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All I Can Say
Danny Clinch, Taryn Gould, Colleen Hennessy,
Shannon Hoon, 2019, Estats Units, 102 min.

EN COMPETICIÓ

El videodiari personal de Shannon Hoon, cantant de Blind 
Melon que va gravar els últims anys de la seva vida, se-
gada sobtadament per una sobredosi. Una càpsula del 
temps dels 90 i l’era del ‘rock alternatiu’.

Abans dels mòbils amb càmera integrada i de 
l’exhibicionisme online massiu, hi havia els “videoaficio-
nats”. Shannon Hoon ho era i va gravar el seu dia a dia en-
tre 1990 i 1995. Aquest film busseja en aquelles cintes i, en 
ordre cronològic, arma una impressio-nant crònica en pri-
mera persona de la vida d’aquell xaval d’Indiana que havia 
d’assolir la fama amb Blind Melon. Retalls de la seva vida 
familiar i sentimental, la mudança a L.A., la companyonia 
amb Guns n’ Roses, l’èxit sobtat, les gires extenuants, la 
seva paternitat, les drogues dures… El confessionari d’un 
jove inquiet i impulsiu en un món en transició: la indústria 
discogràfica vivia els seus últims dies de glòria, la MTV en-
cara manava, Woodstock ressuscitava, L.A. cremava con-
tra la brutalitat policial, Bill Clinton arribava a la presidència 
i Kurt Cobain vivia com un suplici el seu paper d’icona ge-
neracional.

*Visionats limitats
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Dark City Beneath the Beat 
TT The Artist, 2019, Estats Units, 65 min.

EN COMPETICIÓ

Exuberant carta d’amor, en forma de remix musical i co-
reogràfic, de TT The Artist a la ciutat de Baltimore, la seva 
música de club, la seva escena de dansa i els joves que 
s’expressen al carrer i planten cara a la desigualtat social. 

Adeu a la narració convencional i als bustos parlants: TT 
The Artist, reina de l’escena de música urbana de Balti-
more, orquestra juntament amb el productor Mighty Mark 
una mena de collage a partir de vigoroses escenes de ball 
i de pinzellades biogràfiques que ens parlen de crim, d’atur 
i de poques expectatives de futur. Una corprenedora ex-
periència audiovisual que es proposa desestigmatitzar la 
ciutat a ulls de qui només la coneix per la sèrie The Wire 
o per quan apareix en flames a les notícies, mitjançant un 
acolorit i extàtic reconcentrat del talent que tresoreja. El seu 
repartiment coral de MCs, DJs, ballarins i promotors explica 
l’escena des de dins cap enfora, llança idees potents (“Ba-
llem al carrer perquè no tenim on anar” i “Tot a Baltimore es 
tracta amb hostilitat”) i, malgrat tot plegat, troba determi-
nació en el dolor i bellesa en el patiment.

SECCIÓ
OFICIAL
INTERNACIONAL

MARCA’T QUAN EL VEURÀS

#InEdit2020
Suma’t a la conversa a les 
xarxes! Utilitza el Hashtag:!

DX     DJ     DV     DS     DI     DL    DM     DX     DJ     DV     DS     DI 

28     29     30     31     01     02     03     04     05     06     07     08    

What’s
the 
Story?

VOSE / VOSC



Dead Souls’ Vacation 
Keko Chelidze, 2020, Geòrgia, 67 min.

EN COMPETICIÓ

SECCIÓ
OFICIAL
INTERNACIONAL

Desolador i absorbent retrat d’un músic de Geòrgia que 
es resisteix a deixar de ser-ho tot i viure en un pendent 
d’autodestrucció, oportunitats perdudes i una relació mal-
sana i estranyament tendra amb la seva mare.

Levan Svanidze va ser un dels músics més sol·licitats de 
l’escena underground de Tbilisi, capital de Geòrgia, cap 
allà als anys 90. Tothom el coneixia. Ara, amb 45 anys, és 
una ànima en pena, un alcohòlic de mirada extraviada que 
malviu amb la seva mare hipocondríaca i possessiva en 
una cofurna de 14 metres quadrats mentre intenta acon-
seguir concerts o feinetes que ell mateix saboteja a base de 
ressaques i plantades d’última hora. L’única cosa que li re-
corda qui va ser o va poder ser és el seu baix elèctric. Narrat 
amb ritme pausat i un realisme atroç, el fresc de desolació 
i tristesa és tremend, però també té un fons de tendresa 
que el fa encara més potent. Una d’aquelles pel·lícules que 
fa que et qüestionis per què l’estàs veient, per què dimonis 
costa tant apartar la mirada, i que difícilment oblidarem.MARCA’T QUAN EL VEURÀS
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Elder’s Corner 
Siji  Awoyinka, 2020, Nigèria, Estats Units, 97 min.

EN COMPETICIÓ

SECCIÓ
OFICIAL
INTERNACIONAL

Una celebració vibrant de la música nigeriana, explicada 
pels mateixos artistes que van posar banda sonora a la 
turbulenta història del país. Dels pioners del highlife als 
sons de l’afrobeat i el juju.

Adesiji Awoyinka, músic resident a Nova York, va tornar al 
seu país d’origen, Nigèria, i durant deu anys es va dedicar 
a entrevistar els músics que havia desco-bert i l’havien 
fascinat de petit gràcies a la col·lecció de discos familiar. 
Perfectament conscient que a Europa i als Estats Units el 
gènere més exportat i revaloritzat és l’afrobeat, ressitua el 
paper d’outsider i rebel de Fela Kuti i reserva el protago-
nisme als artífexs de les músiques més populars que van 
travessar els dife-rents períodes històrics del país, de l’era 
colonial a la declaració d’independència, la Guerra de Biafra 
i més enllà.Escoltem paraules sàvies i eloqüents en boca 
de pioners del highlife com EC Arinze o Victor Olaiya, i de 
grans noms dels anys 70 i 80 com Chief Ebeneyer Obey, Sir 
Victor Uwaifo, Mary Afi Usuah o les Lijadu Sisters. El resul-
tat: una lliçó d’història i un goig per a l’oïda, que té com a 
gran tema de fons el poder curatiu i comunitari de la músi-
ca, a les verdes i a les madures.
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Faith & Branko 
Catherine Harte, 2020, Sèrbia, Regne Unit, 82 min.
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Crònica de la relació sentimental i professional entre una 
acordionista anglesa i un violinista serbi que ens parla 
de diferències culturals i de relacions personals amb una 
franquesa captivadora poc habitual.

Un d’aquells casos en què la càmera esdevé un personatge 
més. És aquesta una història d’amor entre dues persones 
radicalment diferents. Ella, Faith, és anglesa, blanca i en un 
dels seus molts viatges arriba a Sèrbia per aprendre a tocar 
l’acordió a l’estil gitano. Ell, Branko, és serbi, gitano, toca el 
violí i no s’ha apartat mai de la seva família ni ha posat un 
peu fora de la seva regió. S’enamoren i inicien també una 
relació musical d’anys davant d’una càmera que es con-
verteix en el seu confident i que els mira sense cap aprio-
risme ni paternalisme, des d’una òptica que no redueix la 
història a estereotips. Així, amb una proximitat inusual que 
acaba enganxant, presenciem set anys de vaivens emo-
cionals tragicòmics i de problemes derivats de les dife-
rències culturals entre dues persones que probablement 
l’única cosa que tenen en comú és la música.
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Keyboard Fantasies: The
Beverly Glenn-Copeland Story
Posy Dixon, 2019, Regne Unit, 63 min.

EN COMPETICIÓ
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Entranyable retrat de Beverly Glenn-Copeland, artista que 
es va autoeditar una misteriosa cinta d’electrónica-folk 
amb un Atari gràcies a la qual, tres dècades més tard, és 
redescobert per una nova generació de fans.

Meitat conversa íntima, meitat diari de gira, aquest bonic 
i senzill documental explica la història d’un artista obses-
sionat per la ciencia-ficció que al seu aïllat estudi casolà 
d’Ontàrio (Canadà) va gravar un casset pioner en l’ús 
de l’ordinador (un dels primers Atari) en què barrejava 
l’electrònica ambiental amb les seves a-rrels folk. Després 
de veure’n de tots els colors com a artista negre i trans, la 
seva vida farà un inesperat gir radical als 74 anys en ser 
redescobert per gent com Four Tet o Dan Snaith (Caribou) 
i per oients joves, amb menys prejudicis i més tirada per la 
barreja. Fugint de qualsevol dramatisme o èpica, la pel·lícula 
ofereix un càlid exemple de cerca i consciència personal, i 
ens parla de com convertir el dolor i el patiment en ritme i 
en esperança a través d’un protagonista que traspua vita-
lisme i afabilitat.
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Welcome To The Dark Ages 
Paul Duanne, 2019, Irlanda, 83 min.

EN COMPETICIÓ

SECCIÓ
OFICIAL
INTERNACIONAL

MARCA’T QUAN EL VEURÀS

#InEdit2020
Suma’t a la conversa a les 
xarxes! Utilitza el Hashtag:!

DX     DJ     DV     DS     DI     DL    DM     DX     DJ     DV     DS     DI 

28     29     30     31     01     02     03     04     05     06     07     08    

El retorn que només a KLF, brillants pranksters del pop, 
se’ls podia acudir, després de més de dues dècades de 
silenci: erigir una piràmide amb totxos i les cendres dels 
mecenes del projecte. Humor negre i art “ecofunerari”.
 
Crema els diners i corre. Bill Drummond i Jimmy Cauty van 
calar foc a un milió de lliures, de les cendres van fer-ne un 
totxo, van deposar els instruments, van eliminar tot el seu 
catàleg i van anunciar el seu autoexili del negoci musical. 
No havíem de tornar a saber-ne res, asseguraven, fins que 
no hi hagués pau al món o, a falta d’això, transcorreguessin 
exactament 23 anys. Molts van prendre per bojos a KLF, 
iconoclastes del pop, pioners de l’acid house i de l’ambient 
trance i un dels grups anglesos més venedors dels primers 
90. Però van complir la seva paraula i el 2017 van tornar 
amb un projecte monumental: la Piràmide del Poble. Aquest 
és el “com es va fer” d’una de les cerimònies neopaganes 
més hilarants que s’han concebut mai. Us avancem que té 
a veure amb cendres humanes i amb totxos.
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Agapito Marazuela,
la estatua partida 
Lidia Martín Merino, 2019, Espanya, 88 min.
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Reivindicació del mestre Agapito Marazuela, personatge es-
sencial de la música espanyola, la tasca del qual com a fol-
klorista, caçador de cançons rurals i concertista de guitarra i 
dolçaina és patrimoni popular de Segòvia.

A partir d’unes cintes de casset velles gravades els anys 
70, Marazuela mateix repassa tota una vida dedicada a la 
seva gran passió: recuperar i mantenir viu el folklore cas-
tellà. Es tracta d’un documental d’estil clàssic que retrata 
perfectament el paisatge castellà i els seus pobles, i reuneix 
un munt de poetes, musicòlegs, escriptors i alumnes del 
mestre, que sempre va tenir una personalitat marcada per 
l’honestedat i el respecte a la tradició. I entre tots, també 
expliquen la història d’Espanya des de principis del segle 
XX fins als anys 80: la Institución Libre de Enseñanza, la 
Segona República, la brillant generació d’artistes amb qui 
es va relacionar Marazuela (entre els quals hi havia el pintor 
Ignacio Zuloaga, el poeta Antonio Machado i l’escultor Emi-
liano Barral), la repressió franquista i un llarg ostracisme i 
oblit que aquest documental vol contrarestar plasmant la 
grandesa i la universalitat d’un «lluitador per la veritat i pel 
cant del poble». L’Agapito continua viu a dia d’avui en molts 
llocs, com ara al repertori de Los Hermanos Cubero.
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El caso Love Parade
Domink Wesseley 2020, Espanya, 90 min.
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Impecable relat periodístic del macrojudici per la mort 
de 21 persones per culpa d’una allau humana al Love Pa-
rade de Duisburg l’any 2010, a través de l’experiència dels 
pares d’una de les víctimes: Clara Zapater, de Tarragona.

El 2010, el festival i desfilada electrònica nascut com una 
celebració contracultural al Berlín de 1989 s’havia convertit 
en un enorme negoci que es disputaven diverses ciutats. 
Finalment es va triar una antiga estació de mercaderies 
de Duisburg, a la regió del Ruhr, com a emplaçament. S’hi 
van reunir 250.000 persones i va acabar en desastre. En 
aquest documental, una infinitat de veus autoritzades (el 
jutge, advocats, fiscals, testimonis, acusats, tècnics i perio-
distes) descriuen el que va passar i el procés penal con-
següent. L’anàlisi rigorosa del com i dels perquès d’aquella 
tragèdia s’entrellaça amb la càrrega emocional (la justa i 
necessària) d’un cas particular, i planteja debats interes-
sants sobre la normativa d’organització d’esdeveniments, 
les admi-nistracions que ja es freguen les mans només de 
pensar en tenir una cosa així al seu municipi, els interessos 
polítics i econòmics que hi ha darrere del festival, el sistema 
judicial alemany i la diferència entre responsabilitat política, 
penal i moral.
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El que la lleva la entiende
Rocío Martín, Selu García Cossío, 2020,
Espanya, 92 min.
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Una simpàtica mirada al Carnaval de Cadis de la mà d’un 
dels seus chirigoteros més populars, José Luis García 
Cossío (àlies «El Selu»), i d’admiradors com Niña Pastori, 
Jorge Drexler, Benito Zambrano, Martirio o Joaquín Sa-
bina.

Un repàs molt seriós a trenta anys de sàtira, ironia i conya 
ens presenta un «gadità militant» com El Selu, protagonista 
d’un documental que homenatja Cadis, la seva gent i el seu 
Carnaval conduint-nos pels seus carrers fins a l’escenari del 
Gran Teatro Falla. Descobrirem com treballa El Selu, d’on 
treu la inspiració, les seves tribulacions i la seva família. 
Acompanyat d’un elenc de personatges populars (als quals 
se sumen Pepón Nieto, El Gran Wyoming o l’alcalde José 
María González Santos —Kichi—), repassa les seves chiri-
gotas més històriques alhora que reflexiona sobre el poder 
terapèutic de l’humor, la crítica al poder i «fotre les penes 
en mar».
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Nou Set Dos 
Albert Domènech, Òscar Sánchez, 2020,
Espanya, 52 min.
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Completa radiografia de l’escena electrònica de les co-
marques de Girona que, en el trànsit dels 80 als 90, va 
ser el planter de la cultura de club a la península gràcies a 
sales mítiques com Blau, La Sala del Cel o Le Rachdingue.

Es tracta d’una pàgina que s’omet freqüentment en la na-
rració hegemònica, però el triangle que formaven aquests 
tres temples de peregrinació del nord-est de Catalunya, an-
teriors al Sònar, va ser la principal porta d’entrada del tecno 
gràcies a la proximitat amb França i a la feina d’un grup 
de persones que va apostar per una música independent i 
revolucionària que ales-hores era desconeguda per al gran 
públic. Per corro-borar aquesta tesi, el documental inter-
roga els artífexs (programadors, Djs, grups de ball i perfor-
mance), així com sibarites i amants de la festa que recor-
rien tants quilòmetres com calgués per nodrir-se d’aquella 
subcultura ciberdèlica emergent, i un imponent reguitzell 
d’artistes nacionals i internacionals: Front 242, Jeff Mills, 
DJ Hell, Ken Ishii, Esplendor Geométrico, J. Rob, Ángel Mo-
lina, Scan X o Dosem entre molts altres. Puja que t’hi porto!
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Palabra de Capitán 
Nacho Sacaluga, 2020, Espanya, 90 min.
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Retrat proper i escrupolós de Juan Carlos Aragón, poe-
ta, filòsof i autor d’un munt de chirigotas i comparsas del 
Carnaval de Cadis, que demostra per què caldria inscriure 
el seu nom a la història de la literatura tant culta com po-
pular.

El documental aprofundeix en les múltiples facetes i en la di-
mensió més personal de Juan Carlos Aragón, conegut com 
«el Capitán Veneno», que va morir l’any passat. Professor de 
filosofia amb ànima de poeta, cantautor i co-lumnista futbolís-
tic. Esperit lliure, ateu «sense amargor», fan de Silvio Rodrígez 
i àcrata irredempt, que en les seves lletres àcides alternava 
amb la mateixa gràcia ironia, mala llet, lirisme i reflexió hu-
manista. A part de rescatar una llarga entrevista que se li va 
fer l’any 2009, la pel·lícula recull el testimoni de qui millor el co-
neixia: familiars, a-mics i dos grans noms més de la festa ga-
ditana com són Antonio Martínez Ares i «Selu» García Cossío. 
En la dimensió musical, artistes com Vanessa Martín, Manuel 
Carrasco, India Martínez o el Kanka interpreten cadascun una 
peça d’un personatge únic que va destacar per saber prendre 
el pols al carrer i a la situació política amb esperit crític i au-
tocrític («se’ns escapa la força per la boca») i va deixar una 
marca inesborrable entre els seus paisans. Una celebració 
carnavalera més enllà de la chirigota.
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Revelando a Mario. El hombre
detrás de la revolución musical
Simó Mateu, 2020, Espanya, 80 min.

MARCA’T QUAN EL VEURÀS

#InEdit2020
Suma’t a la conversa a les 
xarxes! Utilitza el Hashtag:!

DX     DJ     DV     DS     DI     DL    DM     DX     DJ     DV     DS     DI 

28     29     30     31     01     02     03     04     05     06     07     08    

Retrat del fotògraf i productor musical Mario Pacheco, 
creador de Nuevos Medios, el segell que va impulsar el 
“nou flamenc” de Ketama o Pata Negra i va introduir a 
Espanya Joy Division, New Order i The Smiths.

Aquesta és la història del “darrer romàntic” de la indústria 
musical espanyola que realment va deixar empremta a 
nivell popular entre els anys 70 i 90. Un apassionat de la 
música a qui les tendències l’importaven un rave. Un cos-
mopolita que “feia fila de payo, però era molt gitano”, que 
va combatre els prejudicis que la presumpta modernitat 
tenia respecte el flamenc i que amb el segell Nuevos Me-
dios (fundat amb la seva companya Cucha Salazar) va ser 
el primer a creure en el “nou flamenco” de Ketama, Pata Ne-
gra, Morente o Ray Heredia. També va ser qui va descobrir 
Martirio, Golpes Bajos o La Mode, i qui va distribuir a Espa-
nya els discs de Joy Division, New Order, The Smiths o The 
Go-Betweens així com de referents del segell de jazz ECM 
com ara Keith Jarrett o Chick Corea. Seves són també dues 
fotos icòniques como la de la portada de La leyenda del 
tiempo de Camarón o la de Jimi Hendrix enfilant l’escenari 
del Festival de la Illa de Wight. Aquest film posa finalment 
en valor el seu exemple de paciència i respecte vers el tre-
ball dels artistes així com un llegat cultural de valor incal-
culable.
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Rolling Stone: Life
and Death of Brian Jones
Danny García, 2019, Espanya, 96 mins.
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La llegenda maleïda del fundador i líder original de The 
Rolling Stones, explorada minuciosament en un documen-
tal que retrata la seva complexa personalitat i aprofundeix 
en les diverses teories sobre la seva mort.

Brillant, insegur, capritxós, paranoic, divertit, cruel, va-nitós, 
immoral, vulnerable, encantador... La llarga llista de qualifi-
catius que aquí es dediquen a la figura de Brian Jones re-
flecteix tant la gran varietat de punts de vista que reuneix el 
documental com l’enrevessat temperament del líder caigut 
dels Stones. La pel·lícula repassa la trajectòria vital i musi-
cal d’aquell fanàtic del jazz, el blues i el R&B que es con-
vertiria en la primera rock star britànica, un estatus que li 
va suposar un as-setjament policíac i mediàtic per al qual 
potser no estava equipat emocionalment. Encara que no 
hi apareix cap integrant del grup (no és una «biografia au-
toritzada»), sí que parlen persones del seu cercle íntim, com 
el tour manager Sam Cutler, la seva ex Zouzou, el fotògraf 
Gered Mankowitz o els membres de Pretty Things Dick Tay-
lor i Phil May. El tercer acte del film revisa les diverses teo-
ries sobre la seva mort, així com una investigació policial 
(per no dir-ne directament un nyap) que mai no va poder 
ni voler esclarir-ne res. Mitologia rock narrada amb ritme i 
passió.
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Retrat de la cantant Júlia Colom, una noia de vint-i-pocs 
anys que busca una veu pròpia, amb un peu a les tonades 
populars de la seva terra i l’altre a les noves músiques 
electròniques i urbanes, entre les seves arrels a Mallorca i 
la seva formació a Barcelona. 

L’etern diàleg entre tradició i modernitat, plasmat en el cas 
personal de Júlia Colom, una cantant de 22 anys que fa 
l’últim curs en una escola de música de Barcelona i decideix 
emprendre una investigació sobre el cançoner popular dels 
seus avantpassats mallorquins. Sent la necessitat d’entendre 
i d’escoltar aquelles antigues tonades en perill de desapa-
rició que es cantaven durant les feines del camp per poder 
integrar-les a la seva visió contemporània de la música. Les 
seves tribulacions i ànsies de créixer afloren durant un estiu 
a la resistència familiar en què aprèn cançons de boca de pa-
rents i gent gran de la zona mentre intenta decidir on vol viure, 
on hi ha la «vida real». Es tracta d’un viatge personal, gravat 
a distància curta, que planteja inquietuds molt universals, 
les pròpies d’una artista emergent que ha de prendre deci-
sions (construir-se una imatge en què es pugui «reconèixer» 
a si mateixa, i viure de la música sense arribar a perdre’s el 
respecte), i replantejar-s’ho tot per culpa d’una maleïda pan-
dèmia.
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Recorregut per algunes de les peñas flamencas histò-
riques d’Andalusia de la mà de la cantaora sevillana 
Esperanza Fernández. Un homenatge als llocs on van 
començar a cantar moltes de les millors veus del gènere.

Esperanza Fernández, una de les veus més importants del 
flamenc actual, fa un viatge per Andalusia amb la inten-
ció de recuperar la memòria de les peñas flamencas, «on 
hem fet els primers passos gairebé tots». I no ho fa sola: 
l’acompanyen figures de primer nivell com José de la To-
masa, Arcángel, Miguel Poveda, Fosforito, Tomatito, Marina 
Heredia, Rocío Márquez, Jesús Méndez o José Valencia. En 
paral·lel a les actuacions musicals, una sèrie d’experts re-
flexionen sobre diversos aspectes de les peñas que situen 
perfectament el tema d’estudi: història, funcionament, si-
tuació actual, presència de joves, el paper de la dona i, per 
descomptat, la seva indispensable labor de conservació i 
difusió de l’arte flamenc.
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Docuficció hilarant en què Rigo Pex (Meneo) emprèn un 
viatge iniciàtic per treure l’aigua clara a la icona kitsch 
per excel·lència: el flamenc rosa. Comptarà amb l’ajut de 
devots del «mal gust» com John Waters, Allee Willis o E-
duardo Casanova.

L’obsessió personal pel flamenc rosa de Javier Polo (també 
director del documental sobre l’escena chiptune Europe in 8 
bits) es tradueix en una investigació estrafolària a càrrec de 
Rigo Pex, musicòleg, performer i presentador guatemalenc 
instal·lat a Madrid. De València a Miami, i de Hollywood 
a Las Vegas, va tocant temes com la frivolitat, els exces-
sos, la passió o el mite de l’au fènix, però el fil conductor 
d’aquesta aventura tan esbojarrada en tons pastel és la cer-
ca de la identitat. Els excèntrics personatges que apareixen 
a la pel·lícula, com el cineasta John Waters, la compositora 
i col·leccionista Alee Willis, la «pink lady of Hollywood» Kit-
ten Kay Sera en persona, el novel·lista Brian Antoni, l’actor i 
director Eduardo Casanova, entre altres, estan units per les 
ganes de transgredir la «normalitat». I a qui no li agradi, que 
no miri.
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Seixanta anys d’història de Motown, llegendari segell soul 
nascut a Detroit i autèntica fàbrica d’èxits que va portar a la 
fama artistes com Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Won-
der, The Temptations o Four Tops.

La història de Motown és la història de Berrie Gordy, un 
home que després de treballar a la Ford Motor de Detroit, 
va decidir apostar per la producció en cadena al seu propi 
segell discogràfic: va buscar els millors productors i lletristes 
i va crear una pedrera que es va formar a través de petites 
gires de gran qualitat. Aquest documental –el primer que 
gaudeix del vistiplau de l’empresari musical– abasta des 
de la fundació del segell fins al seu trasllat a Los Angeles 
el 1970. Inclou arxius i entrevistes inèdites a compositors 
com Lamont Dozier i els Holland Brothers (que van signar 
dotze números 1 de The Supremes), entre altres. Tot plegat 
sense oblidar que el període de màxima esplendor de la Mo-
town va coincidir precisament amb una enorme tensió ra-
cial als Estats Units i amb la lluita pels Drets Civils. Conduït 
pel mateix Gordy en complicitat amb Smokey Robinson, un 
dels principals artistes i compositors del segell, eludeix els 
temes més escabrosos  apostant per una visió dolça de la 
història, la que defensa el mateix home que la va escriure 
amb un segell mític.
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El desenvolupament del hip hop estatunidenc en paral·lel 
al d’internet (de Napster a la ubiqüitat de les xarxes so-
cials) a partir de casos com els de Wiz Khalifa, Lil B, Odd 
Future, The Internet, Syd, Action Bronson o Curren$y.

A principis d’aquest segle, les vendes de hip hop van as-
solir pics històrics, però la gran indústria musical continu-
ava tenint les claus del negoci. Aquest àgil i il·lustratiu film 
de to periodístic relata com una nova generació va saber 
aprofitar l’eclosió d’internet i de les xarxes socials per de-
senvolupar les seves carreres a força de “likes” i mixtapes, 
contribuint al col·lapse de la indústria tal com la coneixíem. 
Estrelles que han nascut a Twitter, segells que han crescut 
a YouTube, escenes senceres que han florit a SoundCloud. 
El contrapunt de la generació anterior el posen B-Real (Cy-
press Hill) i Chuck D (Public Enemy). De Myspace i Tumblr a 
les start-ups propietat d’afroamericans i al moviment Black 
Lives Matter, el tema s’aborda des de diversos punts de vis-
ta: música, economia, tecnologia i nous mètodes de treball 
i d’activisme social. Per entendre un canvi que encara s’està 
produint.
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La molt sorprenent i molt oculta història de Vivian Li-berto, 
la primera dona de Johnny Cash, esborrada de la “història 
oficial” de la música country, és finalment explicada per les 
quatre filles que ella va tenir amb “l’home de negre”.

La història que el biopic Walk The Line (“A la corda fluixa”) 
va passar tan alegrement per alt. Abans del mite de John-
ny Cash i June Carter, el rei del country va tenir un primer 
matrimoni força feliç que va durar tretze anys i del qual van 
néixer quatre filles. Elles i només elles són qui, amb l’ajut de 
l’àlbum de fotos familiar i d’un excel·lent material d’arxiu, 
restableixen la imatge de la dona que les va criar mentre 
el seu pare estava de gira. Malgrat tractar assumptes fa-
miliars espinosos i relacions humanes turbulentes, el docu-
mental evita caure en el sensacionalisme. És el retrat íntim 
d’una abnegada mestressa de casa d’origen sicilià amb una 
relació amb Cash que va començar com un amor d’estiu i 
que va continuar amb tres anys de cartes que el cantant 
escrivia des de la seva destinació militar a Alemanya i que 
sempre començaven amb un “My Darling Vivian”. Conèixer 
Cash sense aquest documental és conèixer-lo només par-
cialment.
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La història del líder dels irlandesos Thin Lizzy, un dels mi-
llors grups de hard rock dels 70, és la d’un xaval negre de 
classe treballadora que ho va donar tot per arribar a la fama 
però que quan la va assolir no li va fer el pes.

Amb un to molt melancòlic i un ritme parsimoniós que per-
met paladejar les interpretacions en directe i les lletres de 
cançons com “Jailbreak”, “Dancing in the Moonlight” o “Eme-
rald”, aquest és sens dubte el retrat més complet i proper del 
cantant i baixista Phil Lynott. Hedonista, sensible, intel·ligent, 
ambiciós, incansable i més irlandès que un camp de trèvols. 
Amb l’ajut de familiars i de vells amics, ens dibuixa una infan-
tesa difícil però feliç en què sentia que era l’únic xaval negre 
de tota Irlanda. Eric Bell, Scott Gorham i Darren Wharton, els 
seus companys a Thin Lizzy, la banda de rock que va fundar 
a Dublín, descriuen la contagiosa energia i ambició d’una 
bèstia escènica que va deixar de brillar massa aviat sota 
el pes del cansament, la frustració i l’abús de drogues. I les 
veus convidades de James Hetfield (Metallica), Suzi Quatro, 
Huey Lewis i Adam Clayton (U2) es desfan en elogis per un 
talent musical que podia sonar tan agressiu com romàntic i 
tan provocatiu com poètic. 
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Repàs exhaustiu a l’escena punk i hardcore de Wa-shington 
DC que explora la contracultura i la primera onada punk que 
va precedir Bad Brains, Minor Threat, Faith o Void i dona veu 
a moltes dones clau de l’escena.

El que diferencia aquest documental d’altres que ja han 
abordat la referencial escena hardcore de DC és que, en 
lloc de fixar el punt de partida al 1979 amb Bad Brains, 
dedica gran part del metratge a reivindicar l’escena punk 
que va sorgir durant el lustre anterior de la mà de Slickee 
Boys, Overkill o Tru Fax and the Insaniacs. També explora 
la relació entre la canalla hardcore i el col·lectiu artístic 
hippy que se la mirava amb un cert desdeny però que li va 
facilitar una llar, la galeria Madams Organ, i presenta (per 
fi!) el testimoni de moltes dones que van aixecar l’escena 
des de fanzines, ràdios, segells i escenaris. El recorregut, 
traçat amb rigor i profunditat social, finalitza el 1983 des-
prés de la consolidació de Dischord Records, la violència 
que hi van introduir la massificació de públic i els skins del 
“white power”, així com la subseqüent reacció de molts 
grups que es van obrir a altres sons i van crear el movi-
ment Straight Edge.
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Fa 50 anys, dos germans gal·lesos van muntar un estudi-
residència a la seva granja. Vaques i porcs han vist passar 
des de Black Sabbath, Hawkwind, Queen i Simple Minds 
fins a Oasis, The Stone Roses, The Charlatans o Coldplay.

Memorabília pop la mar de divertida de la mà d’una en-
tranyable família de pagesos amb un estudi de gravació al 
camp gal·lès que va arribar a competir amb els mítics Ab-
bey Road de Londres. I tot sense deixar de munyir vaques. 
Amb molt de sentit de l’humor, la família Ward i els músics 
que hi van passar –també hi ha Robert Plant, The Boo Rad-
leys o Manic Street Preachers– descriuen la seva experièn-
cia i tiren d’un sucós anecdotari: Ozzy Osbourne corrent 
per allà amb una escopeta, Freddy Mercury fent els últims 
retocs a “Bohemian Rhapsody”, Lemmy Kilmister amagant 
una bossa sospitosa, Oasis trobant-hi la seva “Wonderwall”, 
The Stone Roses quedant-s’hi a viure… un any sencer! I així, 
la història d’un petit gran negoci familiar captura la gran-
diloqüència dels anys 70, la recessió dels 80, el malbarata-
ment dels 90 i la incertesa actual.
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Mike Figgis (Leaving Las Vegas) dirigeix aquest retrat ín-
tim del segon guitarrista dels Stones, que celebra estar 
viu de miracle i ens guia per un periple que va de The Birds 
i The Faces a la seva passió per la pintura.

Ronnie Wood es perfila en aquest documental com un 
tímid i simpàtic mariner masegat i bevedor amb pregones 
inquietuds artístiques, tan amant de la guitarra com dels 
pinzells. Entre imatges d’arxiu dels seus temps a The Birds, 
The Faces i The Jeff Beck Group, així com el testimoni de 
Jagger, Richards i Watts, els seus companys als Stones des 
de 1975, Wood, ben rialler, tracta molts temes de manera 
senzilla i continguda. Des dels seus orígens humils en una 
família nòmada aficionada al jazz i al blues que vivia i treba-
llava a les aigües del Tàmesi i els mètodes mafiosos dels 
mànagers als 60 (veiem el temut Peter Grant xerrant amb 
Malcolm McLaren) fins a la seva lluita contra l’alcoholisme 
i la seva carrera com a artista plàstic, avalada pel seu amic 
Damien Hirst. Tot un personatge.
.
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El músic i documentalista Don Letts, agent doble del punk 
i el reggae al Londres de finals dels 70, es col·loca aquest 
cop davant de la càmera per relatar una vida d’agitació cul-
tural i de cerca d’identitat.

El marc temporal determina el to de la pel·lícula: arrenca amb 
l’infame discurs racista “Rivers of blood” del diputat conser-
vador Enoch Powell el 1968 i acaba amb l’enduriment de la 
política sobre immigració cinquanta anys més tard. Amb 
aquest rerefons, un anglès negre i d’origen jamaicà com 
Don Letts va batallar des de molt jove per trobar el seu lloc 
al món. I ho va aconseguir gràcies a la seva passió per la 
moda i per la música, i a la seva feina com a DJ al club Roxy. 
Acompanyat d’imatges inèdites del seu arxiu i d’entrevistes 
al seu entorn més proper –des dels col·legues del barri (Brix-
ton) fins al seu germà, passant per la nòvia que li va desco-
brir el punk–, Letts repassa una trajectòria apassionant: la 
introducció del dub-reggae a l’ambient punk, l’estreta relació 
amb The Clash, l’aventura musical amb el projecte Big Audio 
Dynamite i, per descomptat, la seva reinvenció com a cineas-
ta i cronista cultural.
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La crònica d’una de les accions més agosarades de Lai-
bach –viatjar el 1995 a l’assetjada Sarajevo per fer-hi dos 
concerts– reflecteix com l’art havia pogut florir a la ciutat 
com a necessitat i resposta ciutadana a la guerra.

Aquest documental concís, aspre i amb molta substàn-
cia, recopila testimonis de ciutadans i artistes de Sarajevo, 
així com de membres del col·lectiu NSK (Nou Art Eslovè) 
del qual formava part el grup Laibach, per rememorar uns 
concerts celebrats en temps de gue-rra. A finals de 1995, 
quan el conflicte bèl·lic a Bòsnia s’havia cobrat vora 12.000 
vides i no se sabia si arri-baria o no un alto el foc, aquesta 
formació, coneguda per parodiar tota imatgeria totalitària 
i nacionalista, va actuar davant d’un públic que encara 
vivia sota l’amenaça de bombardejos i de franctiradors. A 
part de les implicacions polítiques i el context històric de 
l’esdeveniment, en què fins i tot van expedir passaports 
del seu propi país virtual, aquest film evoca la memòria 
col·lectiva d’una ciutadania activa gràcies a la qual l’art va 
poder més que la por i la guerra.

.
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Aquest emotiu retrat del líder del grup indie pop neoze-
landès The Chills, a qui els metges van donar un any de 
vida, és tant una història amb moral com un manifest so-
bre la importància de la música a les nostres vides.

Martin Phillipps va ser un dels compositors més brillants 
que va donar la tan aïllada com admirada escena indie de 
Dunedin (Nova Zelanda) que va sorgir als pri-mers 80 i en 
què també figuraven The Bats, Straitjacket Fits, Superette, 
The Verlaines o el segell Flying Nun. A l’inici del documen-
tal, les imatges d’arxiu dels anys de glòria amb el seu grup 
The Chills ens condueixen fins a la consulta d’una doctora 
que li dona una notícia te-rrible: el seu fetge ha dit prou i 
té moltes possibilitats de morir en menys d’un any. A partir 
d’aleshores, Phi-llipps permet que la càmera l’acompanyi pas 
a pas en aquesta nova etapa, una frenada en sec després 
d’anys d’alcoholisme, somnis trencats, depressió i addicció 
a l’heroïna. Bellament filmat i impregnat de candor, empatia 
i humor negre, aquest és el retrat commovedor d’un artista 
que fa balanç dels seus encerts i errors, i reflexiona sobre la 
integritat musical, sobre com acceptar-se un mateix i com 
afrontar la mortalitat. La seva complicada personalitat i la 
seva determinació per guiar el grup van fer que per les seves 
files passessin una enorme quantitat de músics, tots ells es-
crupolosament enumerats al documental.
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La trepidant travessa del primer grup de rock format per 
noies que escrivien i tocaven les seves pròpies cançons 
que va arribar al número 1 del Billboard, explicada per elles 
mateixes amb molta sinceritat i grans dosis d’humor.

Inicis humils, canvis de formació, èxit sobtat, el segell que 
t’esprem la vida, guerres d’egos, addiccions, punyalades per 
darrere, final amarg i… reunió feliç? Aquesta pel·lícula l’hem 
vista mil vegades, però mai amb aquestes protagonistes i 
pocs cops explicada amb tanta gràcia i franquesa. A més, 
estem parlant del grup de rock íntegrament format per dones 
de més èxit de la història! Hits imbatibles de pop-punk amb 
un toc de guitarra surf com “We Got The Beat” o “Our Lips 
Are Sealed”, i la descaradura i l’energia demolidora que elles 
desprenien, les van convertir en el grup perfecte per a la MTV, 
que justament va començar el 1981. Les Go-Go’s en ple des-
criuen com es van conèixer i es van bregar a l’escena punk de 
L.A. i a les gires amb Madness, The Specials i The Police (tots 
ells es desfan en afalacs), i rememoren sense embuts amors, 
farres, les contrarietats de l’èxit i les disputes per diners que 
van acabar trencant el grup, no sense abans esquerdar el 
“sostre de vidre” i marcar de per vida futures riot grrrls com 
Kathleen Hanna.

What’s
the 
Story?
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Bill Wyman:
The Quiet One  
Oliver Murray, 2019, Regne Unit, 98 min.
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Bill Wyman, el baixista callat i discret dels Rolling Stones, 
té ànima de fotògraf i d’arxiver. En aquest recorregut per la 
seva vida, el desplegament de material inèdit farà les delí-
cies fins i tot dels “stonians” més informats.

Amb la seva parsimònia i la seva indolència llegen-dàries, 
Wyman ens relata tota una vida com a “Stone” envoltat de 
la seva descomunal col·lecció personal: cartutxos de Su-
per-8, polaroids, cintes amb entrevistes radiofòniques, el 
seu audiodiari personal… Material excel·lent amb el qual en 
té prou i més per explicar la història del grup de rock and 
roll més gran de tots els temps sense necessitat de cedir 
el micròfon ni a Jagger ni a Richards ni a Watts. Es reve-
la com un pragmàtic que sempre va saber quin era el seu 
lloc a la banda però que prèviament va necessitar armar-
se de valor per desviar-se del camí marcat per una família 
que menyspreava qualsevol vel·leïtat artística. I quan real-
ment s’emociona és quan recorda com va descobrir Chuck 
Berry o la línia de baix del “Green Onions” de Booker T. & 
the M.G.’s., com va compartir escenari amb Muddy Waters 
i Howlin’ Wolf o com va poder conèixer el seu gran ídol: Ray 
Charles.

What’s
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Universe  
Nick Capezzera, Sam Osborn, 2020,
Estats Units, 78 min
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Wallace Roney, trompetista que sempre va carregar el pes 
d’haver estat apadrinat per Miles Davis, s’enfronta al repte 
de portar al directe una complexa i inèdita simfonia com-
posta per al quintet de Davis fa mig segle.

Ens trobem davant d’un dels acostaments audiovisuals 
més honestos que haguem vist a un músic de jazz. Vei-
em un Roney feliç de concentrar-se en la música i alhora 
aclaparat per la responsabilitat d’haver d’escometre, amb 
recursos força precaris, la missió que Miles Davis sembla 
encomanar-li des de la tomba: tocar i gravar “Universe”, 
aquella partitura orquestral de Wayne Shorter que es do-
nava per perduda des que el quintet de Davis es va sepa-
rar sense arribar a inter-pretar-la. Els assajos, a la cuina de 
casa seva, són una finestra privilegiada a l’exigència i a les 
circumstàncies del jazz de primer nivell. I, entre continus 
salts temporals acompanyats d’una fotografia en blanc i 
negre amb un cert halo còsmic, Roney rememora la seva 
relació quasi de pare-fill amb Miles Davis i expressa sense 
embuts el dolor d’haver viscut sota la sospita de ser un 
imitador. Un documental intens i vívid que resulta especial-
ment emotiu perquè Roney va morir aquesta primavera víc-
tima del maleït virus de la COVID-19.

What’s
the 
Story?

VOSE / VOSC



What’s
the 
Story?

PREMIS
IN-EDIT
INTERNACIONAL

Álvaro: Rockstars
don´t wet the bed 
Jorge Catoni, 2019, Xile, 93 min.
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La controvertida trajectòria d’Álvaro Peña, músic xilè, ico-
noclasta de capçalera, que fa dècades que viu a Alema-
nya i continua operant des de l’underground profund i amb 
una actitud més punk que el punk.

«Per ser músic cal deixar-ho tot» i «Jo he vingut a Europa a 
destruir l’art» són només dues de les frases lapidàries que 
ens regala Álvaro Peña-Rojas, «el primer punk de Xile» i una 
de les figures més libèrrimes de l’underground europeu, en 
aquest repàs tan exhaustiu a la seva vida. Amb 75 anys, 
continua autoeditant-se els discos, engrossint una disco-
grafia de rock, jazz i experimentació anàrquica totalment 
inclassificable, plena de poesia i sarcasme, que es va iniciar 
els anys 70 amb l’àlbum Drinking My Own Sperm. Malgrat 
la seva condició d’outsider irredempt, no és la primera ve-
gada que la peculiar biografia de Peña atrau l’atenció de 
reporters i documentalistes, interessats especialment en el 
seu període al costat dels The 101’ers, banda londinenca en 
què va militar ni més ni menys que Joe Strummer abans de 
triomfar amb The Clash.  

VO



INAUGURACIÓ

White Riot   
Rubika Shah, 2019, Regne Unit, 80 min.

EN COMPETICIÓ
*Visionats limitats

MARCA’T QUAN EL VEURÀS

#InEdit2020
Suma’t a la conversa a les 
xarxes! Utilitza el Hashtag:!

DX     DJ     DV     DS     DI     DL    DM     DX     DJ     DV     DS     DI 

28     29     30     31     01     02     03     04     05     06     07     08    

What’s
the 
Story?

La intensa història del moviment Rock Against Racism a 
l’Anglaterra de finals dels 70. Agitprop, cops de guitarra 
punks, ritmes reggae, cultura juvenil multiracial i punys 
amunt contra el feixisme.

De fer un fanzine d’aquells de retalla i enganxa a convo-
car 100.000 persones al Victoria Park de Londres. Aquest 
documental explica pas a pas, amb rigor, ritme i en primera 
persona, com es va gestar el moviment Rock Against Ra-
cism. Una revolta cultural que va saber teixir aliances entre 
joves blancs, negres i d’origen asiàtic així com unir forces 
amb feministes, anticapitalistes i la Anti-Nazi League. A tot 
volum, el punk de X-Ray Spex, The Clash o Sham 69 i el reg-
gae de Steel Pulse. De fons, una sagnant crisi econòmica, 
l’auge del National Front entre la complicitat d’alts coman-
daments policials i el flirteig de diverses rock stars amb 
idees d’ultradreta (David Bowie, Rod Stewart, Eric Clapton). 
Una vibrant lliçó del passat a tenir en compte aquí i ara.
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Sisters With
Transistors 
Lisa Rovner, 2020, Regne Unit, 82 min.

EN COMPETICIÓ

MARCA’T QUAN EL VEURÀS

#InEdit2020
Suma’t a la conversa a les 
xarxes! Utilitza el Hashtag:!

DX     DJ     DV     DS     DI     DL    DM     DX     DJ     DV     DS     DI 

28     29     30     31     01     02     03     04     05     06     07     08    

What’s
the 
Story?

Homenatge a les pioneres electròniques, des de les que 
concebien els sons del futur als laboratoris de la BBC (De-
lia Derbyshire, Daphne Oram) fins a les que van brillar als 
70 (Laurie Spiegel, Suzanne Ciani), narrat per Laurie An-
derson.

Quan la música electrònica es va popularitzar, elles van 
ser les grans oblidades. Parlem d’aventureres sòniques de 
la talla de Bebe Barron, Pauline Oliveros, Maryanne Ama-
cher o Eliane Radigue. Dones que van contribuir a modelar 
el paisatge sonor del futur amb cinta magnètica, amb els 
primers sintetitzadors i amb ordinadors que ocupaven tota 
una habitació. Aquest film es proposa reparar la injustícia 
històrica comesa amb elles i el seu llegat amb un muntatge 
hipnòtic de material d’arxiu, les veus en off de les protago-
nistes, noticiaris, videoart, cinema, dansa i imatges com-
putaritzades. Ciència, exploració sonora, escolta profunda, 
poesia, misticisme i la lluita diària per fer-se valer en un món 
que invariablement reserva els crèdits en lletra grossa als 
homes. Essencial.

*Visionats limitats
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Canto porque tengo que vivir 

Instant per a dos saxos  

Helsinki 79 

Tardes con Satán. Guernika no existe. 

Santiago Moga Perpén, Carlos Reverte Gómez, 2020,
Espanya, 18 min.

Guiu Vallvé, 2019, Espanya, 19 min.

Pablo Fontenla, 2019, Espanya, 20 min.

Oan Hostench, 2020, Espanya, 16 min.

Estilitzat perfil del cantaor Israel Fernández en què reflexiona 
sobre la feina de cercar la inspiració, despullar-se en el cante, 
buidar-se a l’escenari i criar-se en una llar en què la juerga fla-
menca era tan habitual “com fumar-se un cigarro”.

Dos saxofonistes es troben en una sala i xerren i toquen. 
Parlen sobre molts aspectes musicals, amb accent en la 
improvisació, i al final descobrirem que no només la músi-
ca està improvisada.

Fals i hilarant documental sobre Eufemiano i Lalo, un duo de 
música lleugera de Benidorm que inesperadament va tenir un 
hit disco a Finlàndia. Quaranta anys més tard, el fill del seu pro-
ductor finlandès els buscarà per saber-ne tota la veritat.

Caòtica i crua peça d’avançament del projecte “Guernika no e-
xiste (2018-2022)”, en què la càmera segueix les aventures del 
duo Carne de Satán per Barcelona tal com s’enfronten al carrer, 
al vici i al fet de ser punk després dels quaranta.

Vive, baila, posa 
Valentina Riveiro, 2020, Espanya, 12 min.

El Voguing explicat des de dins. L’escena Ballroom que va 
sorgir a Harlem als 80 ha arribat a Espanya i continua fun-
cionant com un espai segur per a la comunitat LGTBIQ+. 
Diversos relats personals ens expliquen com els ha canviat 
la vida.
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The Ballad Of Genesis
and Lady Jaye
Marie Losier, 2011, Estats Units, 71 mins.
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Singular història d’amor en què el músic industrial i ar-
tista inclassificable Genesis P-orridge (Throbbing Gristle, 
Psychic TV) es proposa, juntament amb la seva parella 
Lady Jaye, convertir-se en la mateixa persona mitjançant 
la cirurgia.

No content amb canviar el paisatge del rock’n’roll, Genesis P. O-
rridge (Throbbing Gristle, Psychic TV, etc.), músic industrial i ar-
tista coratjós i inclassificable, va decidir desafiar la biologia i fer 
el seu cut-up més radical: reconstruir-se a si mateix i a la seva 
parella Lady Jaye per assolir la condició de «pandrògin», una 
sola entitat que transcendeix el gènere i la individualitat. Aquesta 
pel·lícula està plena d’imatges impactants i també és el tribut a 
una història d’amor Frankens-tein com cap altra, perquè encara 
que el protagonista és molt extrem, això no és un film concep-
tual, sinó un treball proper, transparent, ple de dolçor. Una càmera 
intenta expli-car com dues mitges taronges (molt singulars) es 
troben i es complementen. No cal ni dir que ens hi trobem an-
drogínia, roba sadomaso, antimúsica («obrim una bretxa enmig 
de les aspiracions del r’n’r»), COUM Transmissions, Brion Gysin 
i William Burroughs, cirurgia i pop bizarro, però també una im-
pactant història familiar («a l’escola m’estomacaven contínua-
ment. En casos així, et sotmets o et rebel·les: endevina què vaig 
fer jo») i la confortable intimitat de dues ànimes que van buscar 
esdevenir-ne una de sola. 
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Marie Losier, 2019, Estats Units, 50 mins.
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HOMENATGE A 
MARIE LOSIER

Immersió en l’univers personal atrotinat i dadaista de Fe-
lix Kubin, músic de pop electrònic alemany, mitjançant «vi-
nyetes» de bricolatge sonor, retrofuturisme i molt d’humor.

Figura única dins del panorama electrònic des de fa més 
de dues dècades, aquest músic de Hamburg deixa córrer la 
seva imaginació en una peça humorística i sorprenent que 
encaixa a la perfecció amb el seu esperit lúdic i surrealista. A 
Felix in Wonderland, a les antípodes d’una biografia normal i 
corrent, la directora Marie Losier filma una sèrie de seqüèn-
cies indepen-dents que van des de l’entrevista informal fins 
a la teatralització dels somnis de ciència-ficció del fundador 
del segell Gagarin Records, passant per experiments elec-
troacústics i números de pop electrònic marcià de baixa fi-
delitat. Gossos que roseguen micròfons, crits subaquàtics, 
actuacions per a mussols, simulacres d’atropellaments, 
interferències sonores i, per damunt de tot, un artista que 
només es regeix per les seves intuïcions. Tot això en un joc 
dels disbarats, sense norma que valgui, que acaba sent una 
reivindicació molts seriosa de les coses artesanals i del dret 
de fer sempre el que ens doni la santa gana.
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Selecció curts de Marie Losier I.

Selecció curts de Marie Losier II.
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Losier s’acosta amb admiració i ganes de jugar a dos dels 
músics que més admira: el també videoartista, activista 
mediàtic i pioner minimalista Tony Conrad, i el cantant 
Alan Vega, del duet electrònic Suicide.

A «Tony Conrad, DreaMinimalist», aquest personatge que 
també va ser videoartista, activista mediàtic, pioner del 
drone i del minimalisme i, sobretot, pensador radical, balla, 
dorm, parla amb els peus, maltracta un violí, fa conserves 
amb rotlles de pel·lícules i rememora les seves aventures 
amb artistes afins com el músic La Monte Young i Jack 
Smith, pioner del cinema underground. A «Alan Vega: Just 
a Million Dreams» veiem el cantant de Suicide en la seva 
intimitat, parlant d’Elvis Presley a la cuina, remugant men-
tre la família decora l’arbre de Nadal i fent un concert amb 
Marc Hurtado (Étant Donnés).

Selecció de curts i videoclips amb l’esbojarrat segell per-
sonal de Marie Losier, protagonitzats per Pea-ches, Tony 
Conrad, Genesis P-orridge, Felix Kubin, un grup de drag 
queens de Lisboa, sirenes i dones-ocell.

En aquesta sessió podem veure Genesis P-orridge en un 
ring de boxa i convertida en sirena al costat de Tony Con-
rad; podem veure Peaches cantar i fer el burro en una gòn-
dola, Felix Kubin tocant un piano imaginari, i també ens 
podem endinsar en el món ple de color, fantasia i figures 
animaloides de Deborah Krystal, una drag queen que porta 
30 anys actuant al club Finalmente de Lisboa. I no us volem 
explicar res més: com menys desprevinguts entreu al món 
de Marie Losier, millor!

HOMENATGE A 
MARIE LOSIER
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Échale Limón

Sheila Blanco:
la voz de las poetisas del 27

El quintet barceloní de pop llatí i aflamencat Maruja Limón 
reflexiona sobre més de cinc anys de trajectòria, sobre com 
trobar força i veritat en la música en temps de pandèmia i vi-
deotrucades, i sobre el desitjat retrobament físic amb el públic 
després de mesos d’aïllament gràcies a la seva actuació dins 
del festival Cruïlla XXS.

Trobada amb la cantant i compositora salmantina Sheila Blan-
co, arran del seu concert al festival Cruïlla XXS, en què evoca 
una infantesa plena de música i comenta el seu homenatge 
discogràfic a les poetesses oblidades de la Generació del 27 
així com l’èxit de Bioclassics, sèrie de vídeos en què posa lletra 
i veu a peces de música clàssica.
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JURAT DE LA 
SECCIÓ OFICIAL 
INTERNACIONAL

Michael P. Aust Eulàlia Iglesias Esmeralda Vivas

Amb més de 20 anys 
d’experiència en la indús-
tria del cinema, dirigeix des 
del 2004 la Soundtrack_Co-
logne, una de les princi-
pals conferències mundi-
als sobre música i so en 
camps com el cinema, els 
videojocs i els mitjans de 
comunicació. Ha produït 
16 pel·lícules i documen-
tals, i des del 1993 dirigeix 
TelevisorTroika, compa-
nyia dedicada a la pro-
ducció cinematogràfica i 
d’esdeveniments artístics. 
Com a curador, fou el re-
sponsable de l’European 
Film Music Day del festi-
val de Cannes entre 2009 i 
2016, i ha organitzat nom-
broses exposicions com 
ara l’exitosa “The Art of Pop 
Video”.

Periodista especialitzada en 
cinema i audiovisuals. Com 
a professora dona classes 
de Teoria i Anàlisi del Film i 
de la Televisió i de Corrents 
Estètiques a la Universitat 
Rovira i Virgili. Membre del 
consell de redacció de Cai-
mán Cuadernos de Cine, 
ha col·laborat amb mit-
jans com Ara, El Confiden-
cial, Time Out Barcelona, 
Rockdelux, Fotogramas o 
Sensacine. També ha tre-
ballat com a assessora de 
programació del D’A i del 
Festival Internacional de 
Cinema Europeu de Sevilla i 
ha col·laborat amb MINIPUT 
(Mostra de TV de Qualitat de 
Barcelona).

Llicenciada en Arts Visuals 
per la Universitat de Gua-
dalajara, va treballar a la 
televisió pública mexicana 
dins del seu departament 
de so. Ha estat jurat en 
nombrosos festivals de cin-
ema internacionals i, des del 
2016, forma part de l’equip 
de programació del Festi-
val Internacional de Cine 
en Guadalajara, exercint 
actualment de Directora de 
Programació de Projeccions 
Especials tant per al festival 
com per a la seva Cineteca.
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JURAT DE
LA SECCIÓ
PANORAMA
NACIONAL

Sergi Cameron Esteban Girón Eva Rivera

Director, productor i profes-
sor de l’ESCAC, ha treballat 
també com a muntador, 
compositor o director crea-
tiu de projectes transmèdia 
i interactius així com a direc-
tor editorial a Playground. 
Des del 2010 codirigeix la 
productora Nanouk Films 
amb la qual va debutar amb 
el documental “Bugarach”, 
Premi Internacional de la 
Crítica l’any 2014. El seu 
darrer treball és “Niños so-
mos todos”, protagonitzat 
per El Niño de Elche i premi-
at com a Millor Documental 
Nacional a In-Edit 2019. Ac-
tualment prepara una sèrie 
de ficció i diverses sèries 
documentals i pel·lícules.

Responsable de premsa i 
comunicació de diverses ini-
ciatives vinculades sempre 
amb la música, com ara els 
festivals Resurrection Fest 
(Viveiro) o O Son Do Camiño 
(Santiago de Compostela), 
a més de les edicions a 
Madrid del festival In-Edit. 
També treballa amb moltes 
bandes i segells musicals 
(entre ells, Century Media, 
BMG, Warner o Sony) i amb 
el fabricant de guitarres Gib-
son a Espanya. En la seva 
faceta de músic, toca la 
guitarra al grup de metall in-
strumental Toundra.

Des del 2007 és directora 
i programadora del festi-
val de cinema documental 
musical de Donostia, Dock 
of the Bay. Llicenciada en 
Filosofia i en Antropologia 
Social i Cultural i Màster en 
Art Contemporani, ha ges-
tionat diversos projectes 
culturals relacionats amb la 
música i el cinema. També 
ha treballat com a pro-
gramadora a circuits de cin-
ema independent i va fundar 
l’editorial Expediciones Po-
lares l’any 2015. Actualment 
compagina la docència amb 
la seva tasca com a profes-
sional de la cultura.

#InEdit2020
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TALENT

RED SAUNDERS

IN-EDIT PRO: CRITERIS
DE CONTRACTACIÓ, ARA I AQUÍ

Cineasta francesa a la que enguany dediquem una retrospec-
tiva dels seus personalíssims retrats de músics així com de 
la seva obra en format de videoclip o de curtmetratge.

Directora del documental “It’s Yours: A Story of Hip Hop and 
the Internet” i creadora del portal online LA Stereo.tv, dedi-
cat a l’escena independent de hip hop a Los Angeles.

Un any més, hem activat la nostra plataforma que vol donar 
eines i formació a joves d’entre 15 i 25 anys que volen iniciar-
se com a creadors audiovisuals a través del documental 
musical. A les darreres tres edicions, aquesta iniciativa ha 
inclòs classes i ponències en el marc del Taller de Documen-
tal Musical i la realització de curtmetratges en equip que de-
sprés han estat programats a In-Edit TV, al CCCB i a Betevé. 
Per a In-Edit Talent 2020 hem comptat amb la col·laboració 
de Reteena i Festival Cruïlla XXS així com de Casa SEAT i el 
suport tècnic d’Aclam (Photo & Video Services).

Fotògraf i activista polític, fundador del moviment Rock Against 
Racism a finals dels anys 70 i, per tant, un dels principals pro-
tagonistes de “White Riot”, pel·lícula inaugural d’In-Edit 2020.

En col·laboració amb Europa Creativa Desk – MEDIA Cata-
lunya i amb Serielizados, In-Edit organitza una xerrada amb 
responsables de TV3, Filmin, RTVE, HBO i Movistar+ per 
tractar el tema de la contractació de projectes audiovisuals 
a les plataformes i a la televisió. La finalitat d’aquesta ac-
tivitat és ajudar a entendre quins criteris de contractació 
estableixen les diverses plataformes i cadenes tant a niv-
ell artístic com tècnic. Aquesta activitat es podrà veure de 
forma gratuïta a IN-EDIT.TV a partir del 5 de novembre.

IN-EDIT PRO
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