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Quan fa quatre anys, des de la 
Regidoria de Joventut, es va im-
pulsar una mostra de documen-
tals a Sagunt, volíem que la idea 
principal de la mateixa fora la 
d’aglutinar els millors treballs 
nacionals i internacionals exhibits 
fins a la data. D’una banda encer-
tàvem amb una selecció segura, 
i d’altra banda rescatàvem per 
al públic una nova oportunitat 
de veure en pantalla gran i ver-
sió original, tal com havien sigut 
concebuts pels seus autors. Una 
segona vida, una segona oportu-
nitat de disfrutar-los plenament
.DOC s’organitza al voltant de 
cinc grans grups o temàtiques 
d’una certa transversalitat. Per 
un costat, els documentals que 
oferixen alternatives al neolibe-
ralisme imperant que ens domina 
-batejats com ThIA-. Per un altre 
costat els que afecten els drets 
humans -HR-. En tercer lloc, els 
dedicats a la música -Music- i 
en quart lloc, aquells films que 
tenen cabuda en un entorn fami-
liar en què els més menuts de la 
casa tenen la seua pròpia finestra 

-Kids-. Per a finalitzar, posem el 
focus en aquells personatges la 
importància dels quals, nacional 
o mundial, ha quedat reflectida 
en una pel·lícula -Bio- a manera 
d’història personal.

.DOC té també moments per a 
l’homenatge, la revisitació d’un 
clàssic històric o el documental 
d’alpinisme. El concurs 24ho-
ras.DOC, pensat per als nostres 
jóvens cineastes, completa les ac-
tivitats de la mostra. 

L’epicentre del .DOC és el Ca-
sal Jove, però enguany, l’exhibició 
dels documentals comprén el C.C 
Mario Monreal, la Casa de Cultura 
del Port i els Al·lucine Múltiplexs.

La qualitat dels documentals se-
leccionats ens permet afirmar que 
estem davant de la millor de les 
quatre edicions del .DOC. 

Ara només desitgem que aprofites 
l’oportunitat de disfrutar-los amb 
nosaltres. 

Llarga vida al documental!

IV Mostra de
documentals
a Sagunt.
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Cuando éramos reyes.

Direcció: Leon Gast.

Títol original: When We Were Kings.
País: Estats Units.
Any: 1996.
Duració: 96 m. VOSE. 

Estados Unidos, 1974. La ressa-
ca del Watergate i la dimissió de 
Nixon, l’activisme negre i, sobre-
tot, els mítics combats de boxa 
-especialmente el de Muhammad 
Ali contra George Foreman en el 
Zaire- en els que Ali, un home ne-
gre, arribaria a ser un símbol per 
a la seua raça, són el teló de fons 
d’este documental. 

.DOC rendix homenatge al més 
gran boxejador del segle XX, Mu-
hammad Ali, difunt l’any passat, i 
a la seua històrica figura amb este 
documental sobre el combat de 
Zaire en el que apareixen, a més 

d’Ali, el seu contrincant George 
Foreman, altres figures de la boxa 
o artistes com James Brown, B.B. 
King o Spike Lee.

Premis:

1996 Oscar: Millor documental

1996 Cercle de crítics de Nova 
York: Millor documental

1996 Festival de Sundance: No-
minada al Gran Premi del Jurat

1996 Critics’ Choice Awards: 
Millor documental

1996 Associació de Crítics de 
Los Ángeles: Millor documental

19 h. Casal Jove
Dijous 27 d’Abril.

BIO.DOC - Homenatge a Muhammad Ali -
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El tòpic definix a Suècia com un 
model de societat avançada amb 
una elevada qualitat de vida. 
Però, és realment un país feliç? 
És possible que la població més 
autònoma i independent del món 
estiga insatisfeta? 

Sense la necessitat de demanar 
ajuda o favors, el contacte humà 
queda reduït a la mínima expres-
sió. Cada vegada hi ha més mares 
fadrines que tenen fills a través de 

la inseminació artificial. El nom-
bre de gent que mor sola aug-
menta any rere any. Val la pena 
assumir l’aïllament i la soledat 
per a tindre una vida autònoma i 
independent? 

L’iconoclasta director Erik Gan-
dini explora l’estil de vida suec 
amb sentit de l’humor, reflexio-
nant sobre com una vida segura i 
fàcil pot convertir-se en una exis-
tència buida i solitària. 

La teoría
sueca del amor.
Direcció: Erik Gandini.

Títol original: The Swedist Theory of Love.
País: Suècia. 
Any: 2015.
Duració: 114 min. VOSE.

19 h. Casal Jove
Divendres 28 d’Abril.

ThIA.DOC
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Las estaciones.
Direcció: Jaques Perrin, Jacques Cluzaud.

País: França.
Any: 2015.
Duració: 97 m. 

*Documental a partir de 6 anys. 

.DOC proposa un preciós docu-
mental per a ser disfrutat per tota 
la família. Els directors francesos 
Perrin i Cluzaud, després de viat-
jar pel món i filmar-ho a vista de 
pardal, com si foren aus migra-
tòries, i després de navegar per 
tots els oceans en companyia de 
balenes i altres criatures marines, 

tornen novament a mostrar la 
naturalesa amb este documental, 
però en espais més familiars. Ens 
inviten a un viatge meravellós a 
través del temps, per a redesco-
brir els territoris europeus. És una 
epopeia que relata la llarga i tur-
bulenta història comuna que unix 
a l’home amb els animals.

11.30 h. Casal Jove
Dissabte 29 d’Abril.

KIDS.DOC
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Oasis: Supersonic.
Direcció: Mat Whitecross. 

País: Regne Unit.
Any: 2016.
Duració: 122 m. 

Documental sobre la llegendària 
banda britànic Oasis, composta 
pels germans Liam i Noel Gallag-
her, dos jóvens de Manchester amb 
una vehement i irresistible perso-
nalitat que en els 90 van aconse-
guir convertir a la seua banda en 
la més gran del planeta. Una mi-
rada en profunditat a la vida i mú-
sica de la famosa banda britànica. 

Oasis és el grup icònic de la dè-
cada dels 90, que va aconseguir 
definir l’estil de tota una era. Des 
dels seus començaments en un 
xicotet soterrani de la ciutat bri-
tànica, fins als seus concerts en 

grans escenaris del món; Super-
sonic emmarca el camí que esta 
banda recorre per a apoderar-se 
de l’èxit a costa de la relació en-
tre els seus líders i germans. Els 
productors d’Amy entreguen este 
film en què retraten els germans 
i la seua relació amb les drogues, 
les seues mítiques baralles -hui en 
dia no es parlen-, la seua rivalitat 
consanguínia, i les seues opinions 
sobre el britpop i el rock & roll.

Premis:

2016 British Independent Film 
Awards.

22 h. Casal Jove
Dissabte 29 d’Abril.

MUSIC.DOC
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¡Gracias, jefe!
Direcció: François Ruffin.

Títol original: Merci patron!
País: França.
Any: 2015.
Duració: 84 m. 

A Jocelyne i Serge Klur, res els va 
bé: la seua empresa fabricava roba 
de Kenzo (Grup LVMH) , prop de 
Valenciennes, però ha sigut ubi-
cada a Polònia. La parella està en 
desocupació, crivellada de deutes i 
a punt de perdre sa casa. Llavors 
François Ruffin, fundador del dia-
ri Fakir, flama a la seua porta, i els 
diu que els va a salvar.

Premis:

1996 Premios César:
Millor documental

*Nota: El passe d’este documen-
tal a l’Alucine requerix el paga-
ment de l’entrada.

17 h. Cine Alucine
Diumenge 30 d’Abril.

ThIA.DOC
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‘Peset, un home bo. Metge, rec-
tor i republicà’ és el primer do-
cumental que es realitza sobre el 
metge, científic i rector de la Uni-
versitat de València, quan es com-
plix el 75 aniversari del seu afu-
sellament pel règim franquista i el 
130 aniversari del seu naixement. 
El documental aporta abundant 
material inèdit entre el qual des-
taca l’última entrevista que va 
concedir el fill del rector Peset. 
L’entrevista a Juan Peset Llorca 
la va realitzar la seua néta Natalia 
Castellans i l’ha cedit per primera 
vegada per a este documental. 

És la primera ocasió que Juan Pe-
set Llorca parla obertament del 
temps que va viure al costat de 
son pare. La relació entre la néta i 
el iaio atorga una sinceritat emo-
cional a la història i demostra una 
complicitat difícil de compartir si 
no es tractara d’un iaio que s’està 
sincerant davant de la seua néta.

Amb la presència dels seus di-
rectors, Matilde Alcaraz i San-
tiago Hernández.

Peset, un home bo.
Metge, rector i republicà

Direcció: Matilde Alcaraz i Santiago Hernández.

País: Espanya. 
Any: 2016.

19 h. C.C. Mario Monreal
Diumenge 30 d’Abril.

BIO.DOC
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Native Land.
Direcció: Paul Strand i Leo Hurtwiz. 

País: Estats Units.
Any: 1942.
Duració: 80 m. 

El famós fotògraf Paul Strand 
retrata tots els activistes socials 
que han lluitat, sovint arriscant 
les seues vides per a preservar les 
llibertats civils més elementals.

Premis:

1942 National Board of Review: 
Millor documental.

Per primera vegada amb subtítols 
en castellà este clàssic fonamen-
tal de l’any 1942 sobre les lluites 
socials als Estats Units. Servisca 
Native Land per a homenatjar el 
Centenari de la Siderurgia al Port 
de Sagunt, aniversari al què es 
suma .DOC

19 h. Casal Jove
Dijous 4 de Maig.

CLASIC.DOC
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En el mismo barco.
Direcció: Rudi Gnutti. 

Títol original: In the same boat.
País: Espanya.
Any: 2016.
Duració: 72 m. 

Documental que parla de com 
este barco, metàfora de la nos-
tra civilització, té davant una 
oportunitat única: els avanços 
tecnològics podrien ser la clau 
per a aconseguir un món millor 
i més just, però, si no aprenem a 
administrar-los, i no reorientem el 
timó d’este barco, el futur podria 
ser amenaçat. 

El film escolta als especialistes 
més importants i personatges tan 
emblemàtics com Zygmunt Bau-
man o l’expresident d’Uruguai 
José Mújica, però tampoc deixa 
d’atendre els testimonis de la gent 
comuna, tots nosaltres.

19 h. Casal Jove
Divendres 5 de Maig.

ThIA.DOC



21

La societat s’enfronta a di-
versos contratemps que aviat 
haurà d’afrontar: el canvi cli-
màtic, la contaminació urbana, 
l’esgotament dels recursos fòs-
sils. En este context, la bicicleta 
s’erigix com una alternativa al 
canvi important, però la indústria 
de l’automòbil invertix milions 

per a mantindre el seu negoci. 
En este nou documental de Fre-
drik Gertten, diversos activistes i 
teòrics de tot el món exposen els 
beneficis que podria tindre una 
societat més adaptada a les dos 
rodes i reflexiona com han evolu-
cionat les ciutats cada vegada més 
adaptades als cotxes.

11.30 h. Casal Jove
Dissabte 6 de Maig.

KIDS.DOC

Bicicletas vs coches.
Direcció: Fredrik Gertten.

Títol original: Bikes vs Cars.
País: Suècia. 
Any: 2015.
Duració: 90 min.
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Omega.
Direcció: José Sánchez-Montes i Gervasio Iglésias. 

País: Espanya.
Any: 2016.
Duració: 80 m. 

Documental sobre el revolucio-
nari disc de flamenc-rock Ome-
ga, compost pel mestre Enrique 
Morente i el grup granadino La-
gartija Nick en 1996. Un disc 
iconoclasta i de gran impacte en 
el panorama musical nacional i 
internacional en el que Morente 
va adaptar temes del cantautor 

canadenc Leonard Cohen i va po-
sar música a poemes de Federico 
García-Lorca.

Premis:

2016 Premis Goya: Nominada a 
Millor documental

18 h. Casal Jove
Dissabte 6 de Maig.

MUSIC.DOC
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Muros.
Direcció: Pablo Iraburu, Migueltxo Molina. 

País: Espanya.
Any: 2016.
Duració: 80 m. 

El món està cada vegada més di-
vidit per murs. Hi ha sers humans 
a un costat i a l’altre. No cal dis-
cutir si la seua existència és ab-

surda o lògica, si és inevitable o 
no, sinó mostrar que les persones 
que estan a cada costat són, en 
l’essencial, iguals.

20 h. Casal Jove
Dissabte 6 de Maig.

HR.DOC
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Sonita.
Direcció: Roksareh Ghaem Maghami. 

País: Irán.
Any: 2016.
Duració: 91 m. VOSE

Una jove afganesa s’enfronta a un 
destí no desitjat a les mans dels 
seus pares, que la venen a un ma-
rit desconegut.

El tradicionalisme absurd de cer-
tes cultures servix com a denúncia 
d’accions que han d’obrir-nos els 
ulls cap al paper de les dones en 
països com Afganistan. Sonita, 
un documental iranià dirigit per 
Roksareh Ghaem Maghami, una 
cineasta que es preocupa per in-
dagar en les bodes concertades 
d’Afganistan per a, de pas, parlar 
de les pròpies contradiccions ira-

nianes. En Sonita hi ha una acusa-
ció global cap als països on la cul-
tura masclista colpeja a les dones 
una vegada i una altra.

Premis:

2016 Festival de Sundance: Millor 
documental (World Cinema) i Pre-
mi del públic.

2016 Premis Independent Spirit: 
Nominat a Millor Llarg documental.

2016 Documenta Madrid: Premi 
del Públic.

12 h. Casal Jove
Diumenge 7 de Maig.

HR.DOC
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Filmada durant 5 anys, narra 
l’increïble odissea cap a la lli-
bertat política d’un matrimoni 
que fuig de la guerra civil del seu 
país: Síria. Per a Ragda i Amer tot 
este temps serà un dur viatge ple 
d’esperança, somnis i desespera-
ció; un viatge per la revolució, per 
la seua pàtria, i per ells mateixos.

Premis:

2015 Premis del Cine Europeu: 
Nominat a Millor documental.

2015 Bafta: Nominada al Millor 
debut d’un escriptor, director o 
productor britànic

2015 British Independent Film 
Awards (BIFA): Nominada a mi-
llor documental.

Siria, una historia
de amor.
Direcció: Sean McAllister.

Títol original: A Syrian Love Story.
País: Regne Unit. 
Any: 2016.
Duració: 76 min. VOSE.

19 h. Casal Jove
Dijous 11 de Maig.

HR.DOC
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Fuego en el mar.
Direcció: Gianfranco Rosi. 

Títol original: Fuocoammare.
País: Itàlia.
Any: 2016.
Duració: 76 m. VOSE

L’illa de Lampedusa és el punt 
més meridional d’Itàlia, que des 
de 1990 s’ha convertit en un 
lloc massiu de desembarcament 
d’immigrants il·legals procedents 
de terres africanes. En poc més de 
20 anys, més de 20.000 persones 
s’han ofegat durant la travessia 
per a aconseguir el que per a molts 
suposa via d’entrada a Europa, i 
que els hauria de permetre esca-
par de la guerra i la fam. 

Samuel viu en l’illa, té 12 anys, 
va a escola, li agrada tirar amb la 
fonda i anar de caça. Li agraden 
els jocs de terra, a pesar que tot 
al seu voltant parla del mar i dels 

hòmens, dones i xiquets que inten-
ten creuar-ho per a arribar allí.

Premis:

2016 Premis Oscar: Nominat a 
millor documental.
2016 Premis César: Nominat a 
millor documental.
2016 Festival de Berlín: Oso de 
Oro - millor pel·lícula.
2016 Premis del Cine Europeu: 
Millor documental.
2016 Satellite Awards: Nominat 
a millor documental.
2015 Premis David di Donatello: 
4 nom. incloent Millor pel·lícula i 
director.

19 h. Casal Jove
Divendres 12 de Maig.

HR.DOC
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Panaroma.
Direcció: Jon Herranz. 

País: Espanya.
Any: 2015.
Duració: 28 m. 

Un testimoni trepidant en format 
curt que mostra l’expedició en 
2014 de l’escalador professional 
Eduard Marín i son pare, Fran-
cisco Marín “Novato”, de 62 anys 
a la paret més dura dels Montes 
Dolomites. El que fa única esta 
aventura és que és la primera ve-
gada que un pare i el seu fill com-

pleten una de les vies d’escalada 
més dures del món, crida precisa-
ment Panorama i registrada amb 
un grau de dificultat 8c i una al-
tura de 500 metres.

Presentació i xarrada amb el 
Col.lectiu Annapurna-València.

11.30 h. Casal Jove
Dissabte 13 de Maig.

PURAVIDA.DOC
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El rock’n’roll potent i agressiu 
de The Stooges, que va aparéixer 
en Ann Arbor, Michigan, durant 
una revolució contracultural, va 
ser com una bomba en el pai-
satge musical de finals dels anys 
seixanta. Amb la seua mescla de 
rock, blues, R&B i free jazz, el 
grup en què va debutar Iggy Pop 
va plantar els fonaments del que 
es coneixeria posteriorment com a 
rock alternatiu. 

Este documental narra l’epopeia 
de The Stooges, un dels grups de 

rock més importants de tots els 
temps. Gimme Danger presenta 
el context en què The Stooges van 
evolucionar musicalment, cultu-
ralment, políticament, històrica-
ment, a través de les seues aventu-
res i les seues desgràcies, evocant 
les seues fonts d’inspiració i les 
raons dels seus primers desafia-
ments comercials, fins a la seua 
arribada al Panteó del rock.

Presentada pel periodista 
Eduardo Guillot. 

Gimme Danger.
(La historia de The Stooges)

Direcció: Jim Jarmusch.

País: Estats Units. 
Any: 2016.
Duració: 108 m. VOSE.

18 h. Casa de Cultura del Port
Dissabte 13 de Maig.

MUSIC.DOC



37

Frágil equilibrio.
Direcció: Guillermo García López. 

País: Espanya.
Any: 2016.
Duració: 83 m.

Un executiu japonés a Tòquio, la 
seua vida es basa únicament en el 
seu treball per a una corporació; 
una comunitat subsahariana en la 
Muntanya Gurugú, en la frontera 
entre África i Europa, que jugant-
se la vida una vegada i una altra 
intenta creuar al Primer Món so-
miant amb un futur; una família 
a Madrid que, a pesar dels esfor-
ços per tindre una vida que el sis-
tema entén com “normal”, acaba 
desnonada del seu propi llar. 

Tres històries de contradiccions 
que es desenvolupen en distints 
llocs del planeta, en distints àm-
bits socioculturals. No obstant 
això, eixes contradiccions es poden 
trobar en qualsevol altre lloc, en 
qualsevol altra cultura.

Premis:

2016 Premis Goya: Millor
documental.

Amb la presència del seu direc-
tor Guillermo García López.

20 h. Casa de Cultura del Port
Dissabte 13 de Maig.

HR.DOC
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Festival
Limit 24 hores.DOC.

Sabem que en 24 hores passen moltes coses. Però… 
Seràs capaç de posar la teva imaginació al límit i gravar 
un curtmetratge en només 24 hores? Eixe és el repte!

12 de maig - inscripció i recollida de bases en el Casal Jove.

13 de maig a les 20:00 h - Hora límit per portar el curtme-
tratge realitzat.

14 de maig - projecció dels curtmetratges realitzats i lliura-
ment de premis.

Concurs de curtmetratges coordinat per Pezenelagua.

PuntoDOC.Kids
(Servei de ludoteca)

Concilia tu passió amb el documental i la diversió dels 
mes xicotets. Per-a menors entre els 5 i els 12 anys.

Dissabte 6 de Maig de 17:30 a 21:30 h 

Dissabte 13 de Maig de 17:30 a 21:30 h

Inscripcions gratuïtes: Reserves al telèfon al 96 268 34 39

Activitats
paral.leles.

High & 
Elementary DOC’s

Durant la mostra s´oferiran als col.legis i instituts de la 
ciutat projeccions especifiques en horari lectiu.
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Llocs de 
projeccions.

Casa de cultura Port de Sagunt.
C/ Progreso, 9, Port de Sagunt
T. 960 65 65 75

Casal Jove Port.
C/ Vent de Marinada, s/n, Port de Sagunt
T. 962 68 34 39
joventut@aytosagunto.es

Centre Cultural Mario Monreal.
C/ Roma, 9, Sagunt

Cines Alucine.
C/ Fundició, 76, Port de Sagunt
T. 962 69 04 24




