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La programació de DocsValència és un conjunt 
de pel·lícules acuradament seleccionades. Sí, 
però és molt més que això. Es tracta d’un tros 
del món en el qual vivim, probablement desco-
negut per a molts de nosaltres, d’una invitació 
al descobriment, a la sorpresa i a l’emoció. 
Crèiem que ho havíem vist tot… i no és així.

És també un mosaic de punts de vista, un 
gran aparador en el qual segurament trobarem 
alguna cosa interessant. Aquest programa de 
mà és un repertori d’històries que ens conviden 
a pensar el nostre món, a conéixer la nostra 
realitat.

Es tracta d’una programació allunyada de 
prejudicis, ni plana ni homogènia. Repasseu-la, 
planifiqueu què és el que voleu vore, dissenyeu 
el vostre pla d’acció durant aquests deu dies i 
feu vostre DocsValència. Segurament trobareu 
les pel·lícules perfectes. I si no és així, deixeu-
vos portar per la curiositat, que és infal·lible. 
Vosaltres, a la fi, sou els millors programadors.

Benvinguts a DocsValència.

Presentació

PresentacióSeus

02



Aquesta road movie segueix la mítica banda 
The Rolling Stones en la seua gira per 
l’Amèrica Llatina que va concloure en un 
històric concert en Cuba.

Olé, olé, olé!: un viatge a 
través de l’Amèrica Llatina

Paul Dugdale | Regne Unit | 2016 | 105’ | HD | anglés

Dijous 11 | 20:00 | Centre del Carme
Diumenge 21 | 21:00 | Docs a la Plaça

Jim Jarmusch narra la història de The 
Stooges, una de les millors bandes de tots 
els temps que va provocar un cràter musical 
a finals dels anys 60.

Gimme Danger

Jim Jarmusch | Estats Units | 2016 | 108’ | DCP | 
anglés

Dijous 20 | 20:00 | Centre del Carme

Asier i jo vam créixer junts en els conflictius 
carrers del País Basc durant els anys 
huitanta. En 2002 Asier va desaparéixer; 
s’havia integrat a ETA.

Asier ETA biok

Amaia Merino, Aitor Merino | Espanya, Equador | 
2013 | 94’ | HD | eusquera, castellà

Dimarts 16 | 19:00 | Octubre CCC

Projeccions especials

Projeccions especials

Pel·lícules úniques, irrepetibles. Moments excepcionals que 
transcendeixen les sales de cine i es fixen en la memòria. Projeccions 
que, com el seu nom bé ho indica, són especials per moltes raons.
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Després de sobreviure a la violència 
domèstica, cinc dones sostenen que l’amor 
no hauria de doldre i que la llar hauria de ser 
el lloc més segur del món.

Batalles íntimes

Lucía Gajá | Mèxic | 2016 | 87’ | digital | diversos idiomes

Dimecres 17 | 19:00 | Octubre CCC
Divendres 19 | 20:00 | La Filmoteca

Aquesta és la increïble història de 
un enginyer argentí que va treballar 
voluntàriament com a espia per al servei 
secret cubà i després per a la CIA.

El crazy che

Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi | Argentina | 
2015 | 87’ | digital | castellà, anglés

Dissabte 13 | 21:00 | Docs a la Plaça
Diumenge 14 | 17:00 | Octubre CCC

Global Docs

Global Docs

Diferents cultures, races i 
llengües. Distintes formes 
d’observar, de comprendre 
el món. Aproximacions 
provinents de tots els 
racons del planeta que 
busquen apropar-nos més 
a qui ens envolten.
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Retrat revelador de un fotoperiodista que 
ha sobreviscut 12 anys en la línia de foc de 
quatre guerres per a capturar imatges que el 
món ha de veure.

Hoka Hey. Un bon dia per 
a morir

Harold Monfils | Malàisia | 2016 | 87’ | 2K | anglés, 
castellà

Divendres 12 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dimarts 16 | 19:00 | Docs a la Plaça

Un grup de natius exiliats de les reserves 
canadenques, transformen el ritu diari de 
beure alcohol en un parc de Vancouver en 
una celebració desafiant.

Un grup d’amics amb la Síndrome de Down 
pensaven que en morir els seus pares 
podrien viure a soles, practicar el sexe, 
casar-se i tenir treballs reals.

La balada de
 l’Oppenheimer Park

Els xiquets

Juan Manuel Sepúlveda | Mèxic | 2016 | 76’ | DCP | 
anglés

Maite Alberdi | Xilè, França, Holanda, Colòmbia | 
2016 | 83’ | DCP | castellà

Divendres 12 | 21:00 | Docs a la Plaça
Dimarts 16 | 17:00 | Octubre CCC

Divendres 19 | 21:00 | Docs a la Plaça
Dissabte 20 | 19:00 | Octubre CCC

Global Docs

Històries viscudes i contades per dones 
de tot el món que formen un intens film 
sobre maternitat i amor, però també sobre 
supervivència i esperança.

El desig d’una mare

Joonas Berghäll | Finlàndia, Dinamarca, Suècia, 
Portugal | 2015 | 85’ | DCP | diversos idiomes

Divendres 12 | 18:00 | Rector Peset
Diumenge 14 | 21:00 | Docs a la Plaça
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Cansats d’amagar-se sempre de la policia, 
Anoosh i Arash organitzen una última rave en 
mig del desert que canviarà les seues vides 
per a sempre.

Aquesta tragèdia de dimensions èpiques 
es converteix en històries de supervivència 
entreteixides amb la història compartida 
d’Espanya i Mèxic.

Raving Iran

Un exili: pel·lícula familiar

Susanne Regina Meures | Suïssa | 2016 | 84’ | DCP | 
parsi, anglés, alemany

Juan Francisco Urrusti | Mèxic | 2017 | 124’ | DCP | 
castellà

Dimarts 16 | 21:00 | Docs a la Plaça
Dissabte 20 | 17:00 | Octubre CCC

Dimecres 17 | 18:00 | Rector Peset
Dissabte 20 | 18:00 | La Filmoteca

Global Docs

Des de la seua menuda oficina en L’Havana, 
Lourdes aconsella a milers de cubans que 
volen aconseguir un visat temporal per a 
viatjar a Estats Units.

Menudes mentides 
piadoses

Niccolò Bruna | Espanya, Itàlia | 2015 | 88’ | digital | 
castellà

Dijous 18 | 19:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 21:00 | Docs a la Plaça

El guanyador d’un Oscar, Michael Moore, 
se submergeix en el cor del territori hostil 
de TrumpLand amb el seu audaç, profund i 
al·lucinant espectacle.

Michael Moore a TrumpLand

Michael Moore | Estats Units | 2016 | 73’ | DCP | anglés

Dimecres 17 | 21:00 | Docs a la Plaça
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Un retrat descarnat de un barri marginal de 
Nicaragua. Un infern que empresona vides, 
les històries de les quals són un cant a la 
dignitat humana.

Cants i cròniques d’una 
barriada oblidada

Marcos Macarro Sender | Espanya, Nicaragua | 2016 | 
70’ | HD | castellà

Diumenge 14 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dimarts 16 | 18:00 | La Filmoteca

Mubiri somia a emular el seu ídol i amb 
marcar el gol que li donarà a Uganda la seua 
primera Copa Africana. Però les coses no li 
han sigut fàcils.

Els altres xics

Pablo de la Chica | Espanya | 2016 | 82’ | HD | 
luganda, anglés, castellà

Divendres 12 | 20:00 | Rector Peset
Dissabte 13 | 19:00 | Docs a la Plaça

PANORAMAPanorama

Relats que cerquen 
transcendir dins i fora de les 
nostres fronteres. Esforços 
que provenen d’un mateix 
lloc, que reflecteixen 
la riquesa, diversitat i 
multiculturalitat de la seua 
gent i les seues històries.

Panorama07



Aquesta investigació revela els mecanismes 
i riscos d’una indústria responsable de la 
distribució de productes a més de set mil 
milions de persones.

Freightened. El preu real del 
transport marítim

Denis Delestrac | Espanya, França | 2016 | 84’ | 4K | 
anglés, francés, castellà

Dilluns 15 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dimecres 17 | 18:00 | La Filmoteca

30 anys d’entrevistes als protagonistes de la 
història espanyola componen aquesta faula. 
Una versió apòcrifa d’Espanya durant el 
regnat de Joan Carles I.

La meua estimada Espanya

Mercedes Moncada | Espanya | 2016 | 88’ | DCP | 
castellà

Dijous 18 | 20:00 | La Filmoteca 
Divendres 19 | 19:00 | Docs a la Plaça

Aquesta pel·lícula narra la gènesi d’un 
projecte que fusiona el flamenc, el rock, 
la poesia de Federico Garcia Lorca i les 
partitures de Leonard Cohen.

Omega 

José Sánchez-Montes, Gervasio Iglesias | Espanya | 
2016 | 86’ | DCP, 2K | castellà

Dimecres 17 | 20:00 | La Filmoteca
Dijous 18 | 19:00 | Docs a la Plaça

Panorama 08



Malfactor, escriptor, pare, marit… tot açò i 
molt més és el fugitiu més famós d’Espanya, 
qui va escriure les seues memòries amagat 
en els embornals.

Eleuterio Sánchez contra 
el Lute

Carlos Moro, Luis Alaejos | Espanya | 2017 | 52’ | 
HD, 4K | castellà

Dilluns 15 | 19:00 | Octubre CCC
Dimarts 16 | 20:00 | La Filmoteca

Mirades

Mirades

Visions que comparteixen 
arrels, costums, identitat. 
Un espai dedicat al millor 
de la cinematografia 
provinent d’aquesta terra, 
en què convergeixen 
realitzadors consagrats i 
talents emergents.

Una plaga saturada d’hipocresia i enveja 
s’estén implacable pels camps. Una enorme 
fam de terra els animava.

Famdeterra

Toni Lucas | Espanya | 2016 | 50’ | HD | valencià, 
francés

Dimecres 17 | 20:30 | Rector Peset
Divendres 19 | 19:00 | Octubre CCC
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Fabulosa història de la fundació del 
Benidorm turístic de la mà de Pedro 
Zaragoza, un personatge capaç de crear amb 
ben poca cosa una ciutat moderna.

L’home que va embotellar 
el sol

Óscar Bernàcer | Espanya | 2016 | 81’ | HD | castellà

Dijous 18 | 21:00 | Docs a la Plaça
Divendres 19 | 17:00 | Octubre CCC

Una anàlisi rigorosa de la situació actual en 
moltes nacions que evidencia una greu crisi 
en els valors fundacionals de la civilització 
europea.

Filoxenia. El rapte d’Europa

Vicente Monsonís | Espanya | 2017 | 82’ | full HD | 
diversos idiomes

Dimecres 17 | 17:00 | Octubre CCC
Dijous 18 | 18:00 | La Filmoteca

Hi ha veus que tiren del món cap avant, 
mentre que unes altres impedeixen que 
canvie. Cal decidir quines veus escoltem. 
Història d’una artista excepcional.

Sara Baras. Totes les veus

José Andreu, Rafael Moles | Espanya | 2016 | 90’ | 
HD | castellà

Diumenge 14 | 20:00 | La Filmoteca
Dilluns 15 | 17:00 | Octubre CCC

Mirades 10



Perquè ningú està fora de perill del 
terrorisme. Perquè anar al cine pot ser 
l’última cosa que faces en el Pakistan.

50 rupies. El preu dels somnis

Roberto Esteve Navarro | Pakistan | 2016 | 23’ | 
full HD | anglés, urdú, castellà

2000 Maníacos s’ha convertit en un objecte 
de culte. El seu director es disposa a celebrar 
el seu 25é aniversari quan és assassinat.

2000 Maníacos. 25 anys de 
sèrie B

Manuel Valencia | Espanya | 2016 | 20’ | HD | castellà

Fragments11

Fragments

Programa 72’
Microhistòries que duren 
una fracció, un instant, 
però que romanen per 
a sempre inscrites en el 
record. Fragments de 
realitat que ens permeten 
aprehendre millor el que 
succeeix al nostre voltant.

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça



The Fourth Kingdom és un centre per a gent 
desemparada... o tal vegada només siga una 
resposta al fracàs del progrés.

El quart regne

Adán Aliaga, Alex Lora | Espanya | 2017 | 14’ | HD | 
castellà, anglés

No sabem si existeix aquest xic, el que sí que 
sabem és que la simple idea de sentir-se 
amada va canviar la vida de Eli.

Eli. La passió sueca

Miguel Argilés, Adriana Gil | Espanya | 2016 | 4’ | 
full HD | castellà
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Agustín és un lluitador que, junt amb el 
seu germà Jorge, amb molta suor i esforç 
dirigeixen un club d’arts marcials.

Sang

Iván Otero | Espanya | 2017 | 8’ | HD | castellà

La força espiritual dels ancestres sobreviu 
a la modernitat despertant forces interiors 
oblidades.

Terra de Muixeranga

David Segarra | Espanya | 2016 | 3’ | full HD | 
sense diàlegs

Fragments

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça

Dimecres 17 | 19:00 | Docs a la Plaça
Dijous 18 | 17:00 | Octubre CCC
Dissabte 20 | 19:00 | Docs a la Plaça



Gandini: el cronista lúcid

Gandini: el cronista lúcid

Contar històries no és fàcil. A més de fer-ho a la perfecció, Gandini 
compleix amb moltes característiques que hauria de tindre un docu-
mentalista. Les seues obres ens parlen de valors universals a través de 
l’emoció. És conscient que fer documentals és formar part del gran pro-
jecte cultural de canviar les coses i d’intentar construir un món millor.

Per tot açò, DocsValència ret homenatge a un ésser humà com-
promés amb els seus semblants, amb l’època que li ha tocat viure i 
reconeix a un cineasta que critica, que denuncia, però sobretot pensa 
i actua.
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Mostra la inviabilitat dels models polítics 
que han regit el món i fa un excel·lent 
paral·lel de distintes visions del consum que 
han fracassat.

Superàvit. Atemorir per a 
crear consumidors

Erik Gandini | Suècia, Finlàndia | 2003 | 54’ | 
16 mm, DVCam | suec, anglés, castellà

Dilluns 15 | 21:00 | Docs a la Plaça

En una videocràcia la clau del poder és la 
imatge. Silvio Berlusconi ha creat un sistema 
perfecte d’entreteniment televisiu i política 
en Itàlia. 

Videocràcia

Erik Gandini | Suècia, Dinamarca, Finlàndia | 2009 | 
84’ | 35 mm | italià, anglés

Dissabte 13 | 20:15 | La Filmoteca

Cada vegada hi ha més mares solteres que 
s’inseminen artificialment i el nombre de 
persones que moren soles augmenta any 
rere any en Suècia.

La teoria sueca de l’amor

Erik Gandini | Suècia, Noruega, Dinamarca | 2016 | 
76’ | HD | suec, anglés

Diumenge 14 | 19:00 | Octubre CCC

Gandini: el cronista lúcid

En Etiòpia els recursos són molt limitats, per 
la qual cosa el Dr. Erichsen es veu obligat 
a operar amb un trepant elèctric barat del 
supermercat local.

El cirurgià rebel

Erik Gandini | Suècia, Noruega | 2017 | 52’ | HD | 
anglés, suec

Divendres 12 | 20:00 | La Filmoteca
Diumenge 21 | 19:00 | Docs a la Plaça
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En mig d’un desert Ramesh i els seus amics 
van a l’escola i cada any el monsó converteix 
aquest desert en un oceà.

Camí de l’escola en un 
desert de llot

Aseem Misra | Índia | 2005 | 10’ | anglés, hindi

Nora i la seua família fugiren de Síria per 
la guerra. Ara ella s’atreveix novament a 
somiar.

El lleó i el ratolí valent

Els van Driel | Països Baixos | 2014 | 20’ | HD | 
neerlandés, àrab

L’espai de les xicotetes històries

Programa 50’
Un espai dedicat als 
més menuts de casa. 
Un espai on no sols 
caben els somriures, els 
jocs, la diversió, sinó 
també el descobriment, 
l’aprenentatge i, per què 
no, la reflexió.

L’espai de les xicotetes històries15

Diumenge 14 | 12:00 | Docs a la Plaça
Diumenge 21 | 12:00 | Docs a la Plaça

Diumenge 14 | 12:00 | Docs a la Plaça
Diumenge 21 | 12:00 | Docs a la Plaça



Mentre que els seus companys a penes han 
aconseguit la seua primera ocupació, Moziah 
ja és el propietari del seu propi negoci.

Sky té una forta discapacitat auditiva i 
s’esforça a participar en la seua classe plena 
de companys que escolten bé.

Els Corbatins de Mo

Sky

Jennifer Treuting, Kristen McGregor | Estats Units | 
2015 | 6’ | anglés

Loes Janssen | Països Baixos | 2015 | 15’ | 
neerlandés

L’espai de les xicotetes històries 16

Cinema a l’aire lliure per a tota la família
Plaça del Col·legi del Patriarca s/n, 46002, València

Diumenge 14 | 12:00 | Docs a la Plaça
Diumenge 21 | 12:00 | Docs a la Plaça

Diumenge 14 | 12:00 | Docs a la Plaça
Diumenge 21 | 12:00 | Docs a la Plaça



17 DocsFòrum

El documental és el gènere més antic de la història del cinema, però 
encara queda molt per dialogar, reflexionar i debatre sobre el seu 
futur. I a DocsValència ens acompanyen els millors per a fer-ho.

Erik Gandini, el nostre convidat especial, parlarà de la recerca 
documental. Aitor Merino, actor i curiosament director de 
documentals, abordarà com fer que el nostre tema no es convertisca 
en el nostre pitjor enemic. Isaki Lacuesta plantejarà la seua teoria 
sobre les fronteres entre realitat i ficció. Jon I. Illescas presentarà el 
seu llibre La dictadura del videoclip. El realitzador uruguaià Gonzalo 
Arijón intentarà dibuixar el sinuós retrat de l’ofici de documentalista. 
Antonio Martínez i Bodi repassarà els aspectes legals de la producció 
documental. Mercedes Moncada parlarà de la importància de la 
memòria i com exercir-la en el cinema. I tenim la satisfacció que ens 
acompanye el crític i historiador Román Gubern, que reflexionarà sobre 
l’evolució del cinema documental.

En definitiva, descobrirem que la no ficció és, per ella mateixa, una 
revolució que no té fi.



#docsvalencia

DIJOUS 11 

Programació

DIVENDRES 12 

DISSABTE 13 

20:00 | Centre del Carme

10:00 | Col·legi Major Rector  
 Peset

12:00 | Col·legi Major Rector  
 Peset

18:00 | Col·legi Major Rector  
 Peset

20:00 | Col·legi Major Rector  
 Peset

21:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Docs a la Plaça

20:00 | La Filmoteca

19:00 | Docs a la Plaça

21:00 | Docs a la Plaça

20:15 | La Filmoteca

Presentación DocsLab: Del paper a la 
pantalla

Classe magistral: Erik Gandini

El desig d’una mare

Els altres xics

La balada de l’Oppenheimer Park

Hoka Hey. Un bon dia per a morir

El cirurgià rebel

Els altres xics

El crazy che

Videocràcia

Olé, olé, olé!: un viatge a través de 
l’Amèrica Llatina
Projecció inaugural
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DIUMENGE 14 

DILLUNS 15 

DIMARTS 16 

12:00 | Docs a la Plaça

10:00 | La Nau

10:00 | La Nau

12:00 | La Nau

17:00 | Octubre CCC

19:00 | Octubre CCC

17:00 | Octubre CCC

19:00 | Octubre CCC

19:00 | Docs a la Plaça

21:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Docs a la Plaça

21:00 | Docs a la Plaça

20:00 | La Filmoteca

L’espai de les xicotetes històries

Classe magistral: Un gran tema. 
Un gran enemic. Aitor Merino

Classe magistral: Llums i ombres 
de l’ofici del documentalista. 
Gonzalo Arijón

Presentació del llibre: La dictadura 
del videoclip. Jon E. Illescas

El crazy che

La teoria sueca de l’amor 

Sara Baras. Totes les veus 

Eleuterio Sánchez contra el Lute 

Freightened. El preu real del 
transport marítim 

Superàvit. Atemorir per a 
crear consumidors 

Cants i cròniques d’una barriada oblidada

El desig d’una mare

Sara Baras. Totes les veus
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DIMECRES 17 

12:00 | La Nau

17:00 | Octubre CCC

18:00 | La Filmoteca

20:00 | La Filmoteca

17:00 | Octubre CCC

19:00 | Octubre CCC

20:00 | La Filmoteca

19:00 | Docs a la Plaça

18:00 | La Filmoteca

18:00 | Col·legi Major Rector  
 Peset

19:00 | Octubre CCC

19:00 | Docs a la Plaça

21:00 | Docs a la Plaça

11:00 | SGAE

Classe magistral: El sinuós límit entre 
realitat i ficció. Isaki Lacuesta

La balada de l’Oppenheimer Park

Cants i cròniques d’una barriada oblidada

Eleuterio Sánchez contra el Lute

Filoxenia. El rapte d’Europa

Batalles íntimes

Omega

Fragments (curtmetratges valencians)

Freightened. El preu real del 
transport marítim

Un exili: pel·lícula familiar

Asier ETA biok

Hoka Hey. Un bon dia per a morir

Raving Iran

Classe magistral: Aspectes legals 
de la producció documental. 
Antonio Martínez i Bodi
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DIJOUS 18 

DIVENDRES 19 

20:30 | Col·legi Major Rector  
 Peset

10:00 | La Nau

12:00 | La Nau

21:00 | Docs a la Plaça

17:00 | Octubre CCC

18:00 | La Filmoteca

20:00 | La Filmoteca

21:00 | Docs a la Plaça

17:00 | Octubre CCC

19:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Octubre CCC

20:00 | La Filmoteca

19:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Octubre CCC

Famdeterra

Classe magistral: Reflexions sobre 
l’evolució del cine documental. 
Román Gubern

Classe magistral: Les ferramentes 
de la memòria. Mercedes Moncada

Michael Moore a TrumpLand

Fragments (curtmetratges valencians)

Filoxenia. El rapte d’Europa

La meua estimada Espanya

L’home que va embotellar el sol

L’home que va embotellar el sol

La meua estimada Espanya

Famdeterra

Batalles íntimes

Omega

Menudes mentides piadoses
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DISSABTE 20 

DIUMENGE 21 

21:00 | Docs a la Plaça

17:00 | Octubre CCC

12:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Docs a la Plaça

21:00 | Docs a la Plaça

18:00 | La Filmoteca

17:00 | Octubre CCC

19:00 | Octubre CCC

19:00 | Docs a la Plaça

19:00 | Octubre CCC

21:00 | Docs a la Plaça

20:00 | Centre del Carme

Els xiquets

Raving Iran

Un exili: pel·lícula familiar

Fragments (curtmetratges valencians)

Els xiquets

Menudes mentides piadoses

L’espai de les xicotetes històries

El cirurgià rebel

Olé, olé, olé!: un viatge a través 
de l’Amèrica Llatina

Projecció guanyador Panorama

Projecció guanyador Mirades i 
guanyador Fragments

Gimme Danger
Projecció lliurament de premis
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IN DOCS WE TRUST

Coorganitzen:

Col·laboren:


