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Calendari del festival

Del 14 de febrer al 8 de març 
Tallers i activitats paral·leles del festival

Divendres 6 de març
Centre de Congressos d’Andorra la Vella

21.30 h Publicitat
22.00 h Animació

Dissabte 7 de març
Centre de Congressos d’Andorra la Vella

16.00 h Videoart
16.30 h Documental
17.30 h Videoclip

19.00 h Temàtica esportiva
20.00 h Ficció

A partir de les 22.00 h
Piscolabis i entrega de premis



Water based 
spraypaint 300
Jessone Morillon | Andorra | 1’ 22”

Espot publicitari del nou producte Water based 
spraypaint 300 de Montana.

Arbres
Isak Férriz | Andorra | 3’ 23”

Curtmetratge promocional de l’espectacle 
Arbres de La Virgueria.

L’home de mirada clara
Òscar Julià | Catalunya | 2’ 42”

Book tràiler del llibre L’home de mirada clara 
de Ludmilla Lacueva Canut.

Espot Naturlandia 2014
Marc Colomines | Andorra | 53”

Espot sobre el parc d’aventures d’Andorra 
on els més petits poden fer realitat els seus 
somnis.

Andorra Go!
Marc Colomines | Andorra | 1’ 03”

Anunci publicitari i informatiu de la nova 
aplicació de mòbil Andorra Go!.

Kidnapped
Antonina Obrador (Malditos produce)
Catalunya | 2’ 38”

Vídeo promocional per a la revista Client 
Magazine, núm. 12.

Publicitat
Premi Infiniti - Becier a la millor publicitat

21.30 h | Divendres 6 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



Candy hearts
Joan Martín Giménez
Catalunya | 15’ 21”

Un nen que és víctima d’un depriment 
espectacle ambulant i una nena aparentment 
fràgil viuran una nit de terror al poble de 
Krauss quan Conrad, el vell venedor de 
llaminadures, s’obsessioni per ella.

Métro Boulot Dodo
Louis Fromenteau
Migdia-Pirineus | 4’ 36”

Un empleat d’oficina té una vida molt avorrida 
fins que…

Click
Eduard Puertas | Catalunya | 14’

Un peix irromp en la vida laboral d’un home i 
aleshores... click!

Tiempo inverso
Mikel Muro | País Basc | 13’ 31”

L’Alberto pot anar enrere en el temps sense 
perdre els seus records. Gràcies a aquesta 
informació privilegiada, pot modificar alguns 
actes i controlar el seu destí.

Don Miguel
Kote Camacho | País Basc | 5’ 59”

L’Eugenio acut amb la seva destral a la botiga de 
Don Miguel. Aquest només ha de signar-li uns 
papers per a que el banc li presti a l’Eugenio els 
diners que ha perdut. Però enlloc de signar, Don 
Miguel li proposarà un pacte.

Speed Bob
Luce Grosjean
Llenguadoc-Rosselló | 4’ 47”

Al llunyà oest espacial, un granger una mica 
murri defensa la seva explotació petrolífera de 
l’atac d’un paràsit gegant.

Animació
Premi Carnet Jove Andorra a la millor animació

22.00 h | Divendres 6 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



La mañana
Pilar Almalé | Aragó | 1’ 13’’

Què passa si el que veiem no encaixa amb el 
que escoltem?

Monday afternoon
Joan Martorell | Catalunya | 3’ 05’’

La vida dels nens d’avui dia sembla estar en 
un pot de vidre, com un peix en un aquari.

Cubismo Live
Carlos Alonso | Catalunya | 2’

El cubisme no és monopoli  
de la pintura.

Dinosaurios
Amanda Gómez | Catalunya | 10’ 28’’

Aquesta és la història d’un futur que mai no 
veuràs, un món sense éssers humans, un futur 
de ruïnes abandonades. Tots són dinosaures 
del demà…

La ballarina
Carlota Grau | Catalunya | 6’ 45’’

L’obsessió del fotògraf per immortalitzar 
l’ànima de la ballarina desembocarà en una 
lluita entre les dues formes d’expressió 
artística.

Naturae polis
Eric Rossell i Lluís Casahuga 
Andorra | 2’ 10’’

Obra on es planteja la relació entre el paisatge 
natural i el paisatge urbà d’Andorra.

Videoart
Premi al millor videoart

16.00 h | Dissabte 7 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



A Hole in the Sky
Àlex Lora | Catalunya | 10’

La jove Alifa observa el cel somali, reflexionant 
sobre el seu dia a dia com a pastora... Ella sap 
que l’esdeveniment que canviarà la seva vida 
és a punt de succeir.

Benvolgut Tom
Joan Bosch Dalmau | Catalunya | 8’

Benvolgut Tom és un retrat personal de Tom 
Sharpe. Un retrat que prové de la memòria 
de Montserrat Verdaguer, íntima amiga 
del cèlebre escriptor britànic. Fotografies 
personals, vídeos domèstics, vicis, manies 
i amors de l’escriptor són conjugats amb 
declaracions de Montserrat Verdaguer, 
formant així el record d’una relació eterna.

Irudi mintzatuen hiztegi  
poetikoa (‘Diccionario poético de  

imágenes habladas’)

Maria Elorza, Maider Fernández i 
Aitor Gametxo | País Basc | 13’ 20”

Un home ens va dir que les paraules són llocs 
i durant sis mesos hem anat d’un lloc a l’altre. 
El que veureu a continuació és el mapa del 
nostre recorregut, una recopilació formada per 
cinc pobles i expressions.

Puño y metal
Víctor Alonso Berbel
Catalunya | 13’ 40”

Lluita constant, lleialtat i rehabilitació, 
valentia fins a la victòria. Aquest és el “credo 
chatarrero”, la màxima del Chatarras Palace, 
un gimnàs clandestí on dia rere dia es 
reuneixen joves dels barris populars.

Mama, please forgive me
Ibai Vigil-Escalera | País Basc | 10’

Curt intimista rodat a Nova York. L’autor recull 
el testimoni d’un jove que li costa fer front a 
la vida.

En el Bar
Itsaso Arizkuren | Navarra | 21’

El Txema i l’Ether són els propietaris del bar 
“La bodeguica de Txema”. El documental és 
un retrat proper del seu dia a dia i de tot allò 
que suposa embarcar-se en l’aventura de 
ser propietari d’un bar. Un relat de sacrifici i 
dedicació elaborat des d’una perspectiva molt 
personal. 

Documental
Premi Consell General d’Andorra al millor documental

16.30 h | Dissabte 7 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



Maps – A.M.A.
Alan Masferrer Marfil  
Catalunya | 4’ 30’’

Videoclip per al primer single del darrer disc 
de Maps, “Vicissitude” (Mute Records).

Young Kato – Help Yourself
Adrià Paituví Castro
Catalunya | 4’ 07’’

Relació entre un món imaginari i l’evasió d’un 
amor.

Nami – Ariadna
Sergi Verdeguer Moyano  
Andorra | 5’ 18’’

Basat en el mite d’Ariadna i el minotaure, la 
noia s’ha perdut dins d’un laberint i ha de 
trobar el camí de sortida.

Les Filles Föllen
Caballo Negro
Tuixén Benet Cosculluela 
Catalunya | 3’ 53’’

Un viatge de la Terra a l’espai o de l’espai a 
la Terra. És un ritual pagà de tres deesses 
tel·lúriques o l’encanteri de tres bruixes 
paganes.

Selfshot – A fuego lento
Xavier Anton Marques
País Basc | 4’ 36’’

Un pare de família alcohòlic i ludòpata ho perd 
tot i acaba cometent atrocitats.

Joan Colomo – Perdut
Joan Marín Giménez | Catalunya | 3’

Hi ha etapes de la nostra vida en què ens sentim 
perduts. És aleshores quan hem d’iniciar el nostre 
propi viatge a la recerca de qui som i quin és el 
nostre lloc al món.

Videoclip
Premi Comú d’Andorra la Vella al millor videoclip

17.30 h | Dissabte 7 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



Winter on the streets
Jessone Morillon Sanz i 
Eric Rossell Vela | Andorra | 3’ 40’’

Vídeo d’esquí als carrers d’Andorra, amb 
riders andorrans adaptant les disciplines de 
l’esquí freestyle a l’àmbit urbà. 

Gran Premi Banco Madrid 
Fórmula 1 Històrica
Albert Benaiges Riberaygua 
Andorra | 2’ 39’’

Resum amb declaracions i imatges de 
l’esdeveniment esportiu dut a terme a 
Barcelona l’any 2014. 

Hydrospeed 
Roadtrip whith Bob
Alexandre Bonnefon  
l’Aquitània | 5’ 50’’

Descobreix un esport poc conegut posat en 
escena pel campió del món Bob Lataste.

Novato
Jon Herranz Hernández
País Basc | 18’

Francisco Marín, també conegut com a 
“Novato”, és un escalador de 61 anys i l’única 
persona coneguda al món capaç d’escalar al 
seu nivell a la seva edat.

El Pintor fuera pista
Martín Campoy García 
Aragó | 4’ 23’’

Ricardo Montoro, Pintor i guía de muntanya, 
és una d’aquelles persones amb les que pasar 
una tarda de conversa al calor del foc. En el 
“Pintor fuera de pista” dibuixa amb les seves 
paraules les motivacions que han fet d’ell el 
que és.

¡Gol de Messi!
Christian León Brazao 
Catalunya | 11’

En Juan es desperta amb el xiulet inicial del 
partit d’aquell cap de setmana del Barça. 
D’entrada, res no pot evitar que vegi els gols 
del seu jugador favorit. Tanmateix, veurà 
truncat el seu objectiu. 

Temàtica esportiva
Premi a la millor obra de temàtica esportiva

19.00 h | Dissabte 7 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



Cipriana
Maruani Landa
Migdia-Pirineus | 21’ 30”

En un petit poble mexicà, la Cipriana, una 
jove de 12 anys, pateix les burles dels seus 
companys i l’assetjament dels adults a 
causa de la grandària dels seus pits. Ella, 
mentrestant, se sent atreta pel seu professor. 

Morado
Néstor Fernández | País Basc | 3’

Una tarda avorrida.

Swimmer
Dani de la Orden
Catalunya | 14’ 50”

En Guillermo té 12 anys i mai no s’atrevirà a 
tirar-se de cap. Tampoc no dirà mai res a la 
Sara, la noia de qui sempre ha estat enamorat. 
En Guillermo és així, un covard, però avui està 
disposat a canviar.

A serious comedy
Lander Camarero
País Basc | 29’ 58”

Nizar Rawi, el director de l’Iraq Short Film 
Festival, cansat de no rebre cap comèdia en 
el seu festival, decideix realitzar-ne una per 
incentivar la producció d’aquest gènere i 
canviar la imatge exterior dels iraquians.

Sequence
Carles Torrens| Catalunya | 20’

Què passaria si et despertessis i t’adonessis 
que tothom t’ha somniat?

Caradecaballo
Marc Martínez Jordán 
Catalunya | 8’ 20”

Suspens, terror, comèdia, ciència-ficció i 
drama animal amb 20 euros de pressupost 
i amb l’àvia del director i ell mateix com a 
protagonistes.

Ficció
Premi Comissió Nacional d’Andorra per la Unesco a la millor ficció

20.00 h | Dissabte 7 de març Centre de Congressos d’Andorra la Vella



del 14 de febrer al 8 de març

Programa d’activitats
Taller de maquillatge Destí Final
A càrrec de Joel Palencia

Un crim en plena Illa Carlemany i tu n’ets la victima. La manera 
en què has mort ho decideix la Killer Roulette.

Projecció i taula rodona 
de la pel·lícula Mommy
de Xavier Dolan, amb la presència dels analistes 
cinematogràfics Gerard Marginedas i Marina Cisa.

En un Canadà fictici, una nova llei permet que els pares 
angoixats abandonin els seus fills amb problemes a l’hospital. 
Diane Despres “Die”, una vídua decidida, intenta educar el seu 
fill Steve, que pateix TDAH. Mentre els dos procuren guanyar-se 
la vida, la Kyla, una veïna misteriosa, els ofereix la seva ajuda. 
Com que la presència reconfortant de la Kyla és cada cop més 
intensa, sorgeixen preguntes entorn del misteri de la seva vida 
i el vincle que podria unir-la a l’Steve i a la Die.

Preu: 5€ (No socis), 3€ (Socis, Carnet Jove, carta magna i per 
al públic del Festival Ull Nu. Per més informació consulta 
l’organització.) 
Organitza: Cineclub de les Valls

Projecció i taula rodona  
del documental  
Els anys salvatges
amb la presència del director  
Ventura Durall.

Tres nens malviuen pels carrers d’Addis Abeba. Intenten 
sobreviure utilitzant la imaginació, cometent robatoris menors 
i protegint-se els uns als altres. El documental segueix en 
Daniel, en Yohannes i l’Habtom durant tres anys. L’atzar, la 
nostàlgia i la necessitat, però, els embarquen en un viatge cap 
al nord d’Etiòpia; un viatge catàrtic per tal de reunir-se amb 
les seves famílies després de molts anys d’absència. Els nens 
hauran de fer front a les pors d’aquest passat desdibuixat, 
coincidint amb el pas de la innocència a la maduresa.

Preu: 3 € 
Organitza: Cineclub de la Seu d’Urgell

Com aixecar un projecte  
de zero i sense recursos?
Xerrada taller a càrrec de l’equip artístic de la 
sèrie El mort viu.

Activitat per a tots els públics i recomanada especialment per a 
estudiants d’Audiovisuals. Projecció del capítol pilot de la sèrie 
El mort viu i, posteriorment, els responsables de l’obra faran un 
recorregut pel procés creatiu d’un capítol pilot televisiu, des de 
la fase d’ideació fins a les possibles vies de comercialització. 

Dissabte, 14 de febrer
de les 16.00 h 
a les 20.00 h
Centre comercial 
Illa Carlemany

Dimecres, 25 de febrer a 
les 21.30 h  
Teatre Comunal 
d’Andorra la Vella

Dijous, 26 de febrer
a les 22.00 h 
Cinemes Guiu 
(la Seu d’Urgell)

Divendres, 6 de març 
a les 19.00 h
Centre Cultural 
La Llacuna



del 14 de febrer al 8 de març

Dissabte 7 de març
A partir de les 22.00 h
Centre de Congressos d’Andorra la Vella

 Festival de cinema d’Alger 

Divendres 11 de juliol
Sala Cinema a les 18 h.

Organitza

Petit Animac Camina
El programa recull una selecció internacional  
de 6 títols, alguns dels millors curtmetratges 
projectats a l’Animac 2014. 

Ull Nu i els més joves
Concurs RECcrea, primer concurs de 
curtmetratges en català.

Organitzat juntament amb Política Lingüística, hi poden 
participar els alumnes dels últims dos cursos de segona 
ensenyança i de batxillerat de les escoles d’Andorra. Un 
membre de l’associació Ull Nu s’encarrega d’assessorar els 
alumnes sobre la realització d’un curtmetratge mitjançant 
xerrades prèvies i/o accions directes en el moment del rodatge.

Diumenge, 8 de març
a les 12.00 h
Cinemes Illa Carlemany

Data límit: 24/4/2015
www.cultura.ad/llengua

Piscolabis i entrega de premis

Programa d’activitats



Jurat

Javier Fesser
És un guionista i director de cinema espanyol, conegut 
per haver dirigit pel·lícules com ara “El milagro de P. 
Tinto”, “Mortadelo y Filemón” o “Camino”. Va estudiar 
Ciències de la Informació a la Universitat Complutense 
de Madrid. Va començar al món de la publicitat, fins 
que va crear Películas Pendelton, la productora 
amb què ha realitzat diversos curtmetratges i 
llargmetratges que han rebut nombrosos premis en 
festivals de cinema nacionals, com ara els premis 
Goya, i internacionals. 

Céline Piementel
És una traductora audiovisual francesa. Actualment 
s’encarrega de la selecció, de la programació i dels 
programes d’intercanvi de L’Alternativa, el Festival 
de Cinema Independent de Barcelona. D’altra banda, 
a més de fer traduccions per a la Cinémathèque 
française i altres productores audiovisuals, és, des del 
2011, la responsable de les relacions públiques del 
Festival Europeu de Curtmetratges (FEC) de Reus.

Eduard Ruano
És un productor de cinema i de publicitat andorrà. 
Es va formar a Nova York, on va participar en la 
producció de diversos llargmetratges. Al sector 
publicitari, ha treballat per a marques com ara BMW, 
Audi, IKEA, Banc de Sabadell o Camper. Actualment 
dirigeix Independent Club, una productora amb la 
qual desenvolupa diversos projectes que gaudeixen 
del suport de Berlinale Talent Campus i London 
Production Finance Market. 

Daniel Arellano
És un jove tècnic de post-producció, muntatge i so de 
cinema andorrà. Ha format part en diferents projectes 
audiovisuals com a director i realitzador. El Daniel és 
el jurat jove de la 3a edició del Festival Ull Nu escollit 
per Carnet Jove Andorra.



Gràcies!


