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Presentem la XIX Edició del REC Festival Internacional 
de Cinema de Tarragona. 19 anys de REC, número 
especial antecedent d’una xifra màgica. Quan, amb 
el canvi de segle, s’encetava el REC, el panorama 
del cinema, de l’audiovisual i dels festivals era molt 
diferent. Actualment ens trobem en un mapa més 
poblat d’esdeveniments audiovisuals, i fins i tot 
sorgeixen els dubtes sobre la funció dels festivals. 
Però en el moment actual, que s’està anomenant com 
l’edat d’or del contingut (un altra dia parlem d’això del 
‘contingut’), la pròpia sobreabundància de producció 
necessita d’indicadors. A més a més amb l’assumpció 
d’altres funcions per part dels festivals, aquests 
cada vegada tindran un paper més clau: no només 
trobar les millors pel·lícules d’entre totes les novetats 
d’acord a uns criteris; també presentar-les al món, a 
més de contribuir al desenvolupament de la cultura 
cinematogràfica a la seva regió.

Els festivals són també altaveu de diverses 
circumstàncies i baròmetre de la realitat, a més 
d’indicar la salut d’una societat. És per això que des 
del REC intentem participar dels debats presents a 
l’esfera pública, enriquir les activitats ciutadanes i, 
dins les possibilitats, exercir la capitalitat cultural al 
territori. Al REC es projectaran més de 20 pel·lícules 
durant 6 dies, però durant les setmanes prèvies es 
realitzaran més d’una desena de projeccions diferents 
a poblacions com Altafulla, La Ràpita, Manresa, 
Barcelona, Alcalá de Henares o Madrid.

Tot i aquesta expansió, aquesta ha estat una de les 
edicions més difícils de presentar-vos. La manca de 
recolzaments inequívocs i diverses circumstàncies 
adverses van dur l’organització vora el col·lapse. Però 
els ànims rebuts, la voluntat ciutadana, col·laboradors 
ferms i perseverants i l’esforç d’un equip impagable 
fa que tornem fidels a la nostra cita. Perquè els 
festivals són sempre més grans que els seus equips 
organitzadors, que els cinemes on es projecten o 
els programes que mostren. És un esforç social que 
només es pot aconseguir a través de la voluntat 
combinada de moltes persones, entitats i institucions. 
Ha costat molt, però amb l’ajuda de totes sembla que 
arriben temps millors, que esperem qu es reflecteixin 

PRESENTACIÓ

ja en els pròxims dies amb la resposta ciutadana a les 
activitats.

Aquesta situació d’emergència interna va ser la 
que va inspirar en certa manera el programa que 
té centralitat al REC que comença: el planeta es 
consumeix, algunes bretxes s’eternitzen, els carrers 
són en flames i els més joves demanen coses que 
molts grans no entenen. Si fem cas del soroll, les 
diferències s’accentuen i els conflictes es perpetuen. 
Però sempre hi ha un moment per a la reflexió. Com 
a la ja famosa fotografia de María Paz Morales on 
apareix la ballarina Catalina Duarte al mig de les 
protestes als carrers de Xile, sempre hi ha un moment 
per a la bellesa de l’art. Un moment pel gaudi i la 
reflexió que ens ajuda a entendre’ns. Perquè la 
participació de i en la cultura és el que ens fa humans, 
i ens fa avançar com a societat. 

Però no només les pel·lícules del programa 
Emergències ens donen claus per comprendre la 
contemporaneïtat; la competició Opera Prima ens 
du estrenes, perspectives i temàtiques de tots els 
punts del globus, així com els curts del territori 
(que enguany es veuran abans dels llargmetratges) 
presenten diverses i interessants temàtiques. Com 
dèiem anteriorment, tot i els obstacles al llarg del 
camí, d’aquestes dificultats sorgiran la força i les idees, 
l’impuls i les propostes per a les pròximes edicions.

Tenim al davant 6 dies i moltes hores de cinema per 
trobar-nos, mirar i escoltar, escoltar-nos i mirar-nos, i 
per suposat, per gaudir. Que comenci la XIX edició del 
Festival REC.
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CANCIÓN SIN NOMBRE
DIMECRES 4 DESEMBRE | 20H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Melina León
2019 | Perú, Espanya, USA, Chile | VO Espanyol i Quechua sub. 
Castellà | 97’ |  Cast: Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Lucio 
Rojas, Ruth Armas

AMB LA PRESÈNCIA DE L’ACTRIU RUTH ARMAS

PROJECCIÓ INAUGURAL

CUERDAS
DIMARTS 3 DESEMBRE | 22H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: José Luis Montesinos
2019 | Espanya | VO Castellà Sub. Anglès | 87’ | Cast: Paula del 
Río, Miguel Ángel Jenner, Jordi Aguila

AMB LA PRESÈNCIA DEL DIRECTOR I L’ACTRIU 
PROTAGONISTA

Perú, al centre de la crisi política dels 80. Georgina 
és una jove dona dels Andes, amb pocs mitjans i no 
gaires recursos. Buscant el suport caritatiu d’una clínica 
oberta, li succeïrà quelcom d’impacte. Desesperada i 
sense respostes, arribarà als despatxos d’un gran diari. 
Allà, un solitari i tenaç periodista la creurà, i farà de la 
investigació de la desgràcia de la Georgina el motor de 
la seva existència. Basada en una història real, la serena 
i potent actuació de Pamela Mendoza es desenvolupa 
en el llenç d’un pulcre i respectuós blanc i negre, que 
afegeix solemnitat i profunditat a un relat que esdevé 
universal. Amb una exitosa trajectòria al curtmetratge, 
la directora peruana Melina León va decidir adaptar 
un reportatge del seu propi pare, Ismael León, per 
debutar al llargmetratge. Una història sincera i honesta 
que, després de la seva estrena a Cannes, ha seguit 
conquerint festivals, i fins i tot l’estrena a USA.

FIPRESCI Award a Montreal Festival of New Cinema
Millor Direcció Emergent a Munich Film Festival 
Millor Direcció a Thessaloniki Film Festival
ESTRENA A CATALUNYA

OPERA PRIMA

Un desafortunat accident deixa incomunicada a 
l’Elena, una jove tetraplègica, a una masia al camp. 
Allà només té a l’Athos, un gos especialment 
ensinistrat per ajudar-la. Però les coses no succeiran 
com tots esperaven, i s’haurà d’enfrontar a qüestions 
imprevistes. Amb referents clàssics com Sola en la 
oscuridad o les històries de l’univers Stephen King 
(Misery), el director ens regala tota una carta d’amor 
al cinema i a fer cinema. El debutant Montesinos treu 
suc a un guió propi per demostrar la seva capacitat 
narrativa i endinsar-nos en una història on la tensió 
es torna asfixiant. Vell conegut del festival, el “Monty” 
ha aconseguit al voltant de 200 premis amb els 
seus curtmetratges, incloent-hi el Premi Goya per El 
corredor (2014). Amb la seva òpera prima CUERDAS, 
estrenada a la Secció Oficial del Festival de Sitges, el 
director tarragoní demostra que està preparat per a 
grans reptes a la seva prometedora carrera.

Festival de Sitges. Competició Oficial
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TO LIVE TO SING
DIMECRES 4 DESEMBRE | 22H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Johnny Ma
2019 | Xina, França i Canadà | VO Xinès Sub. Anglès i Català | 
105’ | Cast: Guidan Gan, Xiaoli Zhao

Zhao Li és una petita empresària d’una compañía 
d’òpera de Sichuan als afores de Chengdu. La troupe 
és una gran família i el seu espectacle funciona gràcies 
a l’entrega de tots, i a la bellesa i destresa de la seva 
neboda Dan Dan, l’estrella del grup. Però la ciutat, com 
tota Xina, està creixent amb gran rapidesa, i les grues 
i els bulldozers envaeixen molts barris, amenaçant fins 
i tot els seus propis carrers, i el seu teatre. Mentre que 

JUST DON’T THINK I WILL SCREAM
DIJOUS 5 DESEMBRE | 16H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Frank Beauvais
2019 | França | VO Francès Sub. Castellà | 75’ 

Gener del 2016. La història d’amor que em va portar 
a aquest poble d’Alsàcia es va acabar fa sis mesos. 
Tinc 45 anys, visc sol, no tinc cotxe ni feina i, tot i que 
visc rodejat d’una impressionant natura, la sensació 

alguns membres de l’elenc, inclosa Dan Dan, comencen 
a buscar plans alternatius, Zhao Li intenta evitar la 
demolició del teatre mentre busca solucions per al futur 
de la seva família. Amb els referents de la iconografia 
de Jia Zhang-ke (i els seus frescos sobre com els canvis 
socials i econòmics a la Xina contemporània afecten 
els ciutadans), els relats del mestre Ozu, fins i tot el 
Ruben Östlund de The Square (amb què comparteix 
música), ens exposa tot un relat d’afectes i dels dubtes 
que ens sacsegen quan afrontem el futur. Amb l’ajuda 
del colorit i l’explosivitat de l’òpera, ens presenta un 
musical nostàlgic i autoconscient, que flirteja amb 
el surrealisme i el realisme màgic per regalar-nos 
unes imatges que es presenten sorprenents per a tot 
espectador d’Occident. Un emotiu tribut, ple de color 
i exotisme (per a nosaltres), que ens conduïrà per les 
fascinants arts de l’antiga Xina en continu contrast amb 
una societat que corre cap a la modernitat, demolint, 
literalment, tot el que troba al seu pas. Després del seu 
prometedor i impactant debut Old Stone, Johnny Ma 
ens regala tota una oda al poder de l’art, i l’impuls de la 
creació més enllà dels diners.

Menció Especial al Festival de Guanajuato
Millor Pel·lícula i Millor Actriu al Festival de Shanghai
ESTRENA A ESPANYA

d’ansietat que pateixo no desapareix. França segueix en 
shock després de ser víctima de una sèrie d’atemptats 
terroristes. En aquest estat, l’autor es dedica a veure 
unes 4 o 5 pel·lícules al dia, i decideix fer una pel·lícula a 
mode de diari. Tan sols amb fragments de les pel·lícules 
que ha vist. Això ens diu l’autor a l’inici d’una pel·lícula 
que presenta un mètode de treball únic, d’una força 
captivadora i hipnòtica. I mitjançant la seva pròpia veu 
ens va narrant les seves últimes aventures, paraules 
que naveguen en una miríada d’imatges filmades 
per altres. Una pel·lícula que resisteix classificació en 
gèneres o estils. La seva potència estètica se sustenta 
en els contrastos i relacions: entre imatge i so, temps 
històric i context, entre el que un veu, recorda i imagina. 
Un film (de films) únic i irrepetible: un exorcisme, 
una meditació, un diari de sis mesos de soledat amb 
esperança al final del túnel. Perquè si hi ha cinema, 
sempre hi ha esperança. 

ESTRENA A CATALUNYA
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RARE BEASTS
DIJOUS 5 DESEMBRE | 20H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Billie Piper

2019 | Regne Unit | VO Anglès Sub. Català | 87’ 
Cast.: Lily James, David Thewlis, Billie Piper

Rare Beasts és una de les històries d’amor més 
excèntriques que ha retratat el cinema dels darrers 
temps. Mandy, apassionada guionista i mare soltera, 
s’entesta a sostenir un romanç impossible amb el 
seu company de feina misògin, un home de maneres 

YA NO ESTOY AQUÍ
DIJOUS 5 DESEMBRE | 22H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Fernando Frías

2019 | México | VO Espanyol Sub. Anglès | 106’ 
Cast: Xueming Angelina Chen, Juan Daniel Garcia 
Treviño, Rocio Monserrat Rios Hernandez

Ulises, un noi mexicà de 17 anys, es veu forçat a 
immigrar a USA a causa d’un malentès amb el càrtel 
local. Deixa enrere tot el que el defineix: el seu grup i 
les festes ‘cúmbia’ que adora. Un film poderós que ens 

desagradables al qual, malgrat tot, ella troba un 
atractiu raonable. Mentrestant, la seva mare llangueix 
d’una malaltia terminal i un pare desaparegut torna a 
la casa familiar per acomiadar-se’n, complicant encara 
més la situació de Mandy. Pel·lícula exuberant, de 
diàlegs hilarants, implacable crítica social i gran força 
centrífuga, Rare Beasts ens apropa a la desesperació 
humana, la necessitat de l’amor i la resignació vers 
les pròpies contradiccions. L’enèrgica actriu britànica 
Billie Piper protagonitza i dirigeix una obra voluptuosa 
que dialoga amb els conflictes de la vida urbana en 
l’Europa contemporània: conviure des de la feminitat, 
la necessitat de la cura, el treball en temps neoliberals 
i, sobretot, la vida mateixa, entre les penes i la mort. 
D’aparença superficial i trasbalsada, Rare Beasts ens 
connecta amb la inescrutabilitat de les nostres pròpies 
tries vitals. Sense concessions, però tampoc sense 
esgotar-nos l’esperança, ens trobem davant d’un film 
que, més que explicar coses, ens convida a ballar.

ESTRENA A ESPANYA

introdueix l’extravagant i alhora fascinant tribu urbana 
dels “colombianos”, existent a Monterrey. Amants 
de la “cumbia regia”, tot i ser considerats una mica 
freaks, són admirats i seguits pels seus balls i festes, 
i també per la seva sorprenent estètica; pentinats 
cridaners, moda bastarda i actitud cool. Al seu segon 
llarg després de la indie Rezeta (2012), Fernando 
Frías ens fa gaudir d’aquesta complexa subcultura a 
través d’ uns enquadraments mestres i una personal 
mise-en-scéne que construeix una presència totèmica 
dels personatges, revelant unes potents imatges 
icòniques d’un moviment musical amb prou feines 
conegut. Però més enllà de com de captivat et puguis 
sentir pel moviment, YA NO ESTOY AQUÍ és una 
història que t’atrapa, que transmet amb gran pols els 
sentiments trobats d’un migrant, el ‘lost in translation’ 
del xoc de cultures, com de perdut es pot trobar un 
ésser humà al seu propi planeta. 

Millor Pel·lícula al Festival de Morelia
ESTRENA A ESPANYA
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NUESTRAS MADRES
DIVENDRES 6 DESEMBRE | 18H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: César Díaz
2019 | Bèlgica, Guatemala i França | VO Castellà Sub. Anglès | 
77’ | Cast: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal

Guatemala, any 2018. El país sencer està pendent del 
judici a aquells soldats que van donar inici a la Guerra 
Civil, on les declaracions de les víctimes s’exposen una 
darrera l’altra. L’Ernesto, un jove antropòleg que treballa 
per a la Fundació Forense, es dedica a identificar 
aquells que van desaparèixer durant el conflicte bèl·lic. 

LA INNOCÈNCIA
DIVENDRES 6 DESEMBRE | 20H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Lucía Alemany
2019 | Espanya | VO Català i Castellà Sub. Anglès | 
88 ’ | Cast: Carmen Arrufat , Laia Marull , Sergi López

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA I L’ACTRIU 
PROTAGONISTA 

Lis viu amb la seva família a un petit poble de Castelló. 
És una adolescent que somia amb convertir-se en 

Un día, a través del relat d’una anciana, l’Ernesto creu 
que ha trobat una pista que podria guiar-lo fins al seu 
pare, un guerriller que també va desaparèixer en aquell 
període. Contra els desitjos de la seva mare, s’entregarà 
en cos i ànima al cas per descobrir la veritat. César Díaz, 
al seu debut, presenta a través del seu heroi Ernesto 
i del seu entorn el retrat d’una resiliència col·lectiva: 
les víctimes de la dictadura militar guatemaltenca. 
Amb plans d’un gran colorit i profund estudi de la 
dignitat dels personatges, NUESTRAS MADRES és 
una pel·lícula de gran força, sòlida i sòbria, que assoleix 
l’emotivitat donant veu a les mares (les veritables 
supervivents d’aquest genocidi indígena), i mostra com 
una nova generació vol acabar amb el silenci històric.

Camera d’Or Festival de Cannes (Millor Òpera Prima)
SACD Award Semaine de la Critique Cannes
Premi del Públic a Pingyao
Millor Pel·lícula New Directors Festival de Chicago
Premi AECID San Sebastian
Candidata als Oscar per Bèlgica
ESTRENA A CATALUNYA

artista de circ i sortir del seu poble, tot i que per 
aconseguir-ho haurà d’enfrontar-se amb els seus pares. 
És estiu, i es passa el dia al carrer amb les amigues, i 
flirtejant amb el seu xicot, uns anys més gran que ella. 
La manca d’intimitat i el xafardeig constant obliguen 
a Lis a dur la relació en secret per a que no arribi als 
seus pares. Una relació que canviarà la seva posició al 
món. Amb una capacitat innata per a mostrar la vida a 
un poble petit des dels ulls d’una jove, Lucía Alemany 
presenta mitjançant el seu microcosmos els diversos 
obstacles als quals s’enfronta la dona adolescent en 
un entorn contemporani. Amb el descobriment per 
a la gran pantalla d’un bon pom de joves actrius, LA 
INNOCÈNCIA presenta un retrat naturalista, però 
també dinàmic, fresc i directe, d’un estiu que no 
voldríem que acabés mai. I tot, ben a prop del Delta.
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SYSTEM CRASHER
DISSABTE 7 DESEMBRE | 18H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Nora Fingscheidt
2019 | Alemanya | VO Alemany Sub. Anglès i Català | 118’ | Cast: 
Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide

La Benni té 9 anys i una energia desenfrenada. A la seva 
salvatge cerca d’afecte porta a tothom del seu voltant 
a la deseperació. És petita, però perillosa; allà on va, 
acaba sent expulsada: ha acabat sent allò que el servei 
de protecció del menor anomena una “system crasher”. 
Passa per diverses llars d’acollida a la recerca d’un 

TEMBLORES
DISSABTE 7 DESEMBRE | 20H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Jayro Bustamante
2019 | Guatemala, França i Luxemburg | VO 
Castellà Sub. Anglès | 107 ’ | Cast: Juan Pablo 
Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas Zebadúa

En Pablo és un home de 40 anys, casat i pare de 
dos maravellosos nens. És un model a seguir i un 
cristià evangèlic practicant. Però la seva perfecta vida 
tradicional comença a trencar-se quan s’enamora 

amor que ningú sembla poder donar-li, ella només vol 
tornar amb la seva mare!  La Sra. Bafané, de protecció 
del menor, sembla tenir una solució quan troba en 
Micha. Gran sorpresa del Festival del Berlin on va 
impactar a tothom amb la seva energia i nervi. Essent 
radicalment autèntica, la debutant Nora Fingscheidt 
trascendeix l’estudi psicològic manufacturant una 
gran peça de cinema vibrant, visceral i emotiva. De mà 
ferma i enquadraments precisos i acords amb el relat, 
la directora ja ha superat els seus referents (prepara’t, 
Rosetta!) amb aquesta primera pel·lícula, que ha 
esdevingut la proposta alemanya per als Oscar. Amb 
una inoblidable actuació de la nena Helena Zengel, la 
història de Benni t’atrapa des del primer fotograma i no 
et deixa fins temps després d’acabada la pel·lícula.

Os de Plata a la Millor Contribució Artística al Festival
de Berlin
Millor Pel·lícula Novos Directores São Paulo
Millor Pel·lícula New Talent Taipei Film Festival
Premi del Públic al Festival de Transilvània
Candidata d’Alemanya per l’Oscar.

d’un home, que el porta a descobrir tot un món 
desconegut, i els seus sentiments entren en conflicte 
amb les seves creences. Retrat d’una Guatemala 
desconeguda (en diversos aspectes i facetes) que va 
impactar quan es va presentar a la secció Panorama 
de la Berlinale. Allà mateix va ser on Jayro Bustamente 
va visibilitzar una nova generació d’autors provinents 
de Centreamèrica guanyant el premi Alfred Bauer amb 
la seva òpera prima Ixcanul (2015). A TEMBLORES, el 
món underground LGBT i les comunitats evangèliques 
suposen un potent còctel que és conduït amb mà 
ferma per Bustamante, i el posiciona com un dels 
autors cinematogràfics de referència de l’actualitat.

Millor pel·lícula al Festival de Guadalajara, Festival de 
Costa Rica
Gran Premi del Jurat a LA OutFest i Millor Pel·lícula al New 
Fest: New York LGBT
Premi del Públic a CinéLatino Toulouse
Premi Sebastiane a San Sebastián i Pel·lícula de Cloenda de 
Horizontes Latinos
ESTRENA A CATALUNYA
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EMERGÈNCIES

Fa temps que es parla del canvi 
climàtic, i dels seus efectes, tant 

de temps que alguns fins i tot 
s’atreveixen a negar-ho. Però 
els últims temps, hem presen-

ciat un canvi semàntic que ens 
du a parlar d’Emergència climàtica. 

Canvi semàntic, però més aviat concep-
tual, car diverses veus clamen que caminem directa-
ment cap a l’extinció com a espècie. Més enllà de les 
opinions, l’escalfament global, els canvis extrems a la 
meteorologia, els moviments migratoris i el fet que la 
nova generació ja sigui aquí, han poblat la realitat (i les 
pantalles) d’iniciatives, com l’aturada d’estudiants dels 
divendres, el moviment #staygrounded, o de variades 
reaccions populars (també institucionals), i fins i tot el 
reconeixement de Greta Thunberg com a “Game Chan-
ger of the Year” per la revista GQ.

Fa tres anys el REC va formar part d’una projecte eu-
ropeu en el qual joves de diversos països realitzaven 
conjuntament un documental transmèdia sobre els 
efectes del canvi climàtic: era un pas més per a la divul-
gació d’un tema que preocupava i encara no formava 
part activa de les nostres pantalles. Amb l’actual canvi 
de paradigma, l’impacte ha esdevingut més directe i 

obvi. Des de la multiplicació dels festivals de cinema i 
medi ambient, a l’apertura de fòrums de debat sobre la 
petjada de carboni dels rodatges, i sobretot una gran 
pregunta que sobrevola l’ambient: què podem fer pel 
nostre entorn, pel nostre planeta?

Però aquesta preocupació pujant per tot allò que ens 
envolta s’ha vist contagiada també a d’altres temes 
que estan ‘emergint’ i ocupant espai als canals de co-
municació i expressió: els efectes no resolts de la crisi, 
l’augment de les desigualtats (a nivell local i planetari), 
els canvis sobtats als nostres barris, l’impacte del nostre 
estil de vida o la manca d’equitat d’uns dirigents que 
haurien de ser model (i una llarga llista) han empentat 
moltes situacions al límit, han dut a moltes persones a 
viure en un estat d’emergència.

És per això que el REC, el festival de cinema de la ciutat, 
es fa seva la preocupació dels creadors, i dedica el seu 
programa especial a totes aquestes emergències, de 
l’aquí i l’ara. Potser un festival de cinema no és l’espai 
des d’on es puguin oferir solucions, però des del nostre 
altaveu si que podem col·laborar a fer-nos preguntes i 
participar de la reflexió en la que tothom hauríem de 
participar.

PROJECCIONS PRÈVIES MES DE NOVEMBRE         CAIXAFÒRUM

FRAGIL 
EQUILIBRIO

DIMECRES 
6 NOVEMBRE | 20H 
Director: Guillermo García 
López  |  Espanya  |  2016  
|  81 m

LA MUJER DE LA 
MONTAÑA

DIMECRES  
13 NOVEMBRE | 20H 
Director: Benedikt Erlingsson   
|  Islàndia, França, Ucraïna  |  
2018  |  100 min.

ANTHROPOCENE: 
THE HUMAN 
EPOCH

DIMARTS  
19 NOVEMBRE | 20H 
Directors: Jennifer Baichwal, 
Nicholas de Pencier, Edward 
Burtynsky   |  Canadà   |  2018   
|  87 min.

O QUE ARDE

DIJOUS 
28 NOVEMBRE | 20H 
Director: Oliver Laxe  |  
Espanya, França, Luxemburg  
|  2019  |  85 min.
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LIGHT AS FEATHERS
DIMARTS 3 DESEMBRE | 20H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Rosanne Pel
2018 | Països Baixos | VO Polonès Sub. Català | 86’ 
| Cast: Erik Walny, Ewa Makula, Klaudia Przybylska

AMB LA PRESÈNCIA DE LA DIRECTORA 

Eryk, de 15 anys, viu amb la mare i l’àvia en un petit 
poble polac. Té una relació massa íntima amb una 
mare manipuladora i dominant. Eryk està enamorat 
de la seva veïna Klaudia, de 13 anys, a qui trasllada 

la seva confusió emocional. Filmada amb actors no 
professionals al llarg de diversos mesos, seguint el seu 
creixement personal, LIGHT AS FEATHERS desdibuixa 
les fronteres entre documental i ficció fixant-se en les 
imperfeccions humanes i en les accions concretes i 
inconsistents de les persones amb una gran naturalitat. 
Si bé inicialment pot semblar un altre dels flirteigs 
autorals del cinema híbrid i fronterer dels últims 
anys, LIGHT AS FEATHERS s’erigeix, amb el pas dels 
minuts, com una pel·lícula poderosa i reveladora, que 
indaga en com els detalls poden marcar la vida de 
les persones i l’origen de certs comportaments, fins 
impactar al espectador. La jove directora holandesa es 
va submergir durant mesos en aquest microcosmos 
humà per regalar-nos una pel·lícula conscienciosa, 
conscienciada i persistent, que roman al cap de 
l’espectador.

Millor Pel·lícula i Millor Guió a la Mostra de Cinema Jove 
de València
Millor Actor al Festival d’Angers
ESTRENA A CATALUNYA

ÉS A L’AIRE
DIMECRES 4 DESEMBRE | 18:15 H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Christophe Sion i Santi Suárez-Baldrís
2019 | Espanya | VO Català Sub. Anglès / Castellà | 53 ’ | Cast: 
Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas Zebadúa

AMB LA PRESÈNCIA DELS DIRECTORS 

El Camp de Tarragona acull el complex petroquímic 
més gran del sud d’Europa, un dels eixos principals 
de l’economia del territori. Tot i les preocupacions 

de molts veïns, les dades oficials sobre la qualitat 
de l’aire de la zona indiquen que no hi ha risc per a 
la salut humana. El 2012, un equip de la Universitat 
Politècnica de Catalunya va fer un estudi independent 
sobre la qualitat de l’aire, amb resultats revisats el 2015. 
A finals del 2018, emprenen un nou estudi sobre la 
contaminació. 

Amb la participació de diverses veus autoritzades 
(alcaldes, periodistes, investigadors, tècnics) i amb 
cura i èmfasi per mostrar tots els posicionament, ÉS 
A L’AIRE aprofundeix en la relació que la ciutadania 
del territori manté amb el complex petroquímic, tant 
des d’un punt de vista econòmic com simbòlic, que 
acaba aprofundint en el coneixement sobre nosaltres 
mateixos com a societat i com a espècie.
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O QUE ARDE
DIJOUS 28 NOVEMBRE | 20H

  CAIXAFORUM 

DIJOUS 5 DESEMBRE | 18H
  ANTIGA AUDIÈNCIA 

Direcció: Oliver Laxe
2019 | Espanya, França i Luxemburg | VO Gallec Sub. Castellà 
| 85’ | Cast: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena Mar 
Fernández

Quan Amador surt de presó per haver provocat un 
incendi, ningú l’espera. Torna al seu poble, aïllat a les 
muntanyes, al més profund de la Galícia rural, on viu 
la seva anciana mare Benedicta, la seva gossa Luna i 
tres vaques. Les seves vides transcorren lentament, al 
ritme afable de la natura, però una amenaça latent pot 
aparèixer en qualsevol moment. Amb unes imatges 
d’una bellesa corprenedora, una atmosfera captivant i 
treballant amb actors no professionals, O QUE ARDE 
s’erigeix com una pel·lícula austera amb una potent 
connexió amb les forces de la natura.  Oliver Laxe (un 
habitual del festival: Todos vós sodes capitáns REC 
2011; Mimosas REC 2016) aconsegueix tractar una de 
les preocupacions principals de la regió (i el món),  els 
incendis, mitjançant un poderós retrat, acurat i honest 
de l’ànima galega. Premiat els tres cops que ha visitat 
Cannes, Laxe, amb aquesta elegíaca oda al món rural, 
es consolida com un del autors més importants del 
cinema europeu contemporani.

Premi del Jurat Un Certain Regard, Festival de Cannes

PARASITE (GISAENGCHUNG)
DIVENDRES 6 DESEMBRE | 22H

  ANTIGA AUDIÈNCIA
Direcció: Bong Joon-ho
2019 | Corea del Sud | VO Coreà Sub. Castellà | 132’ | Cast: 
Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik

Tota la família d’en Ki-taek està a l’atur i s’interessa 
molt pel nivell de vida de la riquíssima família Park. 
Un día, el seu fill aconsegueix que el recomanin per 
donar classes particulars d’anglès a casa dels Park. És 
el començament d’un engranatge incontrolable, del 

qual ningú sortirà realment indemne. Palma d’Or del 
festival de Cannes 2019 per unanimitat del jurat, la nova 
pel·lícula del director coreà Bong Joon-ho (Memories 
of murder, Mother, Snowpiercer) s’ha convertit en 
un fenomen de crítica i públic allà on s’ha estrenat. 
Porta el concepte de “família amb monstre” que va 
desenvolupar a The Host més enllà, sent la família el 
propi monstre, i fent un retrat àcid, ple d’enginy i humor 
negre, de les desigualtats socials i l’impacte a la vida 
de les persones. Mordaç, plena de simbolismes i amb 
diversos canvis de gènere al llarg del metratge, el film 
presenta la seva pròpia idea d’‘ascensor social’. Favorita 
de la crítica internacional als festivals on ha participat, 
PARÁSITOS és, sens dubte, una de les pel·lícules més 
importants de l’any.

Palma d’Or al Festival de Cannes
Candidata de Corea del Sud als Oscar
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LES MISERABLES
DISSABTE 7 DESEMBRE | 22H

  ANTIGA AUDIÈNCIA
Direcció: Ladj Ly
2019 | França | VO Francès Sub. Castellà | 102’ | 
Cast: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga

L’Stéphane acaba d’incorporar-se a la Brigada de Lluita 
contra la Delinqüència d’un dels barris més conflictius 
de París. Allà coneix en Chris i en Gwada, dos policies 
que porten ja temps a la brigada i que han adquirit 
unes rutines de treball potser no del tot ortodoxes. 
Junts faran front als conflictes del suburbi, on les 
diferents bandes enfrontades apliquen a la seva manera 
la “llei del carrer”.

Inspirant-se en els disturbis de 2005, el debutant 
Ladj Ly, membre del col·lectiu Kourtrajmé, explora el 
Montfermeil actual, al mateix lloc que Victor Hugo 
va utilitzar com a decorat el 1862. D’una actualitat 
impactant, LES MISERABLES és un film corprenedor 
i palpitant sobre el conflicte social que ens farà 
replantejar-nos alguns prejudicis, repensar la manera 
en què gestionem els conflictes, i valorar el pes de 
l’educació i de les polítiques d’igualtat més que mai.

Gran Premi del Jurat del Festival de Cannes
Premi del Públic al Festival d’Atenes i el Festival El Gouna
Millor Pel·lícula al Festival de Durban i a Deauville
Candidata de França per als Oscar

Sin algoritmos
desde 2007
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SESSIONS VERMUT

STAFF ONLY (EL VIATGE 
DE LA MARTA)
DIVENDRES 6 DESEMBRE | 12H

  TEATRET DEL SERRALLO
Direcció: Neus Ballús
2019 | Espanya i França | VO Català, Francès i Wolof Sub. 
Castellà | 82’ | Cast: Elena Andrada, Sergi López, Diomaye A. 
Ngom, Ian Samsó

La Marta, una noia de 17 anys, va de vances a un resort 
a l’Àfrica emb el seu pare i el seu germà petit. La Marta 
s’avorreix i prefereix passar més temps amb els joves 
que treballen a l’hotel que amb la seva pròpia família. 
Aquestes noves amistats tensaran la relació amb 
el seu pare, i obligaran a la família a parlar i a mirar 
d’entendre’s. El viatge es convertirà per a tots en una 
experiència molt més rica del que podien imaginar. 
Al seu primer film de ficción, després de l’èxit de La 
Plaga (guanyadora de més de 20 premis a festivals 
internacionals i triomfadora dels Gaudí), Neus Ballús 
ens presenta un viatge que canviarà les perspectives 
de tots els que el cursen, alhora que posa el focus en 
l’impacte del turisme i la visió esbiaixada i plena de 
tòpics que tenim de les cultures que ens són estranyes. 
Jugant amb les convencions del ‘coming of age’, 
fusiona el relat iniciàtic (el duel interpretatiu entre la 
debutant Elena Andrada i Sergi López és una delícia) 
amb l’ambientació postcolonial, amb els dos costats 
de la valla que es miren amb entusiasme i frustració, 
mostrant amb honestedat tant els problemes com les 
possibilitats. Per gaudir i reflexionar.

ADAM & EVELYN
DISSABTE 7 DESEMBRE | 12H

  TEATRET DEL SERRALLO

Direcció: Andreas Goldstein
2018 | Alemanya | VO Alemany Sub. Català | 100’ | 
Cast: Florian Teichtmeister, Anne Kanis, Lena Lauzemis

Estiu del 89, Alemanya de l’Est. L’Adam treballa de 
sastre, l’Evelyn de cambrera. Estan planejant marxar de 
vacances junts quan l’Evelyn veu que l’Adam l’enganya. 
Ella fuig a Hongria, però ell la persegueix fins a trobar-la 

a la plana de Panonia, amb nous amics. Però de sobte, 
no hi ha frontera amb Àustria, i tot canvia a Hongria.

Una història senzilla i universal d’una parella que troba 
com els seus problemes quotidians es tornen globals i 
complexos amb la caiguda del Mur. Quan tot comença 
a canviar, han de decidir en quin tipus de món (Est o 
Oest) volen viure per viure feliços. Sota una bonica i 
sincera història d’amor i desamor aparentment simple 
apareix tota una reflexió sobre com de lluny està la 
vida real de les decisions polítiques, mentre reflexiona, 
en perspectiva, sobre les transformacions que va 
portar a Europa i al món els canvis que van sacsejar el 
final del s. XX. Basada en la novel·la homònima d’Ingo 
Schulze, Adam und Evelyn, que va ser traduïda a més 
de 10 idiomes, està filmada amb naturalisme i gust pel 
paisatge per uns directors enamorats de la seductora 
naturalitat i bellesa dels seus personatges. Si et deixes 
portar,  ADAM & EVELYN et conquistarà.

OFF THE WALL Project
ESTRENA A ESPANYA
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OJOS NEGROS
DIUMENGE 8 DESEMBRE | 12H

  TEATRET DEL SERRALLO

Direcció: Marta Lallana i Ivet Castelo
2019 | Espanya | VO Castellà Sub. Anglès | 67’ | 
Cast: Alba Alcaine, Julia Lallana, Anna Sabaté

La Paula, una noia de 14 anys, ha de passar l’estiu al 
poble, amb la seva tieta i la seva àvia als que tot just 
coneix. Allà descobreix les tensions familiars que es 
destapen arran de la malaltia de la seva àvia. Mentre 
intenta escapar d’aquesta atmosfera asfixiant, coneix a 

Alícia, una noia de la seva edat amb qui estableix una 
intensa amistat. Al finalitzar l’estiu, la Paula intuirà el 
que significa fer-se gran.
Una particular coming of age que té els seus principals 
virtuts en el que el defineix: un treball de fi de 
carrera d’unes directores novells. La seva capacitat 
d’observació la realitat, la participació (i interferència) 
en aquesta, i l’espontaneïtat de la història en la qual 
l’adolescent Paula es fa gran durant un estiu que 
inicialment semblava interminable.

La pel·lícula és una mostra que el Laboratori Primer 
Test del Festival REC és un punt d’acollida de jove 
talent.

Biznaga de Plata al Festival de Màlaga
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MINIREC

La secció familiar del festival, que convida grans i petits 
a endinsar-se en el cinema més independent. Històries 
per ser compartides, que ens parlen de refugiats, gue-
rra, identitats, el pas de l’infància a l’adolescència o la 

imaginació i el desig d’aventures. Una autèntica finestra 
que ens mostra el mon que ens envolta, a través de tres 
propostes premiades a diferents festivals.

MY EXTRAORDINARY SUMMER 
WITH TESS
DIVENDRES 6 DESEMBRE | 16H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Steven Wouterlood
2019 | Països Baixos | VO Holandès Sub. Català | 82’ | Edat 
recomanada: +8

Basada en la novel·la de Anna Woltz del mateix nom, 
aquesta pel·lícula familiar explora la relació entre un 
nen obsessionat amb la solitud i una nena que l’ajudarà 
a trobar el millor d’ell mateix, durant una setmana 

THE TOWER
DISSABTE 7 DESEMBRE | 16H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Mats Grorud
2018 | França, Suècia i Noruega | VO Àrab, Anglès i Francès 
Sub. Castellà | 74’ | Edat recomanada: +10

Wardi es una nena palestina d’onze anys que viu amb 
tota la seva família al camp de refugiats de Burj-el Ba-
najneh,  on va néixer. El seu estimat avi, Sidi, va ser un 
dels refugiats  d’aquest camp, on va arribar després de 

SOLAN & ERI: MISIÓN A LA LUNA
DIUMENGE 8 DESEMBRE | 16H

  ANTIGA AUDIÈNCIA

Direcció: Rasmus A. Sivertsen. 2018 | França, Suècia i Noruega 
| Doblada al Català | 80’ | Edat recomanada: +5

50 anys després de la mítica arribada de l’home a la 
Lluna, el Solan i l’Eri s’embarquen en una aventura es-
pacial, per fer-hi el segon pas. Amb l’ajuda del seu amic 

de vacances a la petita illa de Tershelling. El pas de la 
infància a l’adolescència, el primer amor, les relacions 
familiars i la descoberta del propi jo, en una pel·lícula 
ideal per compartir amb els nostres petits adolescents.

ser expulsat de casa seva durant la Guerra de Palestina 
del 1948. El dia en què Sidi li dona la clau de la que va 
ser casa seva a Galilea, Wardi comença a recollir els 
testimonis de la seva família, de generació en genera-
ció, per construir la seva pròpia identitat.

inventor i d’enginyoses eines, aconseguiran construir la 
seva nau i iniciar el seu viatge. Una pel·lícula plena de 
detalls imaginatius i personatges entranyables amb un 
rerefons irònic sobre els esdeveniments polítics actuals.
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AUTORS DE TARRAGONA

PARAL·LELES
DIJOUS 5 DESEMBRE | 
22H     ANTIGA AUDIÈNCIA, 
acompanyant el llarg YA 
NO ESTOY AQUÍ.
Erik Anderson | 2019 | Sense 
diàlegs | Durada: 4’

Una fotògrafa surt d’excursió a la recerca 
d’instantànees. Aviat es percata que, tot i estar sola, 
algú figura a les imatges: una misteriosa aparició 
només es pot veure a través de la càmera.

EL DOL
DIVENDRES 6 DESEMBRE 
| 18H     ANTIGA 
AUDIÈNCIA, acompanyant 
el llarg NUESTRAS 
MADRES.
Joel Muñoz | 2019 | Català | 
13:48’

L’església està abarrotada per donar el darrer adéu 
a Josep. El seu fill Miquel arriba tard a la cerimònia; 
encara guarda ben endins el rencor de temps enrera. 
Maria espera a Miquel per compartir amb ell el dolor 
propi i ineludible de la pèrdua d’un familiar.

PER QUÈ ENS 
MAQUILLEM?
DIMECRES 4 DESEMBRE | 
22H    ANTIGA AUDIÈNCIA, 
acompanyant el llarg TO 
LIVE TO SING.
Irene Margalef | 2019 | Català | 6’

Per què està ben vist que les dones es maquillin i no 
que ho facin els homes?  Per què ens maquillem indaga 
en aquesta i moltes altres preguntes donant veu a 
testimonis que decideixen o no maquillar-se sense 
importar el seu gènere.

BRUNA
DIJOUS 5 DESEMBRE | 
20H     ANTIGA AUDIÈNCIA, 
acompanyant el llarg 
RARE BEASTS.
Cristina Massagué, Albert Blay 
| 2018 | Català | 13’

Bruna es refugia en el silenci quan veu a la Laia patint 
assetjament a classe; mai han intercanviat paraula 
entre elles. Això canviarà quan es trobin per causalitat, 
cara a cara, en una festa i la seva relació faci un gir 
determinant per les seves vides.

GRBAVICA
DIJOUS 5 DESEMBRE | 
16H     ANTIGA AUDIÈNCIA, 
acompanyant el llarg 
JUST DON’T THINK I’LL 
SCREAM.
Manel Raga | 2019 | Bosni | 19’

Una pilota dóna voltes sense parar, encallada en el riu 
que passa pel barri de Grbavica, a Sarajevo.

MAREAS OCULTAS
DISSABTE 7 DESEMBRE | 
20H    ANTIGA AUDIÈNCIA, 
acompanyant el llarg 
TEMBLORES.
Mònica Cambra | 2019 | 
Castellà | 10’

Mirada sincera a una barca de pescadors que ja no 
només recullen peixos.
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PRIMER TEST

Cada any l’espai professional del REC es va consolidant, 
i mitjançant les activitats englobades dins la marca 
RECLab, cada any rep la visita d’experts internacionals i 
nou talent emergent. 

Amb la plataforma PRIMER TEST al capdavant, pro-
gramadors de festivals, agents de vendes i experts es 
troben amb els nous projectes de joves creadors per 
afavorir el seu desenvolupament, i l’entrada al mercat 
internacional de les obres participants. Però més enllà 
de les possibilitats d’èxit al circuit, la nostra aportació 
principal és col·laborar en la presa de decisions en 
un moment clau de la obra i participar en un resultat 
satisfactori de la finalització de la pel·lícula. Arribant 
a la seva sisena edició podem recordar pel·lícules que 
van rebre la última empenta a Tarragona, com GAME 
OVER d’Alba Sotorra, LETTERS TO PAUL MORRISEY 

d’Armand Rovira o, tal i com vam veure a la celebració 
del cinquè aniversari l’any passat, CON EL VIENTO de 
Meritxell Colell, ANA DE DÍA d’Andrea Jaurrieta, o TRIN-
TA LUMES de Diana Toucedo. També es van sumant 
recolzaments i col·laboradors, com la que enguany 
encetem amb MAFIZ, la secció d’indústria del Festival de 
Màlaga. En aquesta edició, i en la línia de donar visibilitat 
a les pel·lícules recolzades, celebrem la nova fornada 
de PRIMER TEST amb la projecció de OJOS NEGROS, 
que després de passar per Tarragona es va fer amb la 
Biznaga de Plata a Màlaga a la seva estrena.
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PROJECTE WRAP!

PROJECTES EUROPEUS

OFF THE WALL PROJECT

WRAP és un projecte d’alfabetització audiovisual i 
de difusió del cinema europeu entre els més joves 
(www.wrapfilms.eu). Liderat pel Festival CineKid d’Am-
sterdam i amb presencia a diversos països espanyols, el 
REC és el soci a Espanya. El Festival gestiona els drets 
de diverses pel·lícules adreçades als infants i joves, per 
a ser presentades a sessions escolars, presentacions es-

Amb la projecció de la pel·lícula ADAM & EVELYN vo-
lem recordar el 30è aniversari de la caiguda del Mur de 
Berlín, i l’impacte que va tenir en la vida de milions de 
persones, així com els 5 anys de l’inici del projecte OFF 
THE WALL. 

Es tracta d’un projecte (www.offthewallproject.eu) que, 
liderat pel REC i amb diversos socis a múltiples països 

pecials, i propostes amb debat. A les dates del festival, 
mentre els films SUPA MODO (Mira’m) i I HOPE YOU 
WILL DIE NEXT TIME :) (Projeccions SIAD) són projec-
tats a Tarragona, també es presentaran films a Madrid 
(MICROBE ET GASOIL i A DATE FOR MAD MARY al Fes-
tival Rizoma), Manresa, Alcala de Henares o Barcelona. 

d’Europa (Tallinn Black Nights, Let’s CEE, FEST Espinho, 
EspooCine, etc), tenia com a objectiu la difusió de l’obra 
de joves cineastes europeus mentre es parlava de l’estat 
actual del continent. Iniciat el novembre de 2014 amb 
accions a Trieste, Tallinn (ciutats-frontera) i Tarragona, el 
projecte va continuar durant 3 anys i va realitzar activi-
tats a més de 30 ciutats de 9 països diferents a Europa 
i Amèrica.

FLYERS I CARTELLS
DÍPTICS / TRÍPTICS - CARPETES

TALONARIS - ADHESIUS - PAPERERIA
ESTAMPACIÓ  - BRODATS  - SERIGRAFIA 

LONES I CARTELLERIA - LLIBRES I QUADERNS
 TESIS I ENQUADERNACIONS - PACKAGING
... i més, pregunta’ns i t’ho solucionarem
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ORGANITZACIÓ

AGRAÏMENTS

Direcció: Xavier Garcia Puerto
Programació: Xavier Garcia Puerto
Coordinació de producció: Núria Arlandes i Anabel González
Assistent de direcció i programació: Iris C. Lago
Assistent de programació i coordinació Jurat Jove: Núria Araüna
Coordinadora Primer Test: Núria Campreciós
Gestió de convidats i protocol: Maria Saavedra (coordinadora), Claudia Tavares
Comunicació: Mònica López (coordinadora), Álvaro Rodríguez
Premsa: Agnès Llorens
Fotògraf: Jaime Rojas
Imatge i disseny gràfic: Marta Daniel (lostudi) 
Assistent de producció: Carme Rodríguez
Programació Autors de Tarragona: Gerard Gil 
Coordinació i producció tècnica: Quim Cruselles, Lorda Crusellas, Jordi Farrés

Al Xavi Dopigraf, per tenir la impremta sempre a punt; al Miquel Àngel ‘Clandestino’ per tenir-les 
fresquetes; a la Marta de LoStudi, per recuperar el projecte i posar-se a tope, a la Txell Roig per 
la complicitat des de la porta del costat; a M. Glòria Olivé per confiar i resistir, a la Carme Puig per 
creure’s el projecte i recolzar sempre, a l’Annette Duijisin per les propostes, a Jose Manuel Gómez 
per apostar per la internacionalització, a la Noe pel cable a última hora, i als patrocinadors que 
han continuat allà, a la Bea Ureta per voler créixer, a l’Ester Dalmau per continuar educant i a la 
Núria Batet per voler provar-ho, a Alejandro Díaz, pel seu caràcter propositiu; a Diego Rodriguez, 
sempre endavant; al José Luis Cienfuegos, per ser com és; a la Patricia Sanchez, pel seu cable 
‘alternatiu’; a Joan Sala pels intercanvis d’opinió, a la Weronika pels intercanvis d’opinió, a Mer 
per les seves paraules, a l’Alba Tomillero per provar-ho, a Jana Wolf per continuar intentant-ho, 
a la Laia Quilez i a les companyes de la Universitat a la Claudia pel posicionament professional, a 
Vassilis pels comentaris i al Christoph per la seves propostes  i la resta de l’equip de Tallinn per la 
comprensió, i a la Tiina Lokk, per les trucades còmplices; a Miren per posar-ho fácil, a les chicas de 
Beguin Again per anar per feina, a la Consol per l’esforç, a Fernando per complir la seva paraula, a 
les companyes de Film Boutique per la confiança. Als directors i creadors de Tarragona pel seu 
suport incondicional; sens dubte, a la Danae mil i mil gràcies, i a l’equip que enguany ha renovat 
forces i s’ha esforçat com mai i està fent que això funcioni; a la Iris per apretar més que mai, a la 
Núria Araüna; pel despiste actiu i resolutiu, a l’Agnès per les paraules i l’empenta, al Gerard pel 
toc curatorial, a la Maria pel curset accelerat que s’ha marcat, a la Campri per entrar amb ímpetu 
a la Mònica per sumar-se al nostre vol multimotor i a l’Alvaro, el nostre becari; a l’Aida i la Núria, 
presència en la distància, al Quim Cruselles, que sempre té un sí; a tots els companys companys 
de la Federació Catalana de Cineclubs; a la Vicky Melaragni, per ser-hi sempre, a l’Alex Romero, 
inconcional quan cal i se li demana; i un record afectuós per al Juancar i el Xavi (Zgz), part activa 
d’aquest motor que és la cultura tarragonina, sense vosaltres no será el mateix.
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