
Programa
del 20 al 27 de febrer de 2016
Andorra la Vella

Entrada lliure



Trenta curtmetratges de realitzadors de menys 
de 35 anys provinents de diferents regions 
pirinenques competiran per endur-se el Premi 
a la Millor ficció, a la Millor animació, al Millor 
documental, al Millor videoclip o al Millor videoart 
i el Premi del públic, que es decidirà a partir de les 
votacions dels espectadors.

El jurat, format per professionals del sector 
audiovisual, s’encarregarà d’escollir l’obra 
guanyadora de cada categoria.

El Festival Ull-Nu és organitzat per l’Associació Ull-Nu. 
Compta amb el patrocini del Govern d’Andorra i el 
Comú d’Andorra la Vella, i amb la col·laboració de 
diferents empreses i entitats del país. 

Del 20 al 27 de febrer, tindrà lloc la 
4a edició del Festival Ull-Nu, Festival 
Audiovisual de Joves Creadors dels 
Pirineus.

Aquesta iniciativa vol ser un espai 
per a la cultura audiovisual com a 
mitjà d’expressió dels interessos 
i preocupacions de tota una nova 
generació emergent en el sector.

Calendari del festival
Del 20 al 25 de febrer 

Projeccions i tallers. Consulta les activitats paral·leles.

Divendres 26 de febrer

19.00 h – Conferència especialistes de cinema amb In Extremis
Sala Consòrcia del Centre de Congressos

21.30 h – Projecció curtmetratges: Bloc A + Bloc B 
Auditori Centre de Congressos

Dissabte 27 de febrer

13.00 h – Xerrada sèries i vermut amb Serielizados i Seriesand
La Fada Ignorant

16.30 h – Projecció curts guanyadors del concurs RECcrea
Auditori Centre de Congressos

17.00 h – Projecció curtmetratges: Bloc C + Bloc D
Auditori Centre de Congressos

19.00 h – Presentacío revistes online: FAM + Fem Portada
Auditori Centre de Congressos

19.30 h – Projecció curtmetratges: Bloc E + Bloc F
Auditori Centre de Congressos

21.00 h – Piscolabis
Sala Consòrcia del Centre de Congressos

22.00 h – Entrega de premis amb l’actuació de Jaime L. Pantaleón
Auditori Centre de Congressos

00.00 h – Festa de cloenda amb Mixtape Selectors 
Déjà vu In-Situ



Dotadors dels premis

Premi Consell General 
al Millor documental

Premi UNESCO 
a la Millor ficció

Premi Carnet Jove 
al Millor videoart

Premi FNJA 
a la Millor animació

Premi Govern d’Andorra 
al Millor videoclip

Premi Arxiu Nacional d’Andorra a la obra amb voluntat 
de preservar la memòria mitjançant imatges d’arxius

Programa 
d’activitats

Desbobina! 
Activitat creativa i sostenible

Dissabte 20 de febrer a les 19.00 h  
Centre comercial Illa Carlemany 
Activitat gratuïta

Cassets, VHS, disquets d’ordinador…  
Et sonen aquestes paraules?

En aquest taller aprendrem a utilitzar materials 
del món audiovisual que han quedat obsolets, 
per donar-los una segona vida a través de les 
nostres creacions. Vine a esculpir i dibuixar com 
no ho havies fet mai fins ara!

Creant un altaveu 
per al mòbil 
Activitat per a joves a partir de 12 anys

Dimecres 24 de febrer a les 18.30 h 
La Central, Servei de Joventut  
d’Andorra la Vella | Activitat gratuïta

Treu-li el màxim partit als continguts 
audiovisuals del teu mòbil. En aquest taller 
t’ensenyem a crear un amplificador passiu i 
ecològic per al teu mòbil.

Amb la col·laboració 
del Centre Andorra Sostenible



Vermut i sèries
Amb Betu Martínez i Víctor Sala de 
Serielizados i Xus Boya i Josep Rivas de 
Seriesand

Dissabte 27 de febrer a la 13.00 h 
La Fada Ignorant | Activitat gratuïta

Fans de Jon Snow, friquis de The Big Bang 
Theory, amants de Narcos, seguidors de True 
Detective…, us convidem a fer el vermut 
mentre conversem amb els responsables de 
Serielizados i Seriesand sobre el millor i el 
pitjor del panorama actual de les sèries.

El Djalal estava obsessionat amb els jocs de guerra abans de 
començar a caminar. Criat com a fill únic d’una família catalana 
de classe mitjana, els seus pares li van permetre tots els 
capricis. Tenia tota mena d’armes de joguina per jugar a fer el 
soldat i, a mesura que creixia, els seus jocs s’anaven fent més 
i més sofisticats. Es va començar a gravar en vídeo recreant 
operacions militars i penjava les imatges a YouTube sota la 
identitat cibernètica de Lord_Sex, amb milers de seguidors. 
Seguint aquest somni fins a l’extrem, va anar a lluitar a 
l’Afganistan com a franctirador. A la guerra, però, no hi ha 
tanta acció com a les pel·lícules... Torna a casa dels seus pares 
desencantat i s’adona que tot ha canviat. La crisi econòmica ha 
colpejat la família i es veu obligat a prendre decisions. El joc 
s’ha acabat i haurà de trobar el seu lloc al món real.

Amb la col·laboració del Cineclub de les Valls

Angono Mba, un octogenari guineà, rememora des de la sala 
d’estar de casa seva l’expedició en què va fer de portador 
per al cineasta madrileny Manuel Hernández Sanjuán i el 
seu equip (Hermic Films). Entre 1944 i 1946 van recórrer la 
Guinea Espanyola documentant la vida a la colònia i buscant un 
misteriós llac, on, segons explicava una llegenda africana, es 
podien veure 10.000 elefants junts. De l’obsessió del cineasta 
espanyol per trobar aquell llac, de les aventures pròpies 
d’una expedició per aquell país desconegut i dels sentiments 
contradictoris dels dos personatges, sorgeix aquesta història 
de fascinació per Àfrica, el passat i la memòria.

Amb la col·laboració del Cineclub de la Seu d’Urgell

Vine a conèixer com treballen els especialistes 
de cinema! In Extremis Film Services és una 
empresa d’especialistes i efectes especials de 
cinema amb seu a Sabadell. Han treballat en 
cinema (Anacleto: agente secreto, Rec 3 i 4), en 
televisió (La Riera, El Crac) i en publicitat (Mini, FC 
Barcelona), entre d’altres.

Guanyadors dels premis Gaudí per Rec 4 i Los 
últimos días i nominació als premis Goya 2016  
per Anacleto: Agente secreto.

Amb la col·laboració del Carnet Jove Andorra

Projecció del documental  
Game Over + col·loqui
Alba Sotorra | Alemanya i Espanya (2015) | 78 minuts | VOS català

Dimecres 24 de febrer a les 21.30 h I Teatre Comunal d’Andorra la Vella | Preu: 3 €

Accidents de cotxes, caigudes  
des de grans altures o explosions. 
Coneixent els especialistes de cine
Amb Sergi Subirà i Marc Padró, responsables d’In Extremis Film Services

Divendres 26 de febrer a les 19.00 h I Centre de Congressos d’Andorra la Vella 
Activitat gratuïta

Projecció del documental 
Un día vi 10.000 Elefantes + col·loqui
Àlex Guimerà i Juan Pajares | Espanya (2015) | 80 minuts | VO castellà

Dijous 25 de febrer a les 22.00 h I Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell | Preu: 3 €



Javier Ruiz Caldera
Javier Ruiz Caldera ha dirigit pel·lícules com ara 
3 bodas de más (2013) o Anacleto: agente secreto 
(2015), adaptació de la sèrie d’historietes de 
Manuel Vázquez. També ha estat el responsable 
de dirigir els films Promoción Fantasma (2012) i 
Spanish Movie (2009). 

Manon Dornier
Manon Dornier és presidenta del Festival 
Internacional Séquence, a Tolosa. Aquest festival 
va celebrar, al novembre, la 24a edició i és un 
dels festivals de curtmetratges més importants 
de la regió.

Maria Lanau
Nascuda a Andorra, Maria Lanau ha participat 
com actriu en pel·lícules com REC (2007), 
Sexykiller, morirás por ella (2008) o Mentiders 
(2012). També ha aparegut en sèries televisives 
com Aída, La Riera o Infidels.

Tomàs Forné
Jurat Jove d’aquesta 4a edició, escollit a través 
d’una convocatòria del Carnet Jove Andorra. 
Tomàs Forné és estudiant del Lycée Comte de 
Foix i un dels guanyadors de la primera edició del 
Concurs RECcrea.

Jurat

Exposició: Joventut rebel
Divendres 26 i dissabte 27 de febrer 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella | Entrada gratuïta

Exposició de materials gràfics originals de pel·lícules que 
versen sobre els conceptes: Joventut i rebel·lió. Selecció de 
peces procedents de la col·lecció privada de Josep Benavent. 

Actuació Jaime L. Pantaleón
Dissabte 27 de febrer a les 22.00 h 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella | Activitat gratuïta

Sintetitzadors analògics, seqüenciadors, caixes de ritmes... 
una oportunitat única per veure al col·laborador del festival 
LiveSoundtracks tocant en directe la banda sonora d’una peça 
projectada en pantalla.

Com fer visible el teu 
projecte cultural
Dissabte 27 de febrer a les 19.00 h 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella | Activitat gratuïta

Presentació de les revistes en línia: 
FEM PORTADA - Esther Jover | FAM - Hèctor Prats i Martí Pavia

Projecció dels curtmetratges  
guanyadors del RECcrea 2015
Dissabte 27 de febrer a les 16.30 h 
Centre de Congressos d’Andorra la Vella | Activitat gratuïta

Projecció del 1r premi i el 2n premi del Concurs de 
curtmetratges en Català RECcrea 2015, organitzat pel Servei de 
Política Lingüística amb la col·laboració de l’Associació Ull-Nu.



Sumud
Ander Iriarte | País Basc | 19’20’’

Un grup d’observadors bascos viatja a 
Palestina per veure la situació en què 
viuen les persones que es dediquen a 
l’agricultura i la pesca. Un cop après què vol 
dir el terme àrab Sumud, paraules com ara 
granger, observador internacional, guerra, 
Palestina, agricultor, llei, aigua, colonitzar, 
mur, burocràcia, control, drets humans, llar i 
genocidi adquireixen un nou significat.

Bonastra
Joan Martín | Catalunya | 5’57’’

Solcant el desert, un viatger solitari busca 
allò que va perdre. 

Cum dederit
Miguel Andrés | Catalunya | 6’59’’

Els poders místics de Príap, déu menor 
de la fertilitat a l’antiga Grècia, s’han vist 
desbordats. Com una cerimònia ancestral, la 
fertilitat que emana de les seves entranyes 
ha elevat el nivell de població mundial fins a 
extrems mai vistos fins ara.

George Fitzgerald  
Full Circle
Alan Masferrer | Catalunya | 5’

Les etapes de la vida mostrades de forma 
circular, des de la concepció, embaràs i 
naixement fins a la mort.

Wolves
Álvaro Rodríguez Areny
Andorra | 11”

A la Segona Guerra Mundial, l’Arthur, un 
pilot britànic, ha estat abatut mentre volava 
sobre territori enemic. Ferit i desorientat, és 
localitzat per dos soldats alemanys. 

Divendres 
26 de febrer

21.30 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc A



Betty Belle
Lucy Bravo 
Cristian Martínez
Catalunya | 5’07’’

Lucy Bravo es troba en una nit d’un temps 
indeterminat, però estèticament proper als 
anys 80, dècada que es caracteritzà per ser 
un moment de transidentitat i llibertat.

Futuro
Eva Campos | Catalunya | 8’07’’

Futuro és la interpretació a través de la dansa 
del primer vers de Les tres paraules més 
estranyes de la poetessa Wislawa Szymborska, 
Premi Nobel de Literatura de 1996.

I Said I Would Never  
Talk About Politics
Aitor Oñederra | País Basc | 10’18’’

Don Mariano viatja amb avió i va a un 
prestigiós restaurant on l’especialitat són les 
carns vermelles naturals i de qualitat, baixes 
en greixos i colesterol.

Gloria 
Sergi Pujolar | Catalunya | 11’46’’

La Glòria viu, des de l’any 1987, en un pis de 
la dreta de l’Eixample. El bloc, propietat d’una 
immobiliària que ha fet fallida, queda buit i es 
va omplint, a poc a poc, d’ocupes. Com serà la 
relació entre la Glòria i els ocupes?

Café para llevar
Patricia Font
Catalunya | 13’06’’

L’Alícia camina atrafegada ultimant els 
preparatius del seu casament quan decideix 
demanar un cafè per endur-se a la primera 
cafeteria que troba. Casualitats del destí, allà 
es troba inesperadament amb el Javi.

Divendres 
26 de febrer

21.30 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc B



Pálida
As 
Lola Clavo | Catalunya | 3’28’’

Single de l’àlbum From the bottom of a lake, 
de Pálida.

Not himself only
Pol Escalé | Andorra | 2’10’’

L’audiovisual explora la relació entre l’home 
i la natura. S’utilitzen la imatge i el so per 
provocar en l’espectador una reacció, una 
reflexió sobre la desconnexió de l’home 
modern respecte als seus orígens.

Washakie y el chico  
de las manos mojadas
Eric Monteagudo i Orió Peñalver 
Catalunya | 10’

El poblat de Washakie pateix una sequera 
sense precedents. El seu pare està malalt 
i l’escassetat d’aigua l’ha fet empitjorar. El 
jove indi emprèn un viatge cap a l’est, la terra 
prohibida, per demanar ajuda als colons 
americans. Allà coneix un misteriós vaquer que 
fuig de la civilització i sobre qui Washakie, aviat, 
bolcarà les seves sospites.

Huellas de ausencia
Ana Morás | Catalunya | 19’26’’

A partir d’una novel·la tot just començada, 
escrita pel pare de la directora, i interrompuda 
forçosament, el documental busseja en la 
memòria d’una família on les empremtes es 
comencen a esborrar. Una casa que desprèn 
misteri, fotografies, pors, fúria i, finalment, 
calma i serenitat donen forma a un retrat pintat 
amb sensacions i imatges.

Una aventura de miedo
Cristina Vilches 
Aragó | 10’30’’

Si una nit et visiten els teus temors, no 
t’amaguis! Atreveix-te a descobrir-los! Pot 
succeir quelcom extraordinari...

Dissabte
27 de febrer

17.00 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc C



Sputtering
Jorge Isla | Aragó | 1’30’’

Sputtering (‘polvorització catòdica’) és un 
audiovisual basat en l’error d’una càmera 
de vídeo a l’hora de capturar una lluminària 
fluorescent. Durant el desenvolupament 
d’aquest videoart, es pot observar com la 
càmera va evolucionant amb caràcter in 
crescendo fins a arribar a un error total 
provocat pel fluorescent.

Toribio, un último día
Melisa Ramírez | Catalunya | 7’30’’

És l’últim dia de feina del Toribio, un vell 
pescador i xarxaire que ha dedicat la seva vida 
al mar i ha arribat l’hora d’acomiadar-se’n. 

Chus&Ceballos
Abisinia
Joan Martorell | Catalunya | 3’14’’

Abisinia és un viatge per l’illa d’Eivissa de la 
mà de l’esperit de quatre animals blancs, el 
falcó, el llop, el cavall i el gat abissini. Amb la 
crida de la Dama Blanca, representant el gat 
abissini, la resta d’animals es reuneixen per 
ballar fins a l’eternitat al voltant de l’element 
que els uneix, el foc.

Megadudas
Néstor Fernández 
Catalunya | 1’45’’

El superheroi Megadudas es troba enmig 
d’una important decisió.

Padres Hooligans
Sara Alba Zelich, Alba Gómez/ 
Alba Cid | Catalunya | 11’55’’

Cada cap de setmana de la temporada, els 
nens del C. F. Singuerlín competeixen per 
guanyar el partit. Des de les grades, els seus 
parents els acompanyen celebrant cada gol i 
lamentant cada derrota com si fos l’última.

Dissabte 
27 de febrer

17.00 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc D



Think higher
Berta Oliveres, Josep Prat
Catalunya | 0’30’’

Som Cubbish, un estudi d’arts visuals. Ens 
agrada imaginar. Ens agrada crear. Ens 
agrada veure-hi més enllà.

Cenizo
Jon Mikel Caballero | Navarra | 9’

L’Ash va fer una promesa molt important a 
la seva dona: protegir la casa de qualsevol 
amenaça.

Young
Air review
Joseba Elorza | País Basc | 3’50’’

Videoclip de la cançó “Young” del grup Air 
Review. El tema tracta del camí cap a la 
maduresa d’un nen.

Musicidio
Ferriol Tugues | Catalunya | 6’10’’

El René és feliç tocant la gaita. Intenta viure 
d’aquest instrument tocant pels carrers. Li 
és igual si en el seu barret cauen moltes 
monedes o poques, mentre pugui seguir 
tocant. Un dia, però, s’adona que els veïns el 
menyspreen. Aleshores la seva vida i la dels 
veïns canviaran per sempre.

2t On Paiju Peak
Karen Solé | Catalunya | 27’

Quan el cim sembla impossible, la determinació 
i el compromís els fan avançar, pas a pas, 
superant els reptes que la vida els planteja. 
Dues històries paral·leles que s’entrellacen en 
un camí ple de passió i emoció.

Dissabte
27 de febrer

19.30 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc E



Duality 
Eric Rossell | Andorra | 2’30’’

Dualitat. Del blanc al negre, de la muntanya a 
l’oceà: cercant l’equilibri.

Zero
David Victori | Catalunya | 29’

Un pare i el seu fill estan físicament i 
emocionalment separats el dia que la Terra 
perd la gravetat de forma intermitent. El nen, 
perdut per la ciutat, deambula obsessionat 
per trobar resposta a la mort de la seva 
mare, mentre el seu pare intenta trobar-lo en 
un món que s’està col·lapsant al seu voltant.

Nacho Umbert
Luz Artificial
David Gonzàlez | Catalunya | 4’04’’

Van ser els vapors de la llum artificial?

Portrait of  
a wind-up maker
Dario Pérez | Aragó | 4’36’’

El Chema és un arquitecte espanyol expatriat 
que viu a Amsterdam. Allà ha reconstruït la 
seva vida creant joguines de corda a partir 
d’objectes reciclats.

Pêcheur du Tarn
Pascal Gaubert 
Migdia-Pirineus | 6’51’’

“La pesca amb mosca és un art i l’art és 
difícil”, Norman Maclean

Dissabte 
27 de febrer

19.30 h

Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella

Bloc F
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www.festivalullnu.com

Organitza: Patrocinen:
Amb el 
suport de:

Doten dels premis:

Vehicle oficial: Beguda oficial: Media partner:

L’entrada a les activitats programades pel Festival Ull Nu és gratuïta, 
llevat de les sessions dels cineclubs. L’organització es reserva el dret a modificar la programació.

#ullnu16   

Col·laboren:

CAPITAL IBEROAMERICANA 
DE LA CULTURA


