostopos juntament amb la també muntadora Ariadna Ribas. Ha estat
responsable dels visuals per a Gales de la OCNE (Orquesta y Coro
Nacionales de España). Compagina la seva feina com a muntadora amb
la docència impartint classes, tallers i masterclass a escoles o festivals
nacionals i internacionals. L’any 2018 va ser seleccionada per formar part
de la Editing Station de Berlinale Talents.

Mercedes Alvárez

El cielo gira (2005), el seu primer llargmetratge, ha obtingut nombrosos
premis internacionals, siguent també àmpliament reconeguda a
Espanya. També va ser seleccionada pel cineasta Jian Zhang-Ke, en el
Montreal International Documentary Festival (2012), com la pel·lícula
documental que ha marcat la seva vida. El 2010 va realitzar el poemaassaig sobre el paisatge Cinco elementos para cualquier Universo.
El 2008 emprèn la realització del llargmetratge Mercado de futuros,
seleccionada per nombrosos festivals de cine. Ha estat Premi Navaja
de Buñuel de Versión Española de RTVE, i premi Mejor Documental del
festival de cine español de Nantes. El 2013, és elegida per participar en
el Biennal de Venècia juntament amb Francès Torres en el Pavelló Català
amb l’obra “25% Catalonia at Venice”.

Alejandra Molina

Nascuda a Mèxic DF estudia comunicació audiovisual. Es trasllada a
Barcelona a fer el Màster en Documental Creatiu per la UAB, en el qual
impartirà classes l’any següent. Realitza el documental sobre el director
de culte Joaquim Jordà que guanyarà el premi al millor documental
al Festival Alcances 2008 i ha estat programat en BAFICI, Màlaga,
Mirades-doc. Actualment està en fase de desenvolupament de la
seva pròxima pel·lícula «Toña» que va tenir subvenció de l’IMCINE per
desenvolupament. Estudia el màster en Art Sonor de la UB. Paral·lelament
treballa com a muntadora i dissenyadora de so en projectes de llargs
documentals, alguns estrenats són: Volar de Carla Subirana, Next d’Elia
Urquiza i El gran vuelo de Carolina Astudillo, premiats al Festival de
Màlaga 2015. Guanya el premi al millor so al festival Documenta Madrid
2018 amb la nova pel·lícula d’Astudillo, Ainhoa: yo no soy esa. Guanya
el Gaudí 2021 al millor so per las Niñas Dir. Pilar Palomero.

Diana Toucedo

Cineasta i muntadora. Se situa en la intersecció entre el cine i la
investigació. La seva feina ha estat seleccionada en festivals del cine
internacionals. Avui dia ha editat més de 25 llargmetratges que han estat
estrenats i premiats. També ha treballat editant sèries per a Netflix, HBO
i Movistar. Actualment compagina la seva professió amb la docència
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), és la cap del departament de
documental-no-ficció de l’Escola Superior de Cine i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC) i core teacher al Master of Film de la Netherlands
Film Academie. A més a més està cursant un doctorat en Comunicació
basat en la pràctica, explorant com les imatges en moviment aborden
les identitats, les memòries, les cristal·litzacions històriques i les tensions
socials.

Elisabet Prandi

Directora de fotografia, directora i docent. Realitza documentals,
videodanses i treballs visuals de producció pròpia. Ha dirigit diversos
documentals d’encàrrec per a diferents programes de Televisió Espanyola.
La seva obra més personal també s’ha mostrat en diferents museus.
Com a directora de fotografia, des de 1992 ha col·laborat amb artistes
visuals com Jesús Ramos i Mabel Palacín, i ha treballat per a diferents
realitzadors. Com a docent, imparteix seminaris sobre il·luminació i
tècnica cinematogràfica a diverses escoles i universitats d’Espanya
i França. És membre de l’AEC (Asociación Española de Directoras y
Directores de Fotografia Española), Dones Visuals, CIMA (Asociación de
Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales), EWA (European Women’s
Audiovisual Network) i de l’Acadèmia de Cinema Català. També es
membre fundadora del col·lectiu Directoras de Fotografia.

Vanesa Fernández Guerra

Directora de ZINEBI-Festival Internacional de Cinema Documental
i Curtmetratge de Bilbao. Doctora i professora en Comunicació
Audiovisual per la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Exerceix com
a tutora del Màster de Teoria i Pràctica del Documental Creatiu de
la UAB i en el Màster en Art Contemporani, Tecnològic i Performatiu
de la Facultat de Belles arts (UPV/EHU). Coordinadora del projecte
multidisciplinari Territoris i Fronteres. Research on Documentary
Filmmaking. Ha format part del Grup de Recerca MAC (Mutacions
Audiovisuals Contemporànies) de la Universitat del País Basc (UPV/
EHU). La seva línia de recerca, llibres i altres publicacions se centren en
el cinema documental contemporani. A més, ha pres part en nombroses
comissions de valoració de desenvolupament i producció de projectes
cinematogràfics i en panells d’experts en Fòrums WIPs (Work in Progress),
LABs i sessions de Pitching de diversos festivals internacionals.

Alba Cros

Es va establir com a directora després d’acabar la carrera de Comunicació
Audiovisual a la UPF co-dirigint la pel·lícula Les amigues de l’Àgata
(2015). Un film que va ser nominat a Millor Pel·lícula als Premis Gaudí de
l’Acadèmia de Cinema Català. Com a directora ha dirigit el documental
Resiliència (2020) i produït el curt documental De rerum natura (2021).
Ha participat a la peça col·lectiva Chantal Akerman un recuerdo (2016)
amb Francina Ribes. També va ser l’ajudant de direcció a la pel·lícula
Els dies que vindran (2019) de Carlos Marquès-Marcet. Col·labora amb
A Bao A Qu des del 2013 i forma part de l’equip de Cinema en Curs
des del 2015-2016. També és coordinadora d’Acció de Cap de Dones
Visuals i vocal de la junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català.
Actualment, està rodant el documental Alteritats/Otredades co-dirigit
amb la Nora Haddad, sobre identitas lesbianes i produït per Amor &
Lujo.”

Saudde Cevallos

Graduada en l’especialitat d’Edició, per l’Escola Internacional de Cine
i TV de San Antonio de los Baños, 1999, Cuba. Membre de AMMAC
(Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya)
Del 2000 al 2008 treballa en diferents empreses de postproducció
de Barcelona i Madrid com a assistent de muntatge de cine, editora
i coordinadora del departament de compressió de DVD. El 2008, a
Veneçuela participa com a sòcia a Humana Cooperativa Audiovisual.
Del 2014 al 2016 és coordinadora de la Càtedra d’Edició i l’any següent
Cap del departament de Postproducció a l’Escola Internacional de
Cine i TV a Cuba. El maig de 2018 funda Tukurifilms, a Barcelona, una
empresa que es dedica a realitzar la postproducció per a productores i
distribuïdores de cine.

Helena Bengoetxea

Realitzadora i periodista freelance, màster en estudis feministes
(DUODA - UB), màster en comunicació audiovisual (Universidad del
País Vasco y EiTB), y màster en periodisme digital (Eusko Ikaskuntzakfundación ASMOZ). Forma part de la primera promoció de la Maestría
en Documental Creativo en la Escuela Internacional de Cine y TV de San
Antonio de los Baños (Cuba), i ha completat la seva formació audiovisual
en diferents seminaris referencials amb Robert McKee, Mercedes Álvarez,
Carmen Guarini i Patricio Guzmán, entre altres. És sòcia de CIMA des del
2013, i forma part de la productora Kooperatiba-laboratorio audiovisual
(Pamplona).
Ha realitzat projectes audiovisuals amb nombrosos
col·lectius i entitats socials en temàtiques com: feminisme, memòria
històrica, cooperació o educació pel desenvolupament. Col·labora
en diferents projectes audiovisuals del Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison de Barcelona des del 2005.

Professores sessions monogràfiques
Sílvia Cepero

Co-fundadora de la cooperativa AO COOP CàmeresiAcció (2012) i del
canal de televisió LaVeinalTV (2016), on ha dissenyat, coordinat i facilitat
processos de creació audiovisual per a la transformació social fins al
2021. Ha format part de mitjans de comunicació independents com
latele.cat (2009-2012) com a presentadora, realitzadora i muntadora.
Llicenciada en comunicació audiovisual i postgrau en Documental i
Gènere. Ha coordinat i dissenyat més d’una cinquantena de projectes i
participació en la creació audiovisual de peces de curta durada. És codirectora, realitzadora i muntadora dels Documentals Socials que han
rebut reconeixement i premis amb projecció estatal i internacional. És
facilitadora de processos de grup acreditada per l’iIface (Instituto de
Facilitación y Cambio). En l’actualitat amplia els seus coneixements en la
diplomatura de Treball de Processos i Democràcia Porfunda de l’Institut
de Treball de Processos i acaba els seus estudis d’arts escènciques en
Dansa Contemporània. És video-activista i militant Feminista.

Carla Simón

Va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de
Califòrnia. Va obtenir una beca per a cursar un màster a la London Film
School. El seu primer llargmetratge, Estiu 1993 (2017), es va estrenar a la
Berlinale, on va guanyar el premi a la millor obra de debut. Actualment
està treballant en la postproducció de la seva nova pel·lícula, Alcarràs.

Belkis Vega

Guionista i directora de cine documental. La seva obra sobrepassa
els 50 títols, centrats sobretot en temes socials i culturals, alguns dels
quals han obtingut importants premis nacionals i internacionals. També
ha estat assessora i productora de films documentals. Es va llicenciar
en Història de l’Art i també va estudiar a l’Escola Superior de Disseny
Informacional i Industrial (Universitat de la Habana). Des del 1993
compagina la seva labor artística amb la docència de cinema documental
a Cuba, Espanya, EUA i altres països d’Amèrica Llatina. Va estar al cap
del TALLER DOCUMENTAL de la Bonne durant 9 anys. Ha rebut l’Ordre
per la Cultura Nacional i el premi Nacional de Periodisme a Cuba.

Carolina Astudillo Muñoz

Realitzadora, periodista, investigadora i docent. Diplomada en Estudis
de Cine per la Universidad Católica de Chile i Màster en Documental
Creatiu per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat el
seu treball en investigació, la creació documental i l’escriptura, tenint
com a eix articulador les dones i la memòria històrica. Els seus treballs
oscil·len entre el cine experimental i el documental. Les seves pel·lícules
s’han exhibit en museus i institucions educatives, i els seus documentals
han estat premiats en festivals nacionals i internacionals. En l’àmbit docent imparteix cirsps. seminaris i masterclass en universitats d’Espanya i
Amèrica Llatina. Des del 2016 és membre de la Academia de Artes y de
las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE).

Imma Merino Serrat

Professora d’Història i Teoria del Cinema i d’Anàlisi dels Mitjans de
Comunicació a la Universitat de Girona. És autora de l’ assaig Agnès
Varda: Espigadora de realidades y de ensueños a partir de la seva tesi
doctoral Subjectivitat i autorepresentació en el cinema d’Agnès Varda.
Ha co-editat, amb Adriana Lorenzo, el llibre Carol, bellesa subversiva
del desig. Ha publicat textos en monografies sobre François Truffaut,
Max Ophuls, Jacques Demy, Jacques Becker, Luís Buñuel, entre altres,
intentant abordar aquests directors des d’una perspectiva feminista.
Una línia d’investigació preferent son les cineastes documentalistes de
la subjectivitat.

Sally Fenaux

Guionista, directora i consultora de diversitat per projectes i empreses
del món audiovisual, amb més d’una dècada d’experiència professional
en la indústria internacional. El seu currículum està conformat per
treballs en diversos llocs i una gran varieta de produccions. Pel que fa
a la creació pròpia, ha escrit i dirigit una desena de curtmetratges de
ficció tant de forma independent com per clients, un llargmetratge de
ficció de distribució en línia i diverses obres de vídeo per exposicions i
museus. En els últims dos anys s’ha endinsat també en el mentoring i la
selecció de projectes per competicions, activitats en les que fa èmfasi
en la urgència de crear una indústria audiovisual més diversa i inclusiva.

Violeta Kovacsics

Col·labora habitualment com a crítica cinematogràfica al Diari de
Tarragona, a Caimán-Cuadernos de Cine i al programa de ràdio La
finestra indiscreta. Ha participat en diversos llibres col·lectius, ha
coordinat el llibre Very Funny Things. Nueva comedia americana i és
autora d’Un París de cine. És professora d’Història del cine clàssic a
ESCAC i de cine i literatura a la UPF. El 2016 es va doctorar amb la
tesi El cine toma la palabra. Puesta en escena de lo verbal en el cine
norteamericano contemporáneo. És responsable del catàleg i del diari
del Sitges-Festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya i ha
estat presidenta de l’ACCEC (Associació Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics).

Francina Ribes Pericàs

És doctora en Mitjans de Comunicació i Cultura per la UAB i Màster en
Estudis de Cine i Audiovisual Contemporani per la UPF. Es va doctorar
el 2019 amb una tesi sobre la representació del lesbianisme al cine
comercial i ha col·laborat amb Drac Màgic, La Bonne i la UOC, sempre
entorn del feminisme, la cultura queer i el cine. És autora de diversos
articles i capítols, entre ells per a una publicació de la Mostra del Films
de Dones (Chantal i l’autorepresentació feminista) o per al llibre “Carol,
la bellesa subversiva del desig”, publicat per la Universitat de Girona.
També és coeditora del fanzine feminista Bulbasaur i forma part del
grup de música Doble Pletina.

Neus Ballús

Directora de cinema i guionista. El seu primer llargmetratge, La plaga
(2013), es va estrenar a escala internacional a la 63a edició de la
Berlinale (Forum), on fou nominat als European Film Awards, als Premis
Goya i als Premis LUX del Parlament Europeu. La pel·lícula va guanyar
quatre Premis Gaudí, així com més de 20 premis internacionals. El seu
segon llargmetratge, El viaje de Marta (2019), es va estrenar també
a la Berlinale (Panorama) i es va projectar en cinemes de França i
Espanya. Actualment ha estrenat la comèdia híbrida Sis Dies Corrents
als Festivals de Locarno (on ha guanyat 3 premis) i Toronto. Llicenciada
en Comunicació Audiovisual i màster en Documental de Creació per
la Universitat Pompeu Fabra, també imparteix regularment classes i
seminaris sobre escriptura i direcció cinematogràfica a universitats de
tot el món.

Més informació / contacte:
www.labonne.org
audiovisuals@labonne.org
933 151 432

