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4a MOSTRA INTERNACIONAL
DE CINEMA ETNOGRÀFIC 2014

Barcelona 7 Amposta 7 Cervera 
Espot 7 Esterri d’Àneu 7 Manlleu 
Les Masies de Voltregà 7 Roda de Ter 
Torelló 7 La Torre de Cabdella 
Torí 7 Torroella de Montgrí 7 Vic

17, 24 i 31 DE JULIOL
museu de la mediterrània
C. Ullà, 31 Torroella de Montgrí

ECOMUSEU
VALLS DʼÀNEU



La relació entre cinema i etnografia ha estat íntima 
des dels seus principis. Persones de tota condició, 
expertes o no, conscientment o sense voler, han cap-
turat amb les seves càmeres moments de la vida quo-
tidiana de la gent del seu entorn. La ficció, per la seva 
part, també ha  reflectit sovint com vivíem en el 
passat i com ho fem en el present. La Mostra Interna-
cional de Cinema Etnogràfic treu a la llum ara docu-
ments antics i actuals que ens ajuden a entendre les 
formes de vida pròpies i alienes.

DIJOUS 17 DE JULIOL

22.00h Presentació de la pel·lícula

22.10h Passi de la pel·lícula

7 La piel quemada,  de Josep Maria Forn, 1967, 110’
José és un treballador d'origen andalús que treballa com a peó de 
la construcció a un poble de la Costa Brava a finals dels seixanta. 
Instal·lat a Catalunya viu amb contradicció la seva nova situació: 
les relacions laborals, la nova societat, la presència de les turistes 
estrangeres, etc. D'altra banda, la seva dona, els seus fills i el seu 
germà, emprenen també el viatge per reunir-se amb ell. La 
pel·lícula transcorre durant tot el dia que dura aquest viatge, mos-
trant de forma paral·lela el que els hi passa a uns i altres i els 
records que tenen del seu passat. D'aquesta manera, podrem 
observar el contrast entre una Espanya rural empobrida i molt 
conservadora moralment amb el que està passant a de les zones 
turístiques on s'estan produint canvis molt accelerats. 

DIJOUS 24 DE JULIOL

22.00h Passi del documental

7 Calafati e Maestri d’Ascia. “Abbonare” la tradizione, de Salvo 
Cuccia, 2001, VO subtitulada. 17’
Documental sobre les tècniques tradicionals utilitzades per a la 
restauració del gozzo, un tipus de petita embarcació per a la 
pesca i el transport, típic de la cultura siciliana. La primera opera-
ció necessària per reparar un gozzo antic és enfonsar-lo i deixar-lo 
uns dies al fons del mar perquè la fusta es reforci.
Projecció en coordinació amb Arianna, xarxa euromediterrània 
de cultura i patrimoni.

22.20h Presentació a cura d’Antoni Martí (director del documental)

22.30h Passi del documental

7 Costa Brava. La mirada del viatger, d’Antoni Marti, 2008, 50’
L’any 1908, en un article a La veu de Catalunya, el periodista 
Ferran Agulló va batejar el litoral mediterrani comprès entre Blanes 
i Portbou amb el nom de Costa Brava. Cent anys després, el 
documental Costa Brava. La mirada del viatger ens descobreix, a 
través d’un ampli fons cinematogràfic i dels textos de Narcís-Jordi 
Aragó, la seducció que ha suposat la bellesa d’aquest paisatge 
per a diverses generacions de viatgers, artistes i tota mena de 
passavolants.

DIJOUS 31 DE JULIOL

22.00h Presentació a cura de Jordi Bellapart (director del documental)

22.10h Passi del documental

7 El mestre, el capellà i una munió de torroellencs, de Jordi Bellapart, 
2014, 65’
Un documental basat en 100 anys de la història cultural de 
Torroella de Montgrí a través de la revista Emporion i els seus 
principals fundadors el mossèn Francesc Viver i Puig (1877-1955), 
capellà i escriptor originari de Torelló, declaradament republicà i el 
mestre Pere Blasi (1885-1961), nascut a Puigcerdà i home d'idees 
socials i docents molt avançades. 
Emporion, que encara existeix com a publicació digital en la seva 
tercera època, ha estat una revista fonamental en la vida cultural 
de Torroella, a pesar dels llargs parèntesis forçats de la dictadura 
de Primo de Rivera, la guerra civil i el franquisme.


