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PRESENTACIÓ  
 

 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona va néixer el 2004 sota el format Diàspora: Colòmbia-Barcelona 
de la mà d’IMAGO Barcelona Gestiona. Durant 12 anys ha viscut una evolució fins a convertir-se el 2013 en 
Festival. El projecte arriba al 2015 consolidant-se com el primer i únic Festival de cinema colombià de la ciutat 
de Barcelona. Moltes de les pel·lícules que componen habitualment la seva programació han participat en 
reconeguts festivals com Sundance, Venècia, Cannes, Berlín. 
 
Per mitjà d'un conveni amb l'Institut Cervantes (Espanya), el festival ha estat present durant tots aquests anys en 
diverses ciutats del món com Nova York, Los Angeles, Chicago, Són Paulo, Roma, París, Bremen, Bonn i 
Casablanca, projectant amb responsabilitat i compromís el món audiovisual colombià. 

 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona, que se celebra del 13 al 25 d'octubre, arriba enguany a la seva 
12a edició obrint definitivament les portes cap a Colòmbia després de 12 anys de treball continu en la capital de 
Catalunya. Així, aquest 2015 el festival enforteix el pont amb Colòmbia pel que fa a intercanvis de coneixement, 
reflexions, coproduccions, agendes de treball, taules d'intercanvi, entre d’altres projectes.  

 
OBJETIU 

 
El Festival de Cinema Colombià de Barcelona és un projecte que té com a objectiu fomentar el diàleg intercultural 
entre Barcelona i Colòmbia a través de les arts audiovisuals, per mitjà de les estrenes a Barcelona de les més 
recents i premiades pel·lícules colombianes, així com amb un extens programa d'activitats. 
 
Aquest programa inclou trobades entre directors, productors i crítics de l'àmbit cinematogràfic, així com de 
diferents representants del món audiovisual d'ambdós països; taules de negocis; la participació de cadenes de 
televisió colombianes; la implicació del sector universitari català; celebració de màster class, seminaris, pitchings, 
col·loquis, conferències, fòrums amb els diferents convidats, etc. 
 
El festival, que des de fa 12 anys difon la producció cinematogràfica i audiovisual colombiana a Barcelona, 
projectant-la així internacionalment, pretén fomentar i estrènyer els intercanvis de cultura entre tots dos llocs. La 
finalitat del festival és propiciar la generació de relacions d'anada i tornada que ajudin a afavorir el 
desenvolupament de la indústria audiovisual tant a Colòmbia com a Catalunya. 

 
                                                                                     

JURATS 
 

El 12è Festival de Cinema Colombià de Barcelona (del 13 al 25 d’octubre) compta aquest any amb els dos 
següents jurats.  
 

El jurado de la Sección Oficial Documental está formado por:  
 

Toni Marin Vila, productor executiu, director i creatiu de programes per a televisió i cinema. Graduat superior en 
realització i producció de programes per l'Institut de Ràdio Televisió Espanyola, IORTV; professor del Màster en Disseny 
i Gestió de la Producció Audiovisual, UAB; vice-degà del CPAC; i membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques d'Espanya i de l'Acadèmia del Cinema Català. Amb una àmplia i diversa trajectòria en el sector, ha 
estat productor executiu d'El Papus, anatomia d'1 atemptat; Brava Victòria; Caracremada; Revolució # 2; Buscando el 
coco; Bicicleta, cullera, poma; i Arrugues; entre altres produccions. Aquestes dues últimes, van ser guardonades amb 
els Premis Goya, Forqué i Gaudí a la Millor Pel·lícula Documental; i Premis Goya a la Millor Pel·lícula d'Animació i al 
Millor Guió Adaptat, respectivament. 
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David Fernández de Castro Azúa, realitzador, escriptor, guionista i director de documentals, Graduat Superior en 
realització i producció de programes per l'Institut de Ràdio Televisió Espanyola, IORTV, i Màster del Documental de 
Creació per la Universitat Pompeu Fabra; ha treballat com a guionista i director en més de deu documentals, entre els 
quals cal destacar Herbolarium, El Papus, anatomia d'1 atemptat, Ajoblanco, crónica en rojo y negro, Operación Impala, 
Entre el cel i la terra: 30 anys d 'aiguamolls de l'Empordà, o AT, Alfabet Tàpies, una coproducció europea -France5 i 
TV3- sobre l'artista plàstic Antoni Tàpies. 

 

Tània Balló, amb una llarga trajectòria en el camp de la producció en diverses empreses de producció audiovisual, 
lidera la productora Nina Films. Durant els últims 12 anys ha treballat com a productora en una varietat de projectes 
entre els quals es troben llargmetratges documentals com 200 KM el 2003, Aguaviva el 2005, Oleg el 2015 i també en el 
mateix any Las Sinsombrero, pel·lícula que ha co-dirigit al costat de Manuel Jiménez Núñez i Serrana Torres; 
llargmetratges de ficció com Infancia Clandestina en 2012; documentals per a televisió com Entre el Cel i la Terra. La 
Guerra dels Aiguamolls el 2013, i en anys anteriors Solo pienso en ti, Herbolarium, T’ha arribat l’hora, Entre el dictador i 
jo, El Cordobés la España de los milagros, Atrapados por el dopaje 

 
El jurat de la Secció Oficial Llargmetratges ficció està compost per: 
 

Francesc Llobet, director-realitzador amb més de 800 hores d'audiovisuals emeses per TV3 en múltiples gèneres com 
magazines Joc de ciència; telenovel·la com Nissaga de poder o Laberint d'ombres; música clàssica amb més de 30 
concerts de grans orquestres, uns en directe i altres gravats; documentals com Cinc dits de la mà, Preludi, Apunts de la 
TV, La cultura del cos, el futur de Prometeu i Durga, o CCOO 50 anys d'història de Catalunya. Així mateix ha estat 
coguionista del film Garum, fantàstica contradicció i director de la pel·lícula documental Miquel Batllori, l'agudesa d'1 
savi. Francesc Llobet és degà del CPAC i president de OETI, (Observatori Europeu de la TV Infantil). 

 

Mariví de Villanueva, productora i tresorera del CPAC, té una llarga experiència dins de la producció en cinema, 
televisió, publicitat, vídeo-clips i esdeveniments; duent a terme projectes com Jamón Jamón, Huevos de Oro, i La Teta y 
la Lluna, de Bigas Luna; Airbag de Juanma Bajo Ulloa; El Techo del Mundo de Felipe Vega; Gimlet de José Luis Acosta; 
Adiós Tiburón de Carlos Suárez; La Duquesa Roja de Paco Betriu; School Killer de Carlos Gil; Rojo Sangre, 
llargmetratge dirigit per Christian Molina; El Triunfo de Mireia Ros; i CHUECATOW llargmetratge dirigit per Juan Flanh. 
Ha treballat també amb Miguel (7º de Caballería, El Séptimo), i guardonada en diverses categories, amb els premis més 
importants a nivell nacional, Premis Ondas, Premis de la Música SGAE, Premis Cambio 16, etc. 

 
 

Maria Ripoll, Màster en direcció de cinema a l'American Film Institute (AFI) de Los Angeles, el 1999 dirigeix la seva 
opera prima Lluvia en los zapatos i guanya el premi Millor Guió al Festival Internacional de Cinema de Montreal, el 
Premi del Públic en al Festival de Sitges i al Festival de Seattle, i la nominació a Millor Direcció Novell als Goya. El 2001 
dirigeix  Tortilla soup, aconseguint 9 nominacions als premis Ànima, i el 2002 Witness. El 2003 realitza el llargmetratge 
Utopia i el 2007 Tu vida en 65’. Fama, todo por un sueño (2009) per a TVE i al web-documental CROMOSOMA 5, 
estrenat el 2013. Aquest mateix any comença el rodatge a l'Índia i Barcelona de Rastres de Sàndal, pel·lícula 
guanyadora del Premi Gaudí a la millor pel·lícula en llengua catalana. Al juny de 2015 estrena Ahora o nunca, amb la 
productora Zeta Audiovisual i comptant amb un dels càstings més complets del cinema espanyol actual. Actualment es 
troba preparant noves pel·lícules mentre combina el seu treball amb el món de la publicitat. 
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12è FESTIVAL DE CINEMA COLOMBIÀ DE BARCELONA 2015  
Del 13 al 25 d’octubre 

 
El 12è Festival de Cinema Colombià de Barcelona, que se celebra del 13 al 25 d'octubre a diferents espais de la 
ciutat, es caracteritza enguany per mostrar el gran espectre audiovisual de Colòmbia de la manera més àmplia. 
 
En aquest sentit el festival es compon de produccions cinematogràfiques, la majoria d'estrena a Barcelona, 
documentals i pel·lícules de ficció en diferents metratges; produccions de la televisió pública colombiana, la gran 
convidada d'aquest any, com programes i reportatges; nous projectes transmèdia; diferents sessions acadèmiques 
de la mà de representants de la indústria audiovisual colombiana; i com cada any un homenatge, dedicat en aquesta 
ocasió a Jorge Alí Triana, reconegut cineasta colombià i un dels grans pares del teatre contemporani a Colòmbia. 

 
Vuit són els espais que acullen el festival aquest any: les ja habituals seus, Filmoteca de Catalunya, Cinemes 
Girona, Casa Amèrica Catalunya, Fnac El Triangle, i Centre Cívic Pati Llimona; i les 3 noves seus d'aquesta 
edició, Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC), Blanquerna Universitat Ramon Llull, i el 
Museu d'Història de Catalunya. 
 
El 12è Festival de Cinema Colombià de Barcelona està constituït per una selecció d'un total de 23 pel·lícules, oferint la 
projecció de 9 llargmetratges de ficció, 9 llargmetratges documentals, 3 curtmetratges documentals, i 2 
produccions transmèdia. 
 
El Festival compta amb les següents categories i premis: 
 
Secció Oficial Llargmetratge Ficció 
  - Premi del jurat a la Millor Pel·lícula Llargmetratge 
  - Premi del públic a la Millor Pel·lícula Llargmetratge 
 
Secció Oficial Documental 
- Premi Imago al millor Documental Social. 
- Premi del públic a la Millor Pel·lícula Llargmetratge 
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NOVETATS 2015 
 
- El festival mostra, més que mai, el gran espectre audiovisual de Colòmbia. 
 

- Homenatge a Jorge Alí Triana, reconegut cineasta colombià, l'àmplia trajectòria del qual l’avala com a 
actor, director i guionista. En la seva trajectòria artística ha dirigit i escrit diverses històries per al cinema, 
teatre i televisió a Colòmbia, i entre les seves obres destaquen: Tiempo de morir, Esto huele mal, Edipo 
Alcalde, y Bolívar soy yo. 
 

- La televisió pública de Colòmbia, Señal Colombia, la gran convidada, amb la presència de John Jairo 
Ocampo, el seu gerent. RTVC Sistema de medios públicos, al què pertany Señal Colombia, es converteix 
definitivament aquest 2015 en un dels aliats estratègics del festival representant un pont dinamitzador per a 
l'intercanvi de cinematografia i audiovisuals entre Colòmbia i Catalunya. 
 

- Celebració del Seminari 'Colòmbia i Catalunya, algo que ver. La indústria de la imatge, en 
moviment', de la mà de dos destacats professionals del sector audiovisual a Colòmbia – Jaime 
Tenorio, coordinador general de Señal Colombia(RTVC), i Jorge Alí Triana, director de cinema i televisió, 
- i dirigit a professionals del sector. El seminari reflectirà, entre altres aspectes, l'estat actual de la 
indústria cinematogràfica, sobretot a Colòmbia i Catalunya, en un context de múltiples canvis. 
 

- La sessió ‘Màgic i real 3.0. Transmèdia de Colòmbia a Barcelona’, dedicada a projectes audiovisuals i 
cinematogràfics colombians que han iniciat una migració cap a noves narratives, noves finestres 
d'exhibició i de distribució i en definitiva cap a nous públics i audiències, 

 

- Tres nous espais: Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC), Universitat Blanquerna i 
Museu d'Història de Catalunya. 
 

- Taula de treball amb TV3 y RTVC (Colombia) per a l'intercanvi de coneixements i la compra-venda de 
continguts entre Catalunya i Colòmbia. 
 

- Gal·la de clausura al Museu d’Història de Catalunya. 
 

Més informació a: www.diasporabarcelona.com 
 

EL FESTIVAL EN XIFRES  
 

9 llargmetratges de ficció 
9 llargmetratges documentals 
3 curtmetratges documentals 
4 premis 
2 produccions transmèdia 
6 convidats internacionals 
1 seminari 
1 homenatge 
1 sessió transmèdia 
1 taula de treball 
8 espais 
44 entitats vinculades 
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PROGRAMACIÓ 2015 
 
MOSTRA DOCUMENTAL  
 

La Mostra Documental del 12è Festival de Cinema Colombià de Barcelona està integrada per dos blocs: la 'Selecció 
Señal Colombia', programada a Casa Amèrica Catalunya i Pati Llimona; i la 'Mostra Fotomuseo' (Museu Nacional de 
la Fotografia de Colòmbia) duta a terme per Cineclub Imatge Viatgera, programada al Fnac El Triangle. 
 

SELECCIÓ SEÑAL COLOMBIA 

Señal Colombia, la televisió pública de Colòmbia integrada en RTVC Sistema de medios públicos, ofereix 
en exclusiva per a aquesta edició una selecció documental que conforma part de la Mostra Documental, no 
en competició, del festival. 

RTVC Sistema de medios públicos es converteix definitivament aquest 2015 en un dels aliats estratègics 
del Festival de cinema colombià de Barcelona, representant un pont dinamitzador per a l'intercanvi de 
cinematografia i audiovisuals entre Colòmbia i Catalunya. El festival dóna suport i comparteix el compromís 
de RTVC per l'evolució d'un sistema mediàtic públic dinàmic i cada vegada més proper a l'audiència amb 
l'objectiu d'enfortir el desenvolupament cultural i educatiu dels habitants del territori nacional colombià. 

ESPECIAL JAIME GARZÓN  
(Selecció Señal Colombia) 
 

Dimarts 13 d’octubre, 19h 
Casa Amèrica Catalunya 
Entrada gratuïta 
 
Presenta la sessió: Diana Rocío Celis Mora, cònsul de Colòmbia a Barcelona; Francesc Llobet,  degà del 
CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 

Nominat a la categoria de Mejor Documental para Televisión en los Premios India Catalina 2015. 
 

Fitxa tècnica: 
Director: Francisco Ortiz  
Nacionalitat: Colòmbia 
Durada: 1’30”  
Any: 2014 

 
Sinopsi: 
Aquest treball, que es va realitzar amb motiu dels 15 anys de l'assassinat de Jaime Garzón, l'humorista 
polític més important de Colòmbia, fa un recorregut per la vida de Garzón, apropant-se a l'origen de la 
complexitat d'aquest caràcter indomable i irreverent, de les seus recerques constants entre els factors 
socials, econòmics i culturals que probablement van promoure tan extraordinari esperit crític, a més de les 
raons que el van motivar a inclinar la balança cap a la vida pública i cap a la vida política. Aquest 
reportatge és una invitació a reflexionar sobre el llegat de l'home que va trencar tots els paradigmes de la 
irreverència a Colòmbia. Es va emetre per primera vegada el dia en què Jaime hagués complert 54 anys. 
https://www.youtube.com/watch?v=wmSgZLt-Zzc  
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BUSCANDO A GABO  
(Selecció Señal Colombia) 
 

Dimecres 14 d’octubre, 19h 
Casa Amèrica Catalunya 
Entrada gratuïta 
 
Presenta la sessió: Diana Rocío Celis Mora, cònsul de Colombia en Barcelona; i Sandra Campos, 
directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Fernando Bottía  
Nacionalitat: Colòmbia 
Durada: 52 min.  
Any: 2007 
 
Sinopsi: 
Aquest documental relata la faceta més humana de Gabriel García Márquez a través dels testimonis dels 
seus familiars, amics, col·legues periodistes i escriptors. Buscando a Gabo persegueix el Gabo humà, 
aquell que poden revelar els amics que han estat amb ell al llarg de la seva vida, aquell que ha estat 
perdut entre les dades biogràfiques. 

 
TOTÓ  
(Selecció Señal Colombia) 
 

Dimarts 20 d’octubre, 19h 
Pati Llimona 
Entrada gratuïta 
 
Presenta la sessió: Diana Rocío Celis Mora, cònsul de Colòmbia en Barcelona 
 
Totó es el documental guanyador en la categoria Mejor documental en los premios India Catalina 2012. 

 
Fitxa tècnica: 
Director: Héctor Francisco Córdoba  
Nacionalita: Colòmbia 
Durada: 52 min.  
Any: 2011 

 
Sinopsi: 
Totó és un viatge pel Carib colombià, per la seva gent, els seus paisatges, les seves tradicions i la seva 
música, un recorregut que ens permet comprendre els cants de les seves dones i el ressò dels tambors a 
partir de Totó, La Momposina, icona de la cultura i de la música colombiana i dels seus més propers amics 
i admiradors que amb un llenguatge gairebé poètic, ens aniran narrant la seva cultura i tradicions i que 
culminarà amb un concert realitzat a la ciutat de Bogotà on es reuniran els més importants exponents de la 
música tradicional del Carib. 
https://www.youtube.com/watch?v=qq98sm-MXgA&feature=youtu.be  
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LEANDRO EL ULTIMO JUGLAR 
(Selecció Señal Colombia) 

 

Dimecres 21 d’octubre, 19h 
Pati Llimona 
Entrada gratuïta 
 
Presenta la sessió: Diana Rocío Celis Mora, cònsul de Colombia en Barcelona. 
 
Aquest documental és el guanyador en la categoria Mejor documental para televisión en los Premios 
India Catalina 2015, candidat al Premi Gabriel García Márquez de Periodismo 2015 en la categoria 
Imagen. 

 
Fitxa tècnica: 
Director: Alejandro Vargas 
Nacionalitat: Colombia 
Durada: 54 min. 
Any: 2014 
 
Sinopsi: 
Leandro, el último juglar és un relat que reconstrueix a partir de les memòries d'un variat grup de familiars, 
amics i experts els episodis més càlids, tristos i sorprenents de la vida i l’obra de l'últim joglar de la música 
vallenata de Colòmbia. 
Aquest documental és un viatge íntim a l'ànima del personatge i les seves cançons, però també és un 
recorregut per la geografia de la costa del Carib, l'escenari de les aventures i desventures, de les glòries, 
les tragèdies i les dites que van determinar per sempre la vida i les obres del més important compositor de 
la música d'acordió. 
https://youtu.be/jx-co9OqpII  
 
 
MOSTRA FOTOMUSEO 

 
Fnac El Triangle acull la projecció dels dos curtmetratges documentals que constitueixen la Mostra de 
Fotomuseo (Museo Nacional de la Fotografía de Colòmbia) realitzada per Cineclub Imagen Viajera.  
 
Presenta les sessions: Juan Carlos Delgado, director d’aquests documentals i amb 25 anys de carrera i 
més de 40 documentals realitzats, presentarà ambdues sessions per mitjà de vídeo-conferència, 
juntament amb Marcela Aguilar Pardo, fundadora del Cineclub Imagen Viajera de Bogotà. 
 
FRANCISCO CARRANZA, LA PASIÓN POR UN INSTANTE 
(Mostra Fotomuseo) 
 

Dilluns 19 d’octubre, 19h 
FNAC El Triangle 
Entrada gratuïta 
 
Director: Juan Carlos Delgado 
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Durada: 32 min. 
 
 
 
CARLOS CAICEDO, LA MIRADA SILENCIOSA + Cinefòrum 
(Mostra Cinesud Imagen Viajera) 
 

Dimarts 20 d’octubre, 19h 
FNAC El Triangle 
Entrada gratuïta 
 
Director: Juan Carlos Delgado 
Durada: 32 min 
 
Captant el gest precís, el moment perfecte i la frescor i espontaneïtat d'una escena, van passar els seus 
dies periodístics el Mestre Carlos Caicedo i el Mestre Francisco Carranza. Es van consolidar com a 
reporters gràfics d’El Tiempo i El Espectador (respectivament) que durant la seva carrera es van 
encarregar de plasmar la realitat i la quotidianitat colombiana a través de la seva expectant fotografia. 
 
El FOTOMUSEO - Museu Nacional de la Fotografia de Colòmbia, dins de la seva sèrie “El Álbum de los 
Fotógrafos”, mostra la vida i obra d'aquests dos mestres que amb un enginy assenyat i perspicaç ens van 
mostrar els successos del país durant més de 30 anys . Amb entrevistes i anècdotes dels seus col·legues, 
una selecció de fotografies d'arxiu i un recorregut per la història de Bogotà i el país, el director dels 
documentals, Juan Carlos Delgado, exposa com una persona amb una càmera pot donar testimoni de tota 
una època . 

 
 
DOCUMENTALS EN COMPETICIÓ 
 

AMNESTESIA  
 

Dijous 15 d’octubre, 22h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4 € 
 
Presenta la sessió: Aubin Hellot, de Films du Large, productora del documental; David Fernández de Azúa, 
autor de documentals i escriptor; i Sandra Campos, directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Després d'haver estat guardonat amb el 1r Premi ‘Mejor Mediometraje’ al Festival de Cine Político FICIP 
2015 de Buenos Aires, Amnestesia, s'estrena a la ciutat de Barcelona en el marc del 12è Festival de cinema 
colombià de Barcelona. 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Lizette Lemoine 
País de producció: Francia 
Durada: 53 min. 
Any producció: 2014 
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Sinopsi: 
A Bogotà, actors del teatre Varasanta han incursionat en el tema de l'horror de la guerra que ha viscut el país i 
del dolor de les víctimes. Amb fragments de Kilele, Mujeres en la guerra y Frágil  Alma a la Deriva, tres de les 
seves obres i amb els testimonis dels actors, directors i de la societat civil s'albira el panorama de l'increïble 
mal de la societat colombiana. Anestesiats pel dolor o patint d'amnèsia, el poble colombià pateix. 
 
SESSIÓ DOBLE: 
PÁJAROS DE FRONTERA. AVES DE NINGÚN LUGAR 
LA MUERTE DE CAMAJÓN 

 

Dissabte 17 d’octubre, 16h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Amaia García, de la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia 

 
PÁJAROS DE FRONTERA. AVES DE NINGÚN LUGAR 
 

Després de passar per més de 10 festivales internacionals i haver guanyat el Premi Nacional Circulación 
Documental en IDARTES 2014 i el Premi Ganador Ventana Andina, Pájaros de Frontera. Aves de 
ningún lugar aterra aquest 2015 a Barcelona.  
 
La sessió serà presentada en vídeo-conferència per la periodista i productora Mónica Moya, directora del 
documental, juntament amb Marcela Aguilar Pardo, directora de l’oficina a Colòmbia de la plataforma 
alternativa de distribució de cine CINESUD, de la qual el documental forma part.  
 
Fitxa tècnica: 
Directora: Mónica Moya  
País: Colòmbia / Equador / Veneçuela 
Durada: 23 min. 
Any producció: 2014 
Companyia Productora: Yagé producciones 
(El film forma part del catàleg de la plataforma CINESUD Colombia) 
 
Sinopsi: 
Què canvia quan s'és víctima d'un conflicte armat? Què implica viure desplaçat a la frontera? Més de 
1.500.000 de colombians viuen a Veneçuela i Equador. Escoltant-los fa Felipe Restrepo seva obra plàstica. 
Una pel·lícula sobre éssers anònims que van aixecar una nova llar en terra de ningú i sobre com l'art pot 
trobar poesia fins i tot en els passatges més dolorosos. Un documental amb tècniques d'animació que parla 
de la capacitat de reinventar-se de tot ésser humà. 
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LA MUERTE DE CAMAJÓN 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Juan David Mejía Vásquez 
País: Colòmbia 
Durada: 40 min. 
Any producció: 2014 
 
Sinopsi: 
Don Juancho viu en un gran arbre de Camajón. En una baralla de galls, l’estan derrotant. Mentre el seu gall 
agonitza sent la mort al seu costat. Decideix llavors preparar-se per un ritual on enganya a la mort per seguir 
vivint en el seu gran arbre. 
 
MATACHINDÉ 

 

Dissabte 17 d’octubre, 18h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Amaia García, de la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia 
 
Matachindé compta amb el premi Mejor Producción de Televisión Comunitaria, en el marc del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena 2015. 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Víctor Palacios  
País: Colombia 
Durada: 60 min. 
Any producció: 2014 
Companyia Productora: Colectivo MEJODA  
En Coproducció amb: Tikal Producciones  
 
Sinopsi: 
A vuit hores del nucli urbà de la ciutat de Buenaventura (Colòmbia), vorejant el mar cap al sud del 
departament del Valle del Cauca i internant per la bocana del riu Yurumanguí, es troba la sendera de Juntes 
de Yurumanguí en què cada any es celebra la setmana santa. Lluny del control clerical, amb una autonomia 
en les pràctiques religioses, els habitants de la sendera han realitzat una resistència cultural des de la festa de 
la setmana gran, en elles cobren vida els ‘matachines’ que després d'un procés d'apropiació i arrelament es 
van convertir en els representants de les celebracions espirituals de la comunitat. Així homes i dones es 
vesteixen amb les tradicionals fulles de colino que serveixen de vestit, empunyen el fuet i munten la seva 
botiga davant de l'església per reivindicar la seva identitat palenquera. Mitjançant aquestes pràctiques que 
reafirmen la seva identitat afro han pogut resistir a un conflicte armat que devora el Pacífic Colombià. 
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INFIERNO O PARAÍSO 
Diumenge 18 d’octubre, 16h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: representant de la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia i Sandra Campos, directora del 
Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Germán Piffano 
País: Colombia  
Durada: 99 min 
Any producció: 2014 
Companyia Productora:  
 
Sinopsi: 
Un addicte crònic a ‘bazuco’, que lluita per allunyar els seus dimonis, aconsegueix escapar dels carrers i 
construir una nova vida i una nova família. Però quan la crisi econòmica mundial amenaça amb emportar-s’ho 
tot de nou, ell ha d’apel·lar al seu esperit de supervivent ensortir-se. 
 

Premis nacionals 
Premi Cinemateca Distrital, Instituto Distrital de las Artes IDARTES, 2013. 

 
Premis internacionals 
Millor Ópera Prima, VII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Venezuela, 2014. 
 
 
TRÍPIDO 
 

Diumenge 18 d’octubre, 18h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 

 
Presenta la sessió: representant de la Taula Catalana per la Pau a Colòmbia i Sandra Campos, directora del 
Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Trípido és el documental guanyador del Premi Producción Documental del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC) de Colombia 2013.  
 
Fitxa tècnica: 
Directora: Mónica Moya  
País: Colombia  
Durada: 52 min 
Any producció: 2015  
Companyia Productora: Yagé producciones 
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Sinopsi: 
El 19 d’agost de 2011, l'adolescent Diego Felipe Becerra Lizarazo, va ser assassinat d'un tret per l'esquena 
per un membre de la Policia Nacional de Colòmbia. Presentat a la premsa com un perillós delinqüent, la 
veritat no va trigar a sortir a la llum: Diego Felipe era un grafiter que signava com Trípido. La policia va voler 
encobrir la veritat amb proves falses i comprant testimonis. L'escàndol va créixer esquitxant la cúpula de la 
Policia Nacional en un procés encara obert. Aquesta és la història del cas de Diego Felipe. Una història que 
apunta cap a una pràctica sistemàtica de mentides, crims i abusos per part de certs estaments policials. Un 
documental que parla de com el cas ha canviat la relació a Bogotà amb l'art de carrer. Però aquesta és 
sobretot la història de la lluita darrere de la justícia de Gustavo Trejos i Liliana Lizarazo, uns pares que no es 
van aturar ni per diners, ni per por, ni per les amenaces. 

 
 
LLARGMETRATGES FICCIÓ EN COMPETICIÓ 

 

Barcelona acull l'estrena de 8 pel·lícules que constitueixen la Selecció oficial de llargmetratges de ficció 
de la 12a edició del Festival de Cinema Colombià de la ciutat. Com cada any, Cinemes Girona serà el lloc 
per a la projecció d'aquesta selecció, acabada d'arribar de Colòmbia. 
 
MATEO  
Dijous 15 d’octubre, 20h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vicedegà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: María Gamboa 
Productor Executiu: Daniel García 
Productor : Daniel García / María Fernanda Barrientos  
Gènere: Ficció / Drama 
País: Colòmbia  
Durada: 86 min. 
Any: 2014 
 
Sinopsi: 
Mateo, un jove de 16 anys, cobra quotes extorsivas a comerciants de Barrancabermeja per al seu oncle, un 
cap criminal. La seva mare desaprova les activitats de Mateo, però accepta per necessitat els diners que ell 
porta a casa. 
Per mostrar la seva vàlua, Mateo accedeix a infiltrar-se en un grup de teatre amb la missió d'exposar les 
activitats polítiques dels seus membres. A mesura que es comença a fascinar amb l'estil de vida del grup, el 
seu oncle li exigeix amb vehemència informació per incriminar els actors. Mateo ha de prendre decisions sota 
una pressió cada vegada més gran. 
A través d'aquesta història basada en experiències reals, Mateo i la seva mare troben la dignitat quan 
s'enfronten a les estructures establertes del conflicte armat a Colòmbia. 
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Premis 
A més de formar part de la Selecció Oficial de diferents festivals internacionals, el film Mateo compta amb els 
següents guardons:  
 

Mejor guión de ficción - Premio Jordan Alexander Ressler- Festival Internacional de Cine de Miami, 2014 - 
Estados Unidos.   
Mejor ópera prima – Premio Lexus Ibero-american - Festival Internacional de Cine de Miami, 2014 - Estados 
Unidos.  
Premio Organización Católica Latinoamericana y del Caribe de Comunicación -OCLACC- Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI- 2014 – Colombia  
Premio Especial del Jurado - Competencia Oficial Cine Colombiano Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias -FICCI- 2014 – Colombia  
Mejor Película- Cine Las Américas, 2014 - Austin, Estados Unidos.  
Premio de la audiencia-Narrative Feature - Cine Las Américas, 2014- Austin, Estados Unidos.  
 

 
TRES ESCAPULARIOS 
Divendres 16 d’octubre, 20h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vicedegà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Felipe Aljure 
Producció: Enrique Arango / María Clara Aristizabal  
Gènere: Drama / Road movie 
País: Colmbia  
Durada: 118 
Any: 2015 
 
Sinopsi: 
Tres escapularios és una pel·lícula que parla de l'acte de matar. Dos assassins ideològics, Nico i Lorena, han 
de complir amb la comesa de matar una exmilitant guerrillera les declaracions de la qual han provocat el 
bombardeig d'un campament guerriller on van morir molts combatents. 
Nico i Lorena es veuen per primera vegada en Santa Marta i no s'agraden. Ell és de la guerrilla urbana de 
Bogotà, qui mai ha matat y ve despitat per una traïció d'amor. Ella és una combatent de Santa Marta que ha 
matat molt i que va perdre al seu xicot i al seu fill no nat al bombardeig del campament que l'ex militant 
guerrillera va delatar. Té raons per estar plena d'odi. 
La relació de Lorena i Nico es va tornant en un esdeveniment frenètic. 
 
Premis 
Convocatoria FDC 2.012 Producción de largometraje - modalidad 1  
Screenings-BAM 2014 - Premio CINECOLOR  
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ROA  
Divendres 16 d’octubre, 22h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Andi Baiz 
Producció: dynamo Producciones, Patagonik Films (Argentina) 
Gènere: drama 
País: Colòmbia, Argentina  
Durada: 90 min. 
Any: 2013 
 
Sinopsis: 
ROA és una història fictícia basada en fets reals sobre Juan Roa Sierra, el presumpte assassí del cabdill 
liberal Jorge Eliécer Gaitán, polític i advocat colombià, candidat dissident del partit Liberal a la Presidència per 
a les eleccions de 1950, amb altes probabilitats de ser elegit gràcies a un fervent suport popular. La història 
succeeix a Bogotà en els dies previs al 9 d'abril de 1948.  
 
Participació a Festivals 
Pel·lícula Inaugural, 53 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, Colombia, 2013. 
 

 
MANOS SUCIAS  
 

Dissabte 17 d’octubre, 20h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Josef Kubota Wladyka 
Gènere: Ficció / Suspens 
País: Colmbia  
Durada: 83 min. 
Any: 2014 
 
Sinopsi: 
Tres homes s'embarquen en un viatge per les aigües fosques i tèrboles del Pacífic que condueixen una llanxa 
arrossegant sota l'aigua un narco - torpede ple de 100 kg de cocaïna. Simulant ser pescadors, com a única 
guia segueixen unes coordenades misterioses que els portaran a un viatge inesperat. Disposats a arriscar-ho 
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tot per l'oportunitat d'una vida millor, Manos Sucias  ens mostra la vida, poc pacífica, en l'escalafó més baix de 
la cadena del tràfic internacional de drogues. 
 
Premis Internacionals 
Spike Lee Fellowship - Mejor guión, 2010. 
Mejor Nuevo Director, Tribeca Film Festival, Nueva York, EE.UU., 2014. 
 
 
ANTES DEL FUEGO 
Sábado 17 d’octubre, 22h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Laura Mora 
Gènere: Ficció / Suspens 
País: Colòmbia  
Durada: 82 min. 
Any: 2015 
 
Sinopsi: 
Colòmbia 1985. Les vides d'Arturo Mendoza, un prestigiós advocat que va decidir dedicar-se a la investigació 
periodística, i Milena Bedoya, filla d'una de les empleades de la cafeteria del Palau de Justícia i estudiant de 
periodisme, s'uneixen 19 dies abans d'un dels esdeveniments que va canviar el rumb de la història política de 
Colòmbia. 
   
Antes del fuego és un thriller que porta l'espectador al cor d'un país sense nord que està per patir un dels 
moments més traumàtics de la seva història. 
 
Participació a Festivals 
Selección Competencia Oficial Colombia, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-, 
Colombia, 2015. 

 
 
PA, POR MIS HIJOS LO QUE SEA  
Diumenge 18 d’octubre, 20h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Harold Trompetero 
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Productor Executiu:  Simón Ramón 
Gènere: Comèdia dramàtica 
País: Colòmbia  
Durada: 78 min. 46 s. 
Any: 2015 

 
Sinopsi: 
Enrique, un exitòs executiu d'una multinacional, està apunt a ser traslladat a un país veí i ascendit com a 
gerent, per això li han sol·licitat que faci uns exàmens físics i d'aptituds. No obstant això, davant el resultat 
d'aquests, l'empresa per la qual treballa prescindeix dels seus serveis. 
 
A partir d'aquí Enrique es consumeix en una gran depressió, els deutes i les despeses són alts i ja no hi ha 
com cobrir-los; els seus fills comencen a perdre-li el respecte al no tenir diners per comprar tot el que volen. 
Ell intenta canviar la lògica de la relació inculcant valors i recuperant el temps perdut; però la situació sembla 
no millorar. 
 

Davant d’aquesta situació els amics del barri li ofereixen que sigui taxista com ells i ell accepta amb 
resignació. No obstant això els diners segueix sense arribar i la seva dona el comença a recriminar per les 
llargues hores de treball i l'escàs ingrés de diners a casa. Fins que un dia, en deixar a un estranger, l'home 
li fa una sol·licitud inusual, lliurar totes les seves monedes per portar-les de regal al seu país. Després 
d'aquest dia Enrique "decideix muntar el seu primer gran negoci", el que els traurà de les dificultats 
econòmiques i els ha de convertir en milionaris. 
 
 
SHAKESPEARE  
Diumenge 18 d’octubre, 22h 
Cinemes Girona 
Entrada: 5 € / Entrada reduïda: 4€ 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i 
d’IMAGO Barcelona Gestiona 

 
Fitxa tècnica: 
Director: Darío Armando García “Dago” 
Producció: Dago García Producciones 
Productor executiu: Iván García Granados 
Gènere: Ficció 
País: Colòmbia  
Durada: 80 min. 
Any: 2015 
 
Sinopsi: 
Un Home (Hamlet), una Dona (Cleopatra), un Jove (Romeo), una Noia (Desdèmona), un Pare (Lear) i un 
Militar (Macbeth) són els passatgers del vol 008. No ho saben, però en terra es prepara una conspiració en 
contra seva. Dins de l'aeronau un intent de segrest, una tempesta elèctrica, la pèrdua del rumb i la necessitat 
de que un d'ells salti al buit els porta a un estat límit. Al final, i malgrat els advertiments de l'Home, els 
personatges compleixen la cita amb el seu inevitable destí tràgic. 
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SEMINARI 
‘COLÒMBIA I CATALUNYA, ALGO QUE VER’. LA INDÚSTRIA DE LA IMATGE, EN 
MOVIMENT 

 
El Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC), un dels nous espais que se sumen enguany 
al festival, acull una de les novetats del 2015, el Seminari: 'Colòmbia i Catalunya, algo que ver', que 
s'estructura en dos dies de programació: 

 
‘ESTRATÈGIES TRANSMÈDIA I CONTINGUTS CONVERGENTS A SEÑAL COLOMBIA’ 
Per Jaime Tenorio  
Dimarts 20 d’octubre, 19h 
CPAC 
 
Presenta la sessió: Toni Marin Vila, vice degà del CPAC 
 
‘EL LLENGUATGE LITERARI I EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL’  
Per Jorge Alí Triana 
Dimecres 21 d’octubre, 19h 
CPAC 
 

Presenta la sessió: Francesc Llobet, degà del CPAC.	  
 

Colòmbia i Catalunya són dues realitats socials, jurídiques i culturals evidentment diferents. En regions 
geogràfiques allunyades, amb marcs i condicions polítiques diferents, i amb cultures aparentment molt 
diverses entre si, comparteixen sovint aspectes i àmbits que ens acosten i ens complementen. Un 
d'aquests àmbits és la cultura i indústria cinematogràfica i audiovisual. 
 
De la mà de dos destacats i respectats professionals -de la creació i direcció cinematogràfiques 
colombianes, Jorge Alí Triana; i dels mitjans públics estatals audiovisuals de Colòmbia RTVC, Jaime Tenorio 
- tindrem l'ocasió de conèixer, no només les claus del merescut èxit internacional del cinema colombià 
contemporani, en un moment de grans expectatives i de canvis socials transcendentals per al país, sinó 
també quines són les matèries primeres que nodreix aquesta indústria, el disseny institucional i empresarial 
del sector, el matrimoni cada vegada més habitual entre el cinema i la televisió (ja sigui en format documental, 
sèrie de ficció o TV movie), davant el nou escenari de la implantació de la TDT a Colòmbia; i els objectius a 
mig i a llarg termini, d'una de les cinematografies actuals de referència a Amèrica Llatina, i amb major 
projecció internacional. 

 
Tot això es conversarà i compartirà en el marc del Festival de Cinema Colombià de Barcelona 2015, amb 
reconeguts responsable de la creació, producció i gestió cinematogràfica de Catalunya, una altra regió no 
menys imaginativa i rica en indústries culturals, i la cinematografia de la qual n’obté nota i esment, malgrat el 
moment per igual incert per a alguns, eufòric per d’altres, que viu la societat catalana en ple procés de 
qüestionament i de canvi. 
 
Colòmbia i Catalunya, dos relats, dues indústries, ambdues en procés de canvi, les dues en moviment 
indiscutible. 
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HOMENATGE A JORGE ALÍ TRIANA  
Filmoteca de Catalunya 

La Filmoteca de Catalunya acull per segon any consecutiu una de les parts més especials del festival, 
l'homenatge. En aquesta ocasió el protagonista no és altre que Jorge Alí Triana, reconegut cineasta colombià 
i un dels grans pares del teatre contemporani a Colòmbia. 

 
TIEMPO DE MORIR amb guió de García Márquez + Col·loqui amb Jorge Alí Triana, director del film, i el 
periodista Carles Geli 
 

Dijous 22 d’octubre, 18.30h 
Sala Laya 
Entrada: 4 € / Entrada reduïda: 3€ 
 
Presenta la sessió: Carles Geli, periodista d’El País; Octavi Martí, director adjunt de la Filmoteca de 
Catalunya; Sandra Campos, directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Jorge Alí Triana 
País: Colòmbia  
Gènere: ficció 
Durada: 94 minuts 
Any: 1985 
 
Sinopsi: 
Juan Sáyago surt de la presó després de pagar una condemna de divuit anys per haver matat en duel a Raúl 
Moscote. Vol recuperar el temps perdut i tornar a viure. Busca a la seva xicota que es va cansar d'esperar-lo i 
ha d'afrontar l'assetjament implacable dels fills de Moscote criats en l'obsessió de venjança. És una altra 
vegada el temps de morir o de matar. D'aquest guió, escrit per Gabriel García Márquez el 1964, el mexicà 
Arturo Ripstein va realitzar una primera versió cinematogràfica el 1965. 
 
Premis Nacionals 
Mejor largometraje Ex-aequo, Medalla al Mérito de las Comunicaciones Manuel Murillo Toro - Premio Focine, 
Ministerio de Comunicaciones, (Colombia) 1986, Círculo Precolombino Premio Especial en el 3er Festival de 
Cine de Bogotá:Nacional, Tropical y del Caribe (Bogotá - Colombia) 1986. 
 
Participació a Festivals 
Tucán de Oro a Mejor Película, Tucán de Oro Mejor Actor a Gustavo Angarita, Premio Fipresci y Premio 
CIFEJ de las Juventudes de Unesco, Festival de Rio de Janeiro (Brasil) 1985, Coral a Mejor Edición a Nelson 
Rodríguez y Premio Coral Mejor Fotografía a Mario García Joya en el 7° Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano (La Habana - Cuba) 1985, Tercer Premio Coral Carteles de Cine en el 8° Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (La Habana - Cuba) 1986¸ Makhila de plata en el 8° Festival de 
Biarritz du Film Ibérique et Latino - Américain¸ (Biarritz - Francia) 1986¸ Mejor Actriz a María Eugenia Dávila y 
Mejor Actor a Gustavo Angarita en el 12° Reseña Internacional de Acapulco (México) 1987. 
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BOLÍVAR SOY YO 

Divendres 23 d’octubre, 19.00h 
Sala Laya 
Entrada: 4 € / Entrada reduïda: 3€ 
 
Presenta la sessió: Jorge Alí Triana, director de la pel·lícula; Octavi Martí, director adjunt de la 
Filmoteca de Catalunya; Sandra Campos, directora del Festival i de IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Jorge Alí Triana 
País: Colòmbia  
Gènere: ficció 
Durada: 93 minuts 
Any: 2002 
 
 
Sinopsi: 
Santiago Miranda, un actor que representa Bolívar en una sèrie de televisió, abandona furiós la gravació 
perquè no està d'acord amb els llibrets que obliguen a morir a Bolívar, davant del mur. Entre la lucidesa i la 
bogeria, Miranda actua en veritat com un Bolívar disposat a fer qualsevol acte que permeti concloure la tasca 
unificadora del Llibertador i com un actor que busca reescriure la realitat perquè s'assembli als somnis de 
Simón Bolívar. 
 
Participació a Festivals 
Ombú de Oro a mejor película y Ombú de Plata a mejor película iberoamericana en el 17º Festival de Cine de 
Mar de Plata (Argentina) 2002, Premio del publico a la mejor película en el Festival de Cine de Toulouse 
(Francia) 2002, Premio del público al mejor director en el 6º Encuentro Latinoamericano de Cine (Lima - Perú) 
2002. 

 

ESTO HUELE MAL 
 

Dissabte 24 d’octubre, 19.00h 
Sala Laya 
Entrada: 4 € / Entrada reduïda: 3€ 
 
Presenta la sessió: Jorge Alí Triana, director de la pel·lícula; Octavi Martí, director adjunt de la 
Filmoteca de Catalunya; Sandra Campos, directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Jorge Alí Triana 
País: Colòmbia  
Gènere: Ficció / Comèdia 
Any: 2007 
 
Sinopsi: 
Basada en un fet real, Esto huele mal és una història de seducció, mentida i infidelitat. Res posa en perill la 
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vida íntima que té Ricardo Caicedo, destacat home de negocis, fins a la nit tràgica en què succeeix l'explosió 
de la bomba a l'atemptat al Club La Noguera de Bogotà. A partir d'aquest moment tot es desploma en la seva 
vida i haurà d’idear una sofisticada i complicada mentida per sostenir davant la seva esposa que ell es trobava 
en aquest lloc, en una reunió de negocis, tal i com li havia fet creure, i no amb la seva amant Manuela. Com 
una bola de neu, la mentida de Ricardo es torna incontrolable i va convertint-se en una tragèdia per a ell. Al 
final, l'única justícia possible serà la veritat. 
 
Premis Nacionals 
Producción de Largometrajes. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
 
Participació en Festivals 
Sección Oficial Festival de Cine de Biarritz (Francia). 
 
 
 
EDIPO ALCALDE amb Guió de Gabriel García Márquez  
 

Diumenge 25 d’octubre, 19:30h 
Sala Laya 
Entrada: 4 € / Entrada reduïda: 3€ 
 
Presenta la sessió: Jorge Alí Triana, director de la pel·lícula; Octavi Martí, director adjunt de la 
Filmoteca de Catalunya; Sandra Campos, directora del Festival i d’IMAGO Barcelona Gestiona 
 
Fitxa tècnica: 
Director: Jorge Alí Triana 
País: Colòmbia  
Gènere: ficció 
Durada: 99 minuts 
Any: 1996 
 
Sinopsi: 
La pesta que va afectar a Tebas en la tragèdia de Sòfocles és aquí la violència sense igual que acarnissa a la 
Colòmbia d'avui. Edipo, un jove promotor de pau, és nomenat alcalde d'un poble sumit en la misèria i en la 
violència. La seva primera missió consisteix a descobrir i castigar els assassins de Layo, un conegut potentat 
de la regió. La seva recerca s'orienta, doncs, cap a totes les faccions armades que existeixen a Colòmbia: 
grups guerrillers, bandes paramilitars, organitzacions armades de narcotraficants, delinqüents comuns, forces 
repressives de l'estat, etc. i igual que en la tragèdia clàssica grega, el somni premonitori de Layo es compleix 
resultant Edipo l'assassí del seu pare, el propi Layo, l'amant de la seva mare i el pare del seu germà. 
 
Premis Nacionals 
Mejor Fotografía a Rodrigo Prieto, compartido con la película Sobrenatural de México en el 37° Festival 
Internacional de Cine y Televisión de Cartagena (Colombia) 1997, Círculo Precolombino de Oro a Mejor 
Director en el 14° Festival de Cine de Bogotá (Colombia) 1997, Poporo Quimbaya a ped0084 en el Congreso 
Nacional de Cine, Televisión y Medios (Medellín - Colombia) 1996. 

 

 



                                                                                                   
 

 
Imago Barcelona Gestiona Tel. 660567655  / Via Agusta 120, 1n, 2ra, despatx 11, 08006 Barcelona 

 
23 

 

 
MÀGIC I REAL 3.0 
TRANSMÈDIA DE COLÒMBIA A BARCELONA 
Dimarts 20 d’octubre, 16.30-18.30h 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull 
Auditori - Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (c. Valldonzella, 12) 
Entrada gratuïta 

 
Aquesta activitat està composta per: 
 
PRESENTACIÓ amb PROJEECCIÓ de 3 PROJECTES TRANSMÈDIA:  
 

CUENTOS DE VIEJOS amb Laura Piaggio de Piaggiodematei 
PACIENTE amb Ivan Guarnizo i Christina Pitouli, de Gusanofilms 
TRANSMEDIA STORYTELLING amb Jaime Tenorio, Coordinador General de Señal Colombia, de RTVC  
 

+  TAULA RODONA Transmèdia social: relat i indústria  Colombia, moderada per Toni Marin Vila  
 

El Festival de Cinema Colombià de Barcelona acull en aquesta edició 2015 una sessió totalment nova 
dedicada a aquells projectes audiovisuals i cinematogràfics que ja fa un temps han iniciat una nova migració 
... cap a noves narratives, noves finestres d'exhibició i de distribució i en definitiva cap a nous públics i 
audiències, àvids de relats, però també àvids de participació i d'interacció. 

 
Així doncs, el festival dedica una jornada a presentar aquest procés de convergència de mitjans i de 
continguts audiovisuals i digitals, que està tenint lloc a Colòmbia de manera destacada en els últims dos, tres 
anys. Es presentaran tres casos d'èxit - dos d'ells, de productores privades, i un tercer de la pròpia corporació 
de ràdio i televisió pública estatal colombiana. 
 
Laura Piaggio, de Piaggiodematei, amb Cuentos de viejos”, un documental col·laboratiu transmèdia, 
coproduït amb HierroAnimación i Señal Colombia; Ivan Guarnizo i Christina Pitouli de Gusanofilms, amb 
"Paciente", el nou projecte transmèdia de la productora colombiano-espanyola; i Jaime Tenorio, coordinador 
general de Señal Colombia, de RTVC, l'organisme públic estatal de la ràdio i la televisió colombianes, i expert 
també en continguts i estratègies transmèdia, ens presentaran els seus projectes i estratègies per a endur-se i 
arribar a les noves audiències i als nous públics amb nous continguts i amb noves narratives: el transmèdia 
storytelling. 
 
La sessió transmèdia - que obrirà amb les presentacions d'aquests tres casos d'èxit colombians -, finalitzarà 
amb la taula rodona "Transmèdia social: relat i indústria a Colòmbia", moderada pel productor Toni Marin 
Vila, vici degà del CPAC, i product manager i professor del Màster en Producció Transmèdia on line de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. 
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GALA DE CLAUSURA 
Divendres 23 d’octubre, 20.30h 
Museu d’Història de Catalunya 
Entrada gratuïta 
 
La gala, que pretén ser un punt de trobada per a tots els participants al Festival, organitzadors, convidats, 
col·laboradors, patrocinadors i assistents, serà inaugurada per Jorge Alí Triana, director de cinema 
colombià a qui el Festival ret homenatge aquest any; Diana Rocío Celis Mora, cònsol de Colòmbia a 
Barcelona; Francesc Llobet, degà del CPAC; i Sandra Campos, directora del Festival i de IMAGO 
Barcelona Gestiona. 
 
La vetllada serà amenitzada amb música colombiana de la mà del Duet FM format per Feliu Llobet, al 
violoncel, i Miquel de Jorge, al violí, alumnes de grau superior del Conservatori del Liceu. 
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DIRECTORI D’ESPAIS 
 
Filmoteca de Catalunya – (Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura) 
Plaça Salvador Seguí, 1 - 9 
08001 Barcelona 
Tel. 935 671 070 
 
Cinemes Girona 
Carrer de Girona, 173  
08025 Barcelona 
Tel. 931 18 45 31 
 
FNAC El Triangle 
Plaça Catalunya, 4, 
08002 Barcelona 
Tel. 902 10 06 3 
 
Centre Cívic Pati Llimona 
Carrer Regomir, 3  
08002 Barcelona 
Tel. 93 256 61 00 

 
Casa Amèrica Catalunya 
Carrer Córcega, 299, entresuelo 
08008 Barcelona 
Tel. 932 380 680 
 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 
Carrer Casp 130, edifici COACB  
08013 Barcelona   
Tel. 93 265 81 94 

 
Blanquerna Universitat Ramon Llull 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 
Carrer Valldonzella, 12 
08001 Barcelona 
Tel. 935 57 25 01 
 
Museu d’Història de Catalunya 
Palau de Mar  
Plaça de Pau Vila, 3,  
08003 Barcelona 
Tel. 932 25 47 00 
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ENTITATS COL·LABORADORES 
 

 
IMAGO Barcelona Gestiona compta enguany amb la complicitat de 44 entitats, entre les què figuren la 
Filmoteca de Catalunya, Casa Amèrica Catalunya, FNAC, entre d'altres i a nivell d'organització amb la 
companyia del Col·legi professional de la audiovisual de Catalunya i el Consolat de Colòmbia a 
Barcelona. 
 

Amb el recolzament de:  
Ajuntament de Barcelona 
Filmoteca de Catalunya - Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
Consulado de Colombia a Barcelona  
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya 
 

Amb el patrocini de: 
El Periódico de Catalunya 
Barcelona Televisió 
Barcelona FM 

 

Amb la col·laboració de: 
TV3  
NAtur Salut Europa 
Museu d’Història de Catalunya 
Piaggiodematei 
Gusanofilms 
Universitat Ramon Llull  
RTVC Sistema de medios Públicos de Colombia (Señal Colombia) 
Muestra Fotomuseo 
Les Films du Large/ La Huit Production 
Colectivo MEJODA 
K-Minantes 
Yagé producciones 
Dynamo Producciones, Patagonik Films (Argentina) 
Día Fragma 
Máster en Producción Transmedia on line UAB 
Máster en Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Proimágenes Colombia   
Televisió de Catalunya 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 
Casa Amèrica Catalunya 
Cinemes Girona 
FNAC El Triangle 
WAD  
Institut Europeu de Disseny (IED)  
Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya "FEDASCAT" 
Cinesud Colombia 
Fundación Manguaré, comunicación y cultura 
Cineclub itinerante Imagen Viajera 
ApemanStudio  
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Tecnitravel Viatges 
Federació de Cineclubs de Catalunya 
SICOM  
Marc Martí 
SGAE 
Centre Cívic Pati Llimona  
Museu de Historia de  la ciutat 
Embajada de Colombia en España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cap de premsa  

Festival de Cinema Colombià de Barcelona 
Verònica Miquel 

Telèfon: 639 387 383 
Correu electrònic: prensa@imagobarcelona.org 

 
 
 
 

 


