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Resum del programa 
 
  9.30 - Presentació de la jornada i dels participants 
10.00 - Sessió 1/ Festivals i curts. Experiències, models i possibilitats 
11.10 - Sessió 2/ Més pantalles. Exhibició en sales i alternatives 
 
12.20 - Descans 
 
12.30 - Sessió 3/ Curts i mitjans de comunicació. Notes en els marges 
13.30 - Sessió 4/ Posada en comú de reflexions i propostes 
 
14.15 - Dinar-còctel (a càrrec de l’organització) 
            Lloc: Rivendel Restobar (c/ de l’Hospital 18, a 100 m del MuVIM) 
 
18.00 - Sessió especial de curts (activitat complementària) 
 

 
 
Curt creixent, trobades del cinema breu és una jornada adreçada a professionals 
que treballen en l’àmbit del cinema i el curtmetratge a la Comunitat Valenciana.  
 
Convoca representants de diversos contextos relacionats amb la promoció i difusió 
del cinema i el curtmetratge, programadors, crítics i periodistes. Volem compartir 
experiències i opinions sobre com programar, gestionar i comunicar els curts en el 
context actual, tenint sempre present la relació amb els diferents públics i 
espectadors.  
 
La jornada Curt creixent està formada per diferents sessions de dinàmica 
participativa que vol generar el debat a través del diàleg. Així, Curt creixent pretén 
fomentar els contactes, fent xarxa i reforçant la relació entre els professionals que 
comparteixen l’àmbit de treball dins del nostre sector cultural i audiovisual, i fer que 
aquest diàleg contribuïsca a promoure i posar en valor l’enorme i creixent potencial 
creatiu, industrial i cultural que té el curtmetratge en la nostra Comunitat. 
 
El programa es compon de tres sessions temàtiques, però la idea és que tots els 
participants intervinguen en totes les sessions de la jornada, generant el diàleg de 
caràcter transversal que és l’objectiu primordial de l’activitat.  

 
La sessió de curts de la vesprada és una activitat complementària dirigida al públic 
general, que pretén oferir una visió panoràmica dels festivals de la Comunitat. En 
aquesta sessió els curts són seleccionats i presentats pels seus programadors. 
 
D’altra banda, la jornada es documentarà mitjançant l’enregistrament d’àudio, 
fotografia i fragments de vídeo, amb els quals s’elaborarà el dossier posterior a la 
trobada. Així, Curt creixent espera tenir continuïtat en successives trobades, i que 
en el futur puguen abordar diferents temes i convocar a molts altres agents 
implicats en el sector del curtmetratge de la Comunitat. 
 
 

  
  



 

	  
 

 
 
Programa complet 
 
 
9.30 - Presentació de la jornada i dels participants 
En la presentació de la jornada intervenen: 
- José Luis Moreno. Director de CulturArts 
- Rafael Company. Director del MuVIM 
- Álvaro Yebra. Coordinador de Curt creixent 
 
10.00 - Sessió 1/ Festivals i curts. Experiències, models i possibilitats 
En aquesta sessió els festivals poden compartir la seua trajectòria, experiències i 
perspectives. També els models de programació, organització i promoció dels 
esdeveniments, així com el caràcter didàctic i la relació amb el teixit social i cultural 
que envolta cada festival.  
 
Festivals assistents 
- Rafael Maluenda. Festival Internacional de Cinema de València Cinema Jove 
- Vicente Sanchis. Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx 
- Vicente Seva. Festival de Cinema d’Alacant 
- Sandra Mora. Humans Fest-Festival de Cinema i Drets Humans de València 
- Sonia de la Vega. Festival Internacional de Curts de Vila-real Cineculpable 
- Paqui Méndez. Curts per la Igualtat 
- Alfredo Tarancón. Quartmetratges, Festival de curts de Quart de Poblet 
- Carlos Madrid. La Cabina Festival Internacional de Migmetratges de València. 
- José Ignacio Pastor. CCC Festival, Cinema Ciutadà Compromés 
- Helena Nadal. Festival de Curtmetratges Cortocomenius 
- Joshua Vázquez. Festival Internacional de Curtmetratges Radiocity 
 
11.10 - Sessió 2/ Més pantalles. Exhibició en sales i alternatives 
Cada vegada hi ha més sales, centres culturals i espais alternatius que projecten 
curts, sovint amb altres activitats. Complementen l’oferta del circuit de cinema més 
comercial i generen nous hàbits i espectadors. Aquestes pràctiques són les que 
volem comentar, per a conéixer les que existeixen i imaginar les que podem 
construir, tenint present la formació dels públics nous.  
 
Programadors assistents 
- José Antonio Hurtado. CulturArts-IVAC 
- Ignacio García. Aragó Cinema-Cooperativa La Cinemista 
- Lila Giovanno. La ruta más corta 
- Beatriz Martínez. Mediterrània Audiovisual 
- Teresa Mata. Cinefòrum L’Atalante-Aula de Cinema UV 
- Abel Guarinos. Circuit CulturArts 
- Luis E. Pérez. Autors en Curt-EDAV 
- Sonia Martínez. Cine Por Venir 
 
12.20 Descans 

 
  



 

	  
 

 
 
 
 
12.30 Sessió 3/ Curts i mitjans de comunicació. Notes en els marges 
La cartellera d’estrena domina gran part dels textos publicats sobre cinema, però 
molts altres van més enllà, fent-se ressò d’esdeveniments físics o de la gran oferta 
de cinema en la xarxa. També ací el curt existeix i cal reivindicar la funció crítica i 
divulgativa dels mitjans que acompanyen l’espectador de cinema en la seua 
experiència. Per això volem —al costat de crítics i periodistes— debatre sobre la 
comunicació dels curts en el sentit més ampli, i pensar si aquesta comunicació creix 
al mateix ritme en què ho fa la seua producció o distribució.  
 
Crítics assistents 
- Áurea Ortiz. Universitat de València 
- Dani Gascó. Cartelera Turia / Cuadernos Caimán 
- Eduardo Guillot. Cartelera Levante-EMV / Rockdelux / CulturPlaza 
- Eugenio Viñas. Valencia Plaza 
- Jordi Revert. Revista L’Atalante / Efe Eme  
- Laura Pérez. Cartelera Turia / Mostra Viva 
- Carlos Escolano. Cinemistas / Transit 
- Gerardo León. AU Agenda Urbana 
 
13.30 Sessió 4/ Posada en comú de reflexions i propostes 
Ací recapitularem les idees compartides en els debats anteriors i les relacionem de 
manera transversal. Es tracta, per exemple, de crear sinergies, possibles 
col·laboracions i espais comuns en els quals coincidir i compartir en el futur.  
 
 
14.15 Dinar-còctel (a càrrec de l’organització) 
          Lloc: Rivendel Restobar (c/ de l’Hospital 18, a 100 m del MuVIM) 
 
 
18.00 Sessió especial de curtmetratges (Activitat complementària)  
          Lloc: Saló d’actes del MuVIM. Entrada lliure i aforament limitat. 
 
Selecció de curtmetratges realitzat per programadors i directors de festivals, entre 
els seus títols més rellevants. D’aquesta manera el públic pot fer-se una idea de la 
riquesa i pluralitat que existeix en els diferents festivals i pantalles de la Comunitat. 
 
Programa de la sessió 
 
- Serori (Pedro Collantes, 2014, Holanda-Japó-Espanya, 15’) presentat per Vicente 
Sanchis, Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx. 
   
- Stardust (Nicholas Provost, 2011, Bèlgica, 20’) presentat per Rafael Maluenda, 
Festival Internacional de Cinema de València Cinema Jove. 
   
- La nit de l’oceà (María Lorenzo, 2015, Espanya, 12’) presentat per Alfredo 
Tarancón, Festival Quartmetratges de Quart de Poblet. 
   
- Bikini (Óscar Bernácer, 2014, Espanya, 17’) presentat per Vicente Seva, Festival 
de Cinema d’Alacant 



 

Rafael Maluenda Gramaje
És director del Festival Internacional de Cinema de València Cinema Jove. Va treballar en
els equips de direcció de diferents pel·lícules, com ara Todos a la cárcel,  Blasco Ibáñez i
París-Tombuctú, de Luis García Berlanga. Va escriure i va dirigir els curtmetratges Juego
de llaves i  Demasiado tarde. També és autor de diversos guions per a llargmetratges. En
1997 comença a treballar per a Cinema Jove, entre d’altres, en labors de selecció i, des de
2000, és el director del festival. Ha sigut jurat i ponent en festivals i fòrums internacionals
com  la  Biennal  de  Venècia,  el  Festival  de  Copenhaguen,  el  Fòrum  Internacional
d’Ibermedia,  el  Comité  de  les  Regions  de  Brussel·les  i  el  Fòrum  Cinema  i  Noves
Tecnologies en Chengdu (Xina). També ha sigut director acadèmic de cicles de cinema
celebrats pel  MuVIM i ha col·laborat en publicacions cinematogràfiques i  d’altres àrees
culturals. En 2011 concep i dissenya el museu virtual Berlanga Film Museum dedicat al
cineasta, que dirigeix des de llavors.

Festival Internacional de Cinema de València Cinema Jove
www.cinemajove.com  
El  festival  se  celebra  des  de  fa  30  anys  a  València,  durant  el  mes  de  juny,  i  els
professionals el situen entre els principals festivals especialitzats espanyols. Nascut com a
certamen dedicat a l'educació cinematogràfica, als pocs anys es converteix en un festival
dedicat  a  joves  cineastes  professionals,  encara  que  sense perdre  mai  la  seua  secció
educativa,  hui  denominada  Trobada Audiovisual  de  Joves.  En aquest  terreny,  ha  sigut
inspirador i impulsor de nombroses iniciatives tant a Espanya com a la resta del món; és
l'esdeveniment  europeu  d’educació  cinematogràfica  més  veterà  i  té  l'avantatge  de
celebrar-se en el marc d'un festival per a professionals. 
Cinema Jove ha sigut i és fòrum de trobada internacional per a joves i nous cineastes de
tot el món, amb dues seccions oficials, de llargs i curts, i seccions retrospectives, animació,
homenatges, cicles temàtics, presentacions de llibres… A més, té la intenció d’acostar el
públic i els cineastes a través de trobades, col·loquis i tallers. La llista de cineastes que
han pres impuls des de Cinema Jove és aclaparant. L'aposta per la première espanyola en
la secció oficial de llargmetratges —iniciada a principis de segle— ha contribuït a la seua
percepció com a fita  imprescindible  per  a  conéixer  els  nous talents.  Els  directors  que
passen  per  les  dues  seccions  oficials  són  els  mateixos  que,  poc  temps  després,
arrepleguen els principals premis en els festivals més importants del món. Així, el Festival
s’ha consolidat  com un dels  esdeveniments europeus més rellevants en el  terreny  del
suport a la indústria i a la formació. 
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Vicente Sanchis Raggio
Des de 2012 participa en l’organització del Festival Internacional de Cinema Independent
d’Elx  i  n’és responsable directe de la  reconversió  al  format en línia amb la plataforma
digital  del  festival.  Ha  treballat  des  de  2001  en  l’Obra  Social  de  Caja  Mediterráneo
(actualment Fundació Caja Mediterráneo) en diversos projectes de l’àmbit social, cultural i
mediambiental: CAM Integra (ajudes a la inserció social), VOLCAM (ajudes a la realització
de projectes mediambientals per a ONG), FotoCAM (concurs de fotografia digital  de la
naturalesa) i els Premis Literaris de la Fundació Caja Mediterráneo, entre d’altres. 

Festival Internacional de Cinema Independent d’Elx
www.festivalcineelx.es.
Va ser creat fa 38 anys per la iniciativa del Cinema Club “Luis Buñuel” d’Elx, com a espai
per a cobrir les necessitats culturals de la ciutat d’Elx durant el període central estival i, des
del principi, va comptar amb la participació en l’organització de la  Caja de Ahorros del
Sureste de España, a través de la seua Obra Social, hui Fundació Caja Mediterráneo. La
característica principal d’aquest festival ha sigut el suport decidit, en primer lloc, al cinema
amateur i,  en segon lloc, al  cinema independent  de qualitat.  Des de la  desaparició de
l’antiga CAM, en 2011, i la reconversió de l’Obra Social en Fundació, un dels objectius
prioritaris  ha  sigut  i  és  la  preservació  d’aquest  Festival  per  la  seua  antiguitat  i  pes  i
l’apreciació  que  d’ell  té  la  indústria  i  els  autors  per  la  qualitat  del  seu  jurat,  format
principalment pel Cinema Club “Luis Buñuel” d’Elx que, des de fa 38 anys, no es mou per
modes ni per interessos comercials sinó per la preservació del cinema amateur. 

Opinió sobre el panorama actual
 “Des del FICIE observem amb optimisme el futur del curtmetratge. Hi ha una autèntica
demanda  en  determinades  plataformes  televisives  de  continguts  de  qualitat.  Per  això,
entenem que el paper dels festivals com a difusors de la cultura és ara més important que
mai.  També  és  vital  com  a  termòmetre  de  la  qualitat  dels  curtmetratges.  Només  els
festivals  donen  el  segell  de  qualitat  als  seus  curtmetratges  a  través  dels  palmarès;
aconseguir entrar en un festival és doncs el primer pas per a l’amortització econòmica del
projecte i  la possibilitat  de reinversió  en projectes nous. Així  doncs,  els festivals  tenen
també  una  responsabilitat  de  professionalització  amb  bons  jurats,  criteris  de  selecció,
bases clares i premis justs. 
Valors com la visibilitat, la realització d’activitats paral·leles, la cerca i formació de nous
talents  i  la  manera  de  preservar-se  econòmicament  són  alguns  dels  reptes  actuals.
Iniciatives com les de CulturArts o la creació de la Comissió Permanent del Curtmetratge
són  importants  per  a  portar  el  públic  a  les  sales  amb  la  intenció  de  “consumir”
curtmetratges (no només durant la setmana del Festival). Si s’omplen les sales, vindran els
patrocinadors buscant la visibilitat de les seues marques. La tasca serà llavors no caure en
la temptació de fer del festival un mer reclam comercial. Per a això, ja està la televisió”.
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Vicente Seva
Fundador  en  2004 de la  productora  Futura  Films  Produccions  i  creador  i  director  del
Festival  de  Cinema  d’Alacant.  Ha  escrit  i  dirigit  nombrosos  curtmetratges,  com  ara
Hablando con la pared, Un dulce despertar, protagonitzat per Antonia San Juan, La culpa
todita del tío Esteban, millor guió en el festival d’Almuñécar, o Fisio, que va inaugurar el VII
London Spanish Film Festival. També ha sigut ajudant de direcció del curtmetratge  V.O.,
nominat als 26 premis Goya de l’Acadèmia i   guanyador de més de 50 premis en altres
festivals.
A més, ha dirigit videoclips per a Guaraná, Antonio Canales o Daniel Parreño. En 2015 ha
produït el llargmetratge Bollywood made in Spain dirigit per Ramón Margareto. Actualment
prepara la seua opera primera com a director de llargmetratge amb el thriller El juego de la
oca, basat en la novel·la de Fran J. Mayer.
 
Festival de Cinema d’Alacant
www.festivaldealicante.com 
El Festival de Cinema d’Alacant va començar en 2004 com una mostra de curtmetratges i
presentació de llargmetratges, i ha evolucionat fins a convertir-se en un dels referents de la
província.  La  segona  edició  del  Festival  va  suposar  un  salt  qualitatiu,  ja  que  es  van
introduir seccions de competició de curtmetratges i TV movies, així com també una secció
informativa de llargs. Les següents edicions celebrades van representar la consolidació de
l’esdeveniment, que cada any compta amb un major nivell en els treballs que es presenten
a concurs i homenatja importants figures del cinema de l’àmbit nacional. El Festival arriba
a la tretzena edició en 2016. Manté la secció oficial de curts i llargs, implantada en 2011, i
també  organitza  durant  la  setmana  tallers,  master  class,  cicles  temàtics,  projecció  de
pel·lícules convidades, etc. 

Opinió sobre el panorama actual
“El  món  del  curtmetratge  gaudeix  de  bona  salut  gràcies  als  formats  econòmics
d’enregistrament i  a la varietat  de plataformes en línia  que existeixen per a enviar  els
treballs  als  festivals.  En  la  meua  experiència  de  dotze  anys  de  director  del  Festival
d’Alacant destaque la qualitat dels treballs valencians, tant en ficció com en animació. Crec
que seria necessària una plataforma o web on es trobe la informació dels realitzadors
valencians, tècnics, proveïdors, actors, etc. (no sé si ja existeix alguna).”
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Sandra Mora
És productora i codirectora del Festival de Cinema i Drets Humans de València, Humans
Fest. Amb més de 10 anys d’experiència en el sector audiovisual valencià, en 2014 funda
la seua productora, Quatre Films, coorganitzadora del Festival. Recentment ha produït el
curtmetratge  Lucrecia, dirigit per Eva Marín, i que es troba en fase de postproducció, un
curt que reflexiona sobre la situació d’exclusió sociolaboral que pateix la dona de mitjana
edat i que, al mateix temps, tracta de denunciar la falta d’oportunitats que pateixen les
dones en el món del cinema. El curt ha sigut realitzat majoritàriament per dones.

Humans Fest- Festival de Cinema i Drets Humans de València
www.festivalinternacionalcineyderechoshumanos.com  
El Festival és un projecte del a Fundació per la Justícia, coorganitzat amb Quatre Films,
que ofereix un espai audiovisual únic per a sensibilitzar en matèria de drets humans en la
ciutat de València i en altres espais a nivell internacional. És un programa cultural clau per
a veure les últimes novetats internacionals del cinema documental al voltant de la temàtica
dels drets humans i als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Entre els seus objectius destaquen:
1. La promoció d’una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial per a

provocar canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les societats
dels països del Sud.

2. La promoció, difusió i formació sobre els Drets Humans i la violació dels mateixos. El
foment del voluntariat i la participació de la societat com a agents de l’educació per al
desenvolupament.

3. El  desenvolupament  d’iniciatives  i  propostes  de  caràcter  innovador  en  l’àmbit  de
l’educació per al desenvolupament i la sensibilització social,  promovent la igualtat i
l’apoderament dels sectors mes desfavorits.
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Sonia de la Vega Benito
És  gerent  de  El  Peatón  Videoproduccions,  S.L.,  empresa  amb  més  de  10  anys
d’experiència  en  el  sector  audiovisual,  que  organitza  el  Festival  Internacional  de
Curtmetratges CINECULPABLE de Vila-real en les darreres huit edicions.

Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real CINECULPABLE
www.cineculpable.es
El Festival ha arribat a la majoria d’edat en la passada XVIII edició. Va tenir al voltant de
300  obres  rebudes  procedents  de  31  països,  l’estímul  per  als  més  joves  amb
CINEXPRESS i la primera trobada de festivals i mostres d’audiovisuals de la província de
Castelló.

Opinió sobre el panorama actual
“Hem de fer que al públic li resulte atractiva la idea d’assistir a una sessió de curts ja que,
per norma general, qui no va a les projeccions és perquè desconeix realment què és el que
hi trobarà.”
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Paqui Méndez
Vaig estudiar periodisme, en el CEU Sant Pablo-Valencia, guió de cinema i televisió en la
UIMP. També em vaig diplomar com especialista en violència de gènere per la UV i en
xarxes socials  (màster  en  AERCO).  He treballat  en  productores  valencianes (Trivisión,
Video-Report, Nisa) i en RTVV-Canal 9 com a redactora i guionista en diversos programes
culturals i sèries documentals. He sigut responsable de premsa i comunicació en la Mostra
de València, en el Festival de Cine Español de Màlaga i en la UV.
He coordinat, durant més de 10 anys, per a CAM-Obra Social, diferents programes com
ara CinEduca. He impartit un mòdul en la Escuela en Femenino María Moliner, sobre la
“Dona en el cinema: dins i fora de la pantalla”. Dins de la meua activitat, he fet nombroses
conferències, xarrades i tallers, relacionats amb la prevenció en violència de gènere, així
com també sobre la relació de la dona amb els mitjans de comunicació i el cinema.
Sóc una feminista compromesa en la lluita pels drets per la dona i, per a defensar-los,
utilitze la imatge. Pose els meus coneixements i habilitats per a denunciar la invisibilitat de
les dones i la imatge esbiaixada que d'ella es dóna. Per això, tota la meua experiència està
al servei  d'aconseguir que el cinema mostre una imatge de la dona més real i igualitària.

Curts per la Igualtat
Vaig crear i dirigisc des de fa 10 anys aquest projecte, que recull treballs audiovisuals de
cineastes  que  tracten  qualsevol  de  les  temàtiques  socials  relacionades  amb  la
discriminació de la dona i la seua lluita per la igualtat efectiva i real: coeducació,  violència
de gènere, assetjament o abús sexual, rols històrics, participació de la dona en la vida
social, conciliació amb la vida laboral i polítiques d'igualtat. El meu objectiu és educar a
través de la imatge, crear hàbits i canviar valors socials, sobretot els que estereotipen i
invisibilitzen les dones, els que creen desigualtat, els que neguen la realitat plural i diversa
en la qual vivim.

Opinió sobre el panorama actual
“Crec que el curtmetratge té ara una situació privilegiada i boníssima, perquè des de totes
les plataformes de difusió s'ha convertit  en imprescindible, tant per la versatilitat  que té
(derivada de la seua durada) com per la capacitat d'adaptar-se a qualsevol suport digital i
per a tots els mitjans de comunicació. Hui dia és utilitzat en publicitat, mitjans, educació,
festivals,  etc. En  destacaria  dos  reptes:  en  primer  lloc, aconseguir  més  qualitat
cinematogràfica,  apropar-se  més al  cinema i  allunyar-se  de  l'amateurisme,  perquè ara
mateix tot el món pot fer un curtmetratge, però no tots poden explicar una història (fer un
bon guió) ni explicar-la bé (manca de professionalització en els mitjans); en segon lloc, un
altre repte important —i que es llastra històricament— és la distribució i l’exhibició.”
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Alfredo Tarancón
Des  de  fa  anys  col·labora  de  manera  activa  en  diverses  associacions  de  tot  tipus,
organitzant activitats, trobades i jornades tant culturals com d'oci alternatiu i participació
juvenil.  En un determinat moment, semblava una evolució lògica unir  les inquietuds de
participació i  voluntariat amb la seua estima pel cinema, l'audiovisual  i  la creativitat  en
general. D'ací va nàixer Cremant Muses, l'associació que va fundar fa 5 anys i que vol
servir  de  plataforma  per  a  desenvolupar  projectes  de  tot  tipus  i  condició,  des  de
l'organització de festivals com Quartmetratges com la producció de documentals i altres
iniciatives relacionades amb l'audiovisual.

Quartmetratges
https://  quartmetratges  .wordpress.com 
El Concurs de Curtmetratges de Quart de Poblet naix en 1984, a iniciativa de l’Associació
Terra Culta, un grup de joves aficionats al cinema que inicien la seua activitat en 1982
organitzant  jornades  de  cine,  cinefòrums  i  activitats  al  voltant  de  la  cinematografia.
Actualment,  és  l’associació  Cremant  Muses,  juntament  amb l’Ajuntament  de  Quart  de
Poblet, qui s’encarrega de l’organització del festival. L’àmbit del Concurs és, des dels seus
inicis,  la  Comunitat  Valenciana,  característica  que  encara  el  defineix.  El  Concurs  de
curtmetratges s’estructura en tres seccions: ficció, animació i documental. A més, des de
1989 es convoca el Concurs de Guions per a Curtmetratges, també d’àmbit valencià. 

Hi ha també activitats paral·leles, com ara cursos gratuïts o de preu mínim, trobades amb
els participants i activitats destinades a promoure el curtmetratge tant entre els més joves
com entre els més grans del municipi. Els concursos pretenen ser un lloc de trobada per
als joves valencians interessats en el món de la imatge, i un espai on fomentar la creativitat
i  l’intercanvi  de  coneixements.  Aquest  certamen  proporciona  una  visió  específica  del
cinema valencià i afavoreix la seua difusió.

Curt creixent, trobades del cinema breu

https://quartmetratges.wordpress.com/


  

Carlos Madrid
Llicenciat  en  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  va  treballar  en  diverses  agències  de
publicitat; ha sigut redactor i coordinador de la revista de tendències Lamilk i responsable
de comunicació en cinc edicions del festival Observatori. Ha creat i dirigit des de l’inici el
Festival de Migmetratges La Cabina, que enguany ha celebrat la huitena edició.
A més, compagina la seua labor de gestió del festival amb la de traductor especialitzat en
audiovisual.
 
La Cabina
www.lacabina.es
La  Cabina  és  l'únic  festival  internacional  de  migmetratges  del  món.  Està  dedicat
exclusivament a aquest format temporal: pel·lícules amb una durada que oscil·la entre els
30 i els 60 minuts. Se celebra a València al mes de novembre i les seues seus principals
són la Filmoteca i el Centre Cultural La Nau de la UV. 

Opinió sobre el panorama actual
“Crec que hauríem d'incentivar  el  visionat  de curtmetratges —i migmetratges!— a més
d'institucionalment,  en  l'àmbit  més proper,  posant  curts  als  amics quan venen a  casa,
parlant-ne més entre gent que normalment no en veu, etc. L'objectiu hauria de ser que la
seua producció i distribució fóra general com a obres artístiques que són, i no una qüestió
endogàmica i autocomplaent entre els membres del mateix sector.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.lacabina.es/


         

Jose Ignacio Pastor 
Pedagog  i  Psicòleg.  Fundador  del  Patronat  d’Escoles  Infantils  de  València,  Pedagog
Municipal  des  de  1984,  Director  de  l’Institut  Municipal  d’Educació,  actualment  Cap del
Servei de Transparència i Govern Obert. Interessat i dedicat des de fa molts anys al món
audiovisual:  col·laborador  del  Circuit  Audiovisual  de  l’Escola  de  Magisteri  dirigit  per
Joaquim Minchavila, Col·laborador de l’IVAJ en Cinemajove i Jornades de Comunicació,
Coordinador de la Mostreta Infantil (Mostra de Cinema del Mediterrani), Delegat Autonòmic
del PSOE per a temes audiovisuals, Vicepresident del Consell d’Administració de RTVV
2003 a 2011, Director de la Fundació Societat i Progrés, Coordinador del Cicle Cinema
Social i Polític Valencià dels Premis Tirant, Fundador i President d’ACICOM (Associació
Ciutadania i Comunicació, i Director del CCC Festival, Cinema Ciutadà Compromés.

CCC Festival, Cinema Ciutadà Compromés
http://www.acicom.info/ccc-festival/
Aquest  festival  ofereix  un  ample  ventall  de  mirades  produïdes  gràcies  a  la  capacitat
d’iniciativa d’un sector audiovisual que ha superat l’absència de recolzament institucional,
mitjançant  la  capacitat  artística,  professional  i  empresarial  d’un  col·lectiu  arrelat  en  la
societat  que necessita  el  suport  de  la  ciutadania  per  a  endinsar-se en  els  temes que
preocupen la societat valenciana progressista i no adormida. Adreçant-se també a altres
sectors socials per a traure’ls de la letargia, el costum o l’avorriment mitjançant la reflexió
sobre la contradictòria realitat, oferint una visió plural i diversa sobre diferents temàtiques
socials  i  polítiques:  immigració,  igualtat  de  gènere,  memòria  històrica,  cooperació
internacional, salut, educació, societat del benestar, solidaritat davant de la competitivitat,
les  velles  i  les  noves  maneres  d’esclavitud  o  el  drama de  les  guerres  modernes  i  la
pobresa. Congruentment amb l’esperit de micromecenatge, que ha fet possible aquestes
produccions, el preu de les entrades s’estableix mitjançant el sistema de taquilla inversa. 

Opinió sobre el panorama actual
“Si el sector audiovisual valencià està en una situació greu que requereix un Pla Estratègic
immediat per eixir de la crisi, el curtmetratge encara requereix més mesures de xoc.
Des  d’ACICOM  sempre  hem  defensat  la  necessitat  de  crear  públics  per  aquestes
produccions. Es tracta de trobar nous canals de difusió i exhibició, que tinguen en compte
els hàbits de la ciutadania i, al mateix temps, que es posen a la seua disposició.
Tenim diversos projectes en aquest sentit, que ens agradaria compartir: des de la creació
d’un sistema de distribució en col·laboració amb entitats ciutadanes, cases de cultura, etc.,
passant pel Projecte ja presentat en 2010 al Consell Valencià de Cultura Viatges + Curts —
i  que  estem  reprenent  amb  els  nous  governs  municipals—,  passant  per  vies
innovadores que caldria acordar entre totes les persones que intervenen, la producció, els
actors i les actrius, usuaris i consumidors, mitjans de comunicació, institucions, educació,
etc.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.acicom.info/ccc-festival/


   

Helena Nadal i Carrasco
Treballa com a professora d’Imatge en l’Institut Juan Comenius de València, en el qual, des
de l’Associació Cultural,  s’organitza el festival  de curtmetratges Cortocomenius. A més,
col·labora en diversos projectes de ficció com script.

Festival de Curmetratges Cortocomenius
http://cortocomenius.comenius.es/cortocomenius 
A punt de celebrar la seua X edició, el festival Cortocomenius naix amb la intenció d’oferir a
tots aquells que s’inicien en el món de la producció audiovisual els millors treballs dels
professionals valencians del món de curt.  A més, pretén promocionar i premiar que els
estudiants  comencen  a  crear  les  seues  primeres  produccions  i  que  el  curtmetratge
amateur puga disposar de l’embranzida necessària per a professionalitzar-se a poc a poc.

Opinió sobre el panorama actual
"Els curtmetratges sempre han sigut un espai d’experimentació i aprenentatge que ens ha
servit  a  tots  els  que  hem volgut  endinsar-nos  en  el  món  de  la  ficció  audiovisual  per
començar i innovar. Per això la promoció i ajuda als joves que ara arriben ha sigut sempre
un dels objectius clau del nostre festival. Pensem, a més, que es tracta d’una idea que s’ha
de posar en valor des de més àmbits per tal de consolidar el sector audiovisual valencià,
fins i tot, en clau més general."

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://cortocomenius.comenius.es/cortocomenius


                            

Joshua Vázquez Blanco 
Llicenciat  en  periodisme per  la  UCH CEU de  Montcada.  Redactor  en  mitjans  com El
Mundo Comunitat Valenciana en la secció de cultura i espectacles, cap de redacció de la
revista de tendències LaMilk Magazine. Col·laborador en diversos mitjans de comunicació
especialitzats  en  música  i  cultura.  Col·laborador  en  el  Festival  Internacional  de
Migmetratges La Cabina, en el qual exerceix diverses funcions (coordinador del festival en
2014).  Actualment,  cap  de  sala  en  Radio  City  València  i  coordinador  del  Festival
Internacional  de Curtmetratges que se celebra cada any.  En 2016 se celebrarà la  XVI
edició.

Festival Internacional de Curtmetratges Radio City
https://www.facebook.com/festivalcortometrajesradiocity
Aquest festival està centrat en els nous llenguatges audiovisuals. Ambiciona proporcionar
un espai per a la trobada, la reflexió i la crítica. El festival emergeix com un projecte en
moviment dedicat a exposar tot allò nou que està donant l’escena actualment i a fomentar
l’encreuament de diferents branques artístiques que utilitzen la imatge en moviment.
Pensat per a aquells que assisteixen habitualment al cinema i els que no; per a aquells que
gaudeixen amb les projeccions i aprecien el llenguatge visual; per als que busquen als un
cinema  essencial  i  per  als  quals  creuen  que  el  mestissatge  defineix  el  llenguatge
cinematogràfic contemporani. Té un perfil de programació que se centra en les obres no
convencionals,  les  noves  propostes  i  les  experiències  interdisciplinàries  i  trencadores.
Ofereix una programació complementària a la proposta cinematogràfica que es presenta
en la temporada regular en les sales comercials.  

El festival va nàixer en el 2002 amb la col·laboració dels responsables de  Sense Filtre,
l’emblemàtic programa de cinema de Punt 2. Ja en la primera edició es van inscriure més
de 170 curtmetratges, nombre que es va duplicar en les següents edicions. És un festival
que va començar com una mostra de cinema a petita escala i que s’ha convertit en un
repte  per  als  cineastes  novells. Actualment  és  reconegut  com  un  dels  festivals  més
importants d’España i comença a ser-ho també internacionalment gràcies al gran nombre
de participants d’altres països com ara Argentina, Uruguai, Colòmbia, Mèxic, Perú, Israel,
Palestina, Anglaterra, Itàlia, etc. Un  certamen que es basa en la valoració de tots els curts
presentats  per un jurat  compost  per representants  d’àmbits  culturals  diferents.  Un dels
premis  més  emblemàtics  és  el  que  s’atorga  amb  la  valoració  del  públic.  Per  això,
l’assistència al festival és, a més d’un incentiu cultural i lúdic, una aportació a la creació de
noves apostes cinematogràfiques.

Curt creixent, trobades del cinema breu

https://www.facebook.com/FestivalCortometrajesRadioCity


José Antonio Hurtado
Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Història i Estètica del cinema per la Càtedra
de Cinema de la Universidad de Valladolid. Entre 1985 i 1989 és responsable de l’Aula de
Cinema de la Universitat de València. En 1989 entra en la Filmoteca de la Generalitat
Valenciana com a cap de redacció de la revista  Archivos de la Filmoteca. Aquest mateix
any és nomenat Cap de Programació, càrrec que ocupa actualment in la Filmoteca de
CulturArts-IVAC.  És,  a  més,  professor  de  gèneres  cinematogràfics  en  la  Càtedra  de
Cinema de la  Universidad de Valladolid.  Membre del  consell  de redacció de la  revista
Caiman. Cuadernos de cine  (antiga  Cahiers du Cinema España). Ha col·laborat com a
articulista  en  revistes  de  cinema  com  ara  Nosferatu o  Archivos  de  la  Filmoteca i  en
diversos  llibres  col·lectius.  Radiografías  del  cine  negro:  un  travelling  histórico,  Paul
Schrader,  Robert Aldrich,  Richard Fleischer o  Robert Rossen. És autor dels llibres  Cine
negro, cine de género y París, Texas, aquest últim coescrit amb Antonio Santamarina. 

CulturArts–IVAC
http://ivac.gva.es    
L’IVAC és  una subdirecció  de  CulturArts  que concentra  totes  las  matèries  relatives  al
cinema. D’una banda, les funcions pròpies d’una institució com la Filmoteca al voltant del
patrimoni i a la cultura cinematogràfica (programació, documentació, publicacions i arxiu
fílmic). D’una altra, les tasques de foment i promoció de l’audiovisual valencià, assumint la
convocatòria i  concessió de les ajudes al  sector  audiovisual valencià. A més, també el
Festival Internacional de Cinema de València CinemaJove.

Opinió sobre el panorama actual
“El problema del curtmetratge és trobar la manera de donar-li la visibilitat que es mereix i,
al mateix temps, saber vendre’l  al públic perquè deixe de ser considerat una obra menor
en l’àmbit cinematogràfic.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://ivac.gva.es/


        

Ignasi Garcia Piera
Soci  fundador,  juntament  amb  huit  persones  més,  de  la  Cooperativa  La  Cinemista,
encarregada de la reobertura dels antics Cines Aragón, anomenats ara Aragó Cinema.
Diplomat en Art  Dramàtic,  especialitat  Interpretació  (1995-2000),  i  diplomat en Direcció
escènica, 2005-2007. Impulsor del Cinefórum El espíritu de la colmena de València. També
va ser gerent i administrador del videoclub Underground de València (2007-2014). 

Aragó Cinema
http://aragocinema.com 
“Hem  remodelat  els  antics  Cines  Aragón  per  a  oferir-te  bon  cinema  a  bon  preu.
Seleccionem setmanalment pel·lícules interessants que, o bé van estar poc de temps en la
cartellera o, simplement, hi no van estar. També projectarem documentals i pel·lícules que
aporten al  discurs cinematogràfic elements innovadors que creiem que mereix la  pena
subratllar.  Intentarem que en la nostra programació el cinema establisca un diàleg que
col·labore amb l’enriquiment de l'experiència quotidiana que suposa habitar la nostra ciutat,
València, donant visibilitat a projectes cinematogràfics que no sempre troben espai en els
seus cinemes.” [text tret de la web]

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://aragocinema.com/


Lila Giovanno 
Graduada en Comunicació Audiovisual, va completar els estudis de Producció de Cinema
en la New York Film Academy. Va ser becària en el departament de promoció de l'IVAC on
va col·laborar  amb la  producció del  catàleg  de  Curts.  Va treballar  com a assistent  de
convidats  en el  departament de protocol  del Festival Internacional  de València  Cinema
Jove, on també va ser coordinadora de trànsit i còpies i assistent de programació. A més,
ha sigut voluntària en el Toronto International Film Festival i ha col·laborat amb el festival
de  migmetratges  La  Cabina.  Actualment  cursa  un  Màster  de  Protocol  i  Producció
d'esdeveniments en la UCJC. 

La ruta más corta 
www.larutamascorta.com
Naix  com  a  iniciativa  per  a  promocionar  el  curtmetratge,  aprofitant  l'impuls  de
l'esdeveniment  “El  Día  Más  Corto”  promogut  per  la  Coordinadora  del  Cortometraje
Español.  La ruta más corta és un circuit de projeccions d'obres valencianes en diferents
locals en els barris més emblemàtics de València. Dura un dia i permet als espectadors
anar d'un local  a un altre  sense perdre's cap sessió.  El  primer any es va celebrar  en
Russafa, després, en el Carmen i enguany, en el Cabanyal.
Els nostres objectius són aquests:  apropar el curtmetratge valencià al  públic majoritari;
presentar títols de certa rellevància i que han tingut poca visibilitat a València; afavorir la
trobada entre els creadors de curts i el públic; fer conéixer espais alternatius d'oci al públic;
i incentivar la producció audiovisual local a través del pagament de drets d'exhibició a les
obres projectades.

Opinió sobre el panorama actual 
“Cada vegada més hi ha nous espais que programen curts, com ara associacions culturals,
llibreries, i fins i tot bars (el nostre esdeveniment és l'exemple perfecte d’això). El públic
s'interessa pels curts, però encara falta una consolidació de la cultura del curtmetratge,
perquè, encara que a nivell regional tenim festivals de curts bons i consolidats, el repte
seria arribar encara més al públic majoritari, amb programacions en sales de cinema, per
exemple. Encara que, al mateix temps, també crec que és positiu relacionar el curt amb
espais alternatius, ja que per la seua durada és un format perfecte per a generar el debat
amb el públic. Així mateix, pense que en general a València els esdeveniments culturals es
coordinen bé amb els mitjans de comunicació i sol haver-hi una bona difusió local.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.larutamascorta.com/


                             

Beatriz Martínez
Productora  i  gestora  cultural.  Té  experiència  en  la  producció  d'informatius,  ficció
(curtmetratges,  llargmetratges  i  publicitat),  producció teatral  i  coordinació  i  organització
d'esdeveniments  culturals.  En  l'actualitat,  a  més  de  ser  la  secretaria  de  Mediterrània
Audiovisual,  treballa  com  a  cap  de  producció  per  a  la  productora  especialitzada  en
publicitat AticoCuatro. L’any pròxim començarà a col·laborar amb un programa de cultura
en  Radio  Milenium  on  parlarà  sobre  cinema  espanyol  i  sobre  les  activitats  de  la
Mediterrània  Audiovisual,  així  com  també  la  publicació  del  seu  estudi  sobre  la
responsabilitat social en el cine espanyol. 
www.es.linkedin.com/pub/bea-martínez/18/866/79a/    

Associació Mediterrània Audiovisual
www.mediterraniaaudiovisual.com  
Associació cultural, d'àmbit autonòmic, nascuda de les inquietuds de tres joves dedicats a
la  branca  de  l'audiovisual  de  manera  professional,  que  preten  provocar  un  gir  en  el
funcionament del sector, sobretot en la província d'Alacant, i especialment després de la
desaparició de Canal 9 i de la Ciutat de la Llum. Pot formar part de l’associació qualsevol
persona amb inquietuds en el camp de l'audiovisual, ja siguen professionals, estudiants o
aficionats. 
Els pilars principals de Mediterrània Audiovisual son tres: el primer, l'educació en la imatge
i el coneixement de la narrativa audiovisual des de la infància. El segon, la formació en la
producció de projectes audiovisuals (tallers, cursos i master class). I el tercer, la promoció
d'obres  audiovisuals  locals  i  nacionals  de  caràcter  professional  amb  esdeveniments  i
projeccions.

Curt creixent, trobades del cinema breu
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Teresa Mata Ferrer
Llicenciada en Comunicació Audiovisual  per  la  Universitat  de València amb estudis  de
Màster en Documental Creatiu en la Universitat Autònoma de Barcelona. Interessada en la
pedagogia  audiovisual  i  l’art  com a  vehicle  per  a  l’acció  social.  Estudia  el  Màster  de
professorat de Secundària en Serveis Socioculturals i s’especialitza en Educació Artística i
Gestió de Museus. Actualment és codirectora de Totò, Festival de Cine Itinerant i membre
del Cinefórum l’Atalante, on col·labora amb la programació, col·loqui  i  difusió de cicles
cinematogràfics per a l’Aula de Cinema de la Universitat de València.

Aula de Cinema de la UV
www.cineforumatalante.com 
Gestionada pel Cinerfòrum L’Atalante, l’Aula de Cinema és un espai obert de programació,
visionat  i  reflexió  a  través  del  cinema  que  organitza  cicles  mensuals  de  diferents
temàtiques. Totes les sessions són en versió original subtitulada i són d’entrada lliure. Les
projeccions, acompanyades de presentació i col·loqui posterior, es fan en el Col·legi Major
Rector Peset (dimarts a les 18:00 h), en el Palau del Cerveró (dijous 18:00 h, sempre de
temàtica científica) i en La Nau, durant el període estival (Nits de cinema al claustre).

Totò, Festival de Cine Itinerant
www.emergents.info
És  un  projecte  seleccionat  en  la  convocatòria  Emergents  de  la  UV  sobre  innovació
sociocultural.  La idea: un taller de cinema per a xiquets que derivarà en un festival de
curtmetratges i un debat obert sobre audiovisual i educació. La primera edició tindrà lloc en
2016 a Natzaret i pretén obrir-se a altres barris allunyats del circuit cultural.

Opinió sobre el panorama actual
“Sembla que hi ha por a concebre el curt com a pel·lícula amb entitat pròpia. Sovint el curt
es considera un complement del llarg, una mentalitat que es dóna tant en l’espectador com
en  el  programador.  Com  aconseguir  valorar-ho  com  a  tal?  Com  articular  una  única
presentació i col·loqui al voltant d’unes obres conjuntes?”

Curt creixent, trobades del cinema breu
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Abel Guarinos i Vinyoles
Treballa com a Tècnic de Gestió Cultural en CulturArts Generalitat, des d’on coordina —
entre  d’altres— projectes  com el  Circuit  CulturArts  (abans Circuit  Valencià  de  Teatre  i
Dansa i, fins el 2009, Circuit Teatral Valencià). 
Màster en Gestió de Serveis Culturals (2001), Llicenciat en Filologia (1992) i Diplomat en
Pedagogia (1988), tots tres per la Universitat de València. Des de 1990 fins a 2014 (25
anys ininterromputs)  dirigí  la  Mostra  Internacional  de  Mim a  Sueca.  Escrigué diverses
obres de teatre que s’han representat arreu del País per grups no professionals ( La invasió
de les  marietes,  El  pas del  temps o  Sensepicors)  així  com versions d’obres d’Eugène
Ionesco i d’Eduardo Zamanillo per a Moma Teatre i L’Horta Teatre, respectivament. 
Ha publicat articles i estudis sobre teatre valencià i molt especialment sobre el s.  XIX i el
dramaturg Josep Bernat i  Baldoví.  En el camp de les arts plàstiques ha publicat  sobre
fotografia  i  pintura,  tot  destacant  els  seus  articles  sobre  l’obra  de  Manuel  Boix  i  el
comissariat d’exposicions, entre les quals sobreïx la itinerant europea de l’obra gràfica i
impresa de Boix o la  més recent  en la  Universitat  de València.  Entre 1990 i  1993 fou
corresponsal del Levante-EMV. 
Esporàdicament  imparteix  classes  sobre  gestió  cultural.  Li  agrada  analitzar  amb
posterioritat i preveure amb antelació, i solament s’entristeix quan se n’adona que el dia
sols té 24 hores i  que passen veloçment. Ha rebut  diversos premis relacionats amb la
gestió de les arts escèniques (entre els quals el de la Crítica de València,  Tablas de la
FTACV i Estimat de l’AVETID).

Circuit CulturArts
És una iniciativa de la Generalitat per a la cogestió de la programació escènica, musical i
audiovisual  en les ciutats  de  la  Comunitat  Valenciana.  Inclou diferents  modalitats:  Arts
escèniques, Música, Lírica i Cinema.
Els ajuntaments que desitgen formar part del Circuit CulturArts per tal de presentar una
programació professional, cogestionada i cofinançada han de disposar d'un auditori o espai
adient per a l'activitat, d'un programador cultural, d'un pressupost mínim i d'un preu públic
de les entrades calculat a partir d'uns mínims establerts pel Circuit.
En el cas de la modalitat de Cinema, els ajuntaments tenen a la seua disposició el catàleg
de  Curts-IVAC,  el  DVD  del  qual  es  facilita  a  cost  zero,  mentre  que  l'ajuntament  ha
d'assumir els costos de reproducció o d'autor.

Curt creixent, trobades del cinema breu



                

Luis E. Pérez
Guionista i director de les sèries de ficció L’Alqueria Blanca, Wintersun (webserie) i Pedro
Reyes  for  President (webserie).  Ha  realitzat  programes d’entreteniment,  documentals  i
sèries d’animació. Com a curtmetratgista ha escrit i dirigit les obres Ahora vuelvo i Fieras.
Forma part de l’equip de continguts d’Autors en Curt (EDAV-SGAE).
www.es.linkedin.com/pub/luis-e-pérez-cuevas/22/34/358/   

Autors en Curt
www.edav.es
És una mostra de curtmetratges valencians organitzada per EDAV en col·laboració amb la
Fundació SGAE. Els cicles s’organitzen amb l’objectiu d’impulsar l’imprescindible, però no
sempre valorat, paper que desenvolupen els guionistes en la producció audiovisual.

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.edav.es/
http://www.es.linkedin.com/pub/luis-e-p%C3%A9rez-cuevas/22/34/358/


Sonia Martínez i Miguel Ángel Baixauli
Sonia és llicenciada en Belles Arts i treballadora cultural. Codirectora de  Cine Por Venir.
Interessada en l’apropament de la creació contemporània al públic, centra el seu treball en
la producció, la mediació i la gestió cultural desenvolupant projectes tant per a institucions
públiques  i  privades  com  promovent  iniciatives  independents.  A més,  ha  treballat  en
projectes como ara el Festival MBC, Espai Rambleta o el Festival VEO.
Miguel Ángel és cineasta i educador popular. Codirector de Cine Por Venir, també treballa
en  la  Fundació  La  Posta,  el  projecte  Artxiviu  i  la  Fundació  Assut.  El  seu  primer
llargmetratge,  Temps d’aigua va rebre el premi al millor documental en la 30a Mostra de
València,  i  va estar  present  en diversos festivals internacionals.  Des de llavors,  el  seu
treball  busca desenvolupar  processos fílmics capaços de generar  nous contextos i  de
conjugar-se amb processos socials.  Ha realitzat  el  llarg  Sol  d’Amparaes  (2014),  i  està
dirigint una sèrie documental sobre l’Horta de València ( Esperant l’aigua). 

Cine Por Venir
www.cineporvenir.org 
És  un  fòrum d’intercanvi  d’experiències  i  processos  relacionats  amb la  imatge  fílmica
contemporània  en  el  qual  s’exploren  les seues possibilitats  actuals  i  les relacions  que
manté amb altres pràctiques artístiques i socials. Està organitzat a través de la IMATGE
(projeccions  i  cine-fòrum),  la  PARAULA (trobades,  presentacions  i  debats)  i  l’ACCIÓ
(activitats formatives de creació i reflexió).
Les  jornades  de  Cine  Por  Venir  es  desenvolupen anualment  a  València  en  el  primer
trimestre de cada any, en els espais de Les Naus, l’IVAM i la Filmoteca de CulturArts. L’any
2015 l’activitat es va allargar fins al mes de juny amb el procés col·lectiu de Públicos Por
Venir, desenvolupat en la Fundació La Posta. L’objectiu de les jornades és  la generació
d’un espai de trobada per a creadors, professionals de l’audiovisual i públic interessat, que
provoque sinergies entre ells i que possibilite projectes de continuïtat. 
Cine  Por  Venir  pretén  establir  una  comunitat  de  públics  heterogenis  que  s’acosten  al
cinema contemporani, en primer lloc com a espectadors, però també com a partícips actius
de la creació i de les problemàtiques que afecten al dispositiu fílmic de hui.

Opinió sobre el panorama actual
“Nosaltres no treballem amb la intenció de classificar les obres fílmiques en funció de la
seua durada. Tant els convidats a la secció IMATGE com les pràctiques que activem en
ACCIÓ escapen a aquestes definicions, i posen el focus en els processos que han portat a
generar les obres, els que han activat i els qüestionaments ètics, estètics i polítics que
planteja. Possibilitar el diàleg entre els diferents agents que componen allò fílmic i construir
relacions de trobada i treball conjunt són els nostres objectius finals.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.cineporvenir.org/


       

Áurea Ortiz Villeta
Professora i crítica de cinema i art. Ha treballat en la Filmoteca de València en diverses
etapes, des de 1990 fins a 2015, en diversos departaments: programació, extensió i arxiu
fílmic. Professora d’Història de l’Art de la UV, actualment és assessora de l’equip de govern
de  l’Ajuntament  de  València.  Els  seus  temes  de  recerca  són  la  història  del  cinema
espanyol, la relació del cinema i les arts i la representació de la dona en l’audiovisual.
Entre les seues publicacions destaquen La pintura en el cine: Cuestiones representación
visual i La arquitectura en el cine, a més de nombrosos articles en revistes especialitzades
i en diverses obres col·lectives. Crítica de cinema de la Cartelera de Levante-EMV durant
15 anys i comissària de diverses exposicions, ha organitzat cicles de projeccions i debats i
ha  impartit  conferències,  tallers  i  cursos  sobre  temes  cinematogràfics  en  diverses
universitats i centres culturals espanyols. Ha sigut jurat de nombrosos festivals de cinema i
és  col·laboradora  de  CEAR  i  de  Valencia  Acoge,  entitats  socials  amb  les  quals  ha
organitzat cicles de cinema i tallers educatius i ha coordinat projectes de sensibilització
social i incidència política vinculats a la cultura visual.

Opinió sobre el panorama actual
L’IVAC, encara que preferisc anomenar-la la Filmoteca, és l’organisme on he treballat durant
quasi dues dècades assumint tasques i responsabilitats diverses. La Filmoteca, qualsevol
filmoteca, em sembla una institució cultural imprescindible per a la societat. És l’encarregada
de preservar el patrimoni fílmic i, amb ell, la memòria audiovisual, a més de garantir la seua
difusió. En plena societat de l’espectacle i en un món on la imatge en moviment pràcticament
construeix la realitat,  considere absolutament imprescindible la seua preservació, estudi i
divulgació  per  part  de  les  institucions  públiques.  I  en  aquest  moment  em sembla  molt
insuficient el suport institucional i els recursos que rep la Filmoteca.

Seria una gran notícia que el patrimoni audiovisual començara a considerar-se al mateix
nivell  que altres  patrimonis.  Però  és  important  entendre  que la  missió  d’una filmoteca
també actua en el present i construeix el futur. Per aquest motiu, s’ha d’estar atents a la
producció contemporània i, molt especialment, a les pràctiques fílmiques que no troben lloc
en una indústria audiovisual captiva dels interessos del mercat i que, com sabem, no és
gens lliure, encara que alguns s’hi obstinen.

Com que la docència també forma part central de la meua experiència professional, no puc
deixar de comentar alguna qüestió sobre aquest tema. Som permanentment consumidors,
conscients i inconscients, d’imatges. Per això, considere que no hi ha pensament lliure possible
sense un coneixement de la història de la imatge i del cinema i sense formació en aquestes
matèries.  Desgraciadament  açò  no  se  soluciona  únicament  dotant  les  filmoteques  dels
recursos necessaris; l’educació és el territori on es juguen totes aquestes qüestions. Mentre no
hi haja una formació que permeta que tothom accedisca al coneixement de la imatge, estarem
escamotejant  una  part  crucial  de  la  nostra  cultura  i  contribuint  a  la  consolidació  d’un
analfabetisme audiovisual que cercena la possibilitat d’una ciutadania ralment lliure.

Curt creixent, trobades del cinema breu



         

Daniel Gascó

Gestiona  des  de  2004  el  videoclub  Stromboli,  la  missió  del  qual  supera  el  vessant
comercial, i reuneix un arxiu de vora 10.000 títols. Des de 2015, forma part  de l'equip de
crítics  de  Cartelera  Turia i  també  col·labora  periòdicament  amb  la  revista  Caiman
Cuadernos de Cine.

És  un  addicte  i  estudiós  del  cinema  des  de  la  infantesa.  Inicia  Estudis  de  Ciències
Empresarials on realitza activitats per a l'Aula de Cinema de la Universitat Jaume I de
Castelló en 1991 i no cessa de col·laborar en diferents mitjans.

A València, a partir de 1996, forma part del consell de redacció de Banda aparte. També
col·labora en diferents llibres col·lectius sobre curtmetratges de grans cineastes,  sobre
Montxo Armendáriz, vampirisme o Federico Fellini.

En Ràdio 7 treballa en el programa “El séptimo cielo”, de TV Las Provincias, i en “Butaca
Cero”, on presenta setmanalment una pel·lícula de cinema clàssic. Durant cinc anys, forma
part de la plantilla de crítics de la  Cartelera de Levante-EMV. La crítica, com a pràctica
personal, fal·lible i artística, és altra de les seues passions. I en la docència ha fet classes
com convidat en la UV i en la UJI. 

Opinió sobre el panorama actual 

"Parlar de curtmetratge ja no suposa referir-se a un cinema invisible. En aquest sentit, el
panorama ha millorat.  Han aparegut  plataformes, com Vimeo, que donen accés a una
infinitat d'obres. El repte, no obstant, cotinua sent la normalització del seu accés a canals
de distribució més populars, com ara les edicions en DVD o Blu-ray. I el més rellevant de
tot, prendre consciència del fer que un curtmetratge no és menys important que un llarg.
No es tracta d'obres d'aprenentatge, n’hi ha alguns amb gran maduresa. El cinèfil més àvid
sap  que,  sovint,  grans  moments  de  cinema succeeixen  en  aquestes  obres  de  menor
durada.”

Curt creixent, trobades del cinema breu



Eduardo Guillot

Periodista cultural  i  crític  de cinema des de fa  més de 25 anys.  Actualment  col·labora
regularment amb Rockdelux, la Cartelera de Levante-EMV i la web CulturPlaza. 

Assessor del festival Abycine (Albacete) des de 2007. Assessor internacional del festival
Cinema Jove entre 2001 i  2006.  Tècnic  en  el  departament  de  programació  d'IVAC-La
Filmoteca durant cinc anys. Director dels curtmetratges Amadeo, una historia real (2005) i
Exterior  noche (2007).  Membre del  comité  de selecció  de  Talent  Campus Guadalajara
(Mèxic)  2016.  Coordinador  dels  volums  ¡Rock,  acción!  Ensayos  sobre  cine  y  música
popular (AvantPress, 2008) i Del fotograma al byte. Representaciones de los videojuegos
en  el  cine  (MuVIM,  2015).  Col·laborador  en  llibres  col·lectius  com  ara  Claroscuro
balcánico. El cine de Emir Kusturica (Filmoteca Canària, 2001) o  Neo Noir.  Cine negro
americano moderno (T&B Editors, 2011), entre altres. LinkedIn

La Cartelera de Levante-EMV. www.levante-emv.com  

Suplement setmanal de cultura i espectacles del diari Levante. Coordinador de la secció
musical NEO i membre de l'equip de crítics de cinema de la publicació.

Rockdelux: www.rockdelux.com  

Revista mensual de música i cultura popular.

CulturPlaza: http://valenciaplaza.com/culturplaza  

Web associada a ValenciaPlaza i centrada en informació cultural.

Opinió sobre el panorama actual

“Pel que fa a la situació actual del curtmetratge, tinc la sensació, potser equivocada, que
és un format que es manté estable des de fa uns anys. Després d'un boom que va crear
una mena de star system i va permetre a molts directors accedir al llarg, va deixar de ser
tendència de moda per a normalitzar la seua situació, que segueix passant pels festivals,
les vendes de drets a televisió i la pugna per a les nominacions als Goya. Seguisc trobant
a faltar la celebració d'un mercat del curt potent, que permeta posar en contacte a tots els
agents  involucrats  en  el  tema (cineastes,  productors,  distribuïdors,  agents  de  vendes,
televisions, festivals) i  també crec que, per a les circumstàncies actuals de la indústria
(molt afectada per la crisi, i a València per la desaparició de Canal 9), ja no és tan senzill
fer  el  salt  del  curt  al  llarg,  cosa  que,  d'alguna  manera,  també  fa  més  difícil  la
professionalització del curtmetratgista.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://valenciaplaza.com/culturplaza
http://www.rockdelux.com/
http://www.levante-emv.com/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=aaiaaakfsyobsumfgrm0ilbq6y_gal74w2egeou&trk=nav_responsive_tab_profile


                        

Eugenio Viñas

Abans de finalitzar la llicenciatura en Periodisme que mai vaig acabar, em vaig adonar que
cap mitjà  em contrataria  si  l'única  cosa que podia  aportar  era  el  meu  currículum.  No
bastava amb el fet que haguera treballat en mitjans des de l'adolescència, que quan vaig
començar la carrera ja treballara en una televisió local, que haguera treballat com a tècnic
de so de plató, càmera de directe i, al cap i a la fi, periodista. Així que, amb dos companys,
comencem a explorar què era allò del posicionament en Google, el SEO. I, de seguida,
l'explosió  d'audiències que suposaven per  als  mitjans  les  xarxes  socials.  Obrírem nou
blogs i, quan ens avorrim de fer el pirata afusellant els temes dels mitjans professionals,
llavors sí, vam oferir els nostres serveis a mitjans convencionals, però amb el know how de
com circula la informació en internet. Aquell va ser el punt de partida, encara que el meu
àmbit de comunicació natural és el que en les redaccions es delimita sota l'etiqueta de
Cultura. He gaudit  d’una beca de recerca sobre discapacitat i  comunicació en els Jocs
Olímpics, he sigut becari en la Cadena SER i sóc cap de redacció en CulturPlaza, el braç
de cultura, entreteniment, oci i societat de  València Plaza.

València Plaza www.valenciaplaza.com 

És un mitjà de comunicació natiu en linia i capdavanter en la Comunitat Valenciana com a
digital pur. Revisant les xifres d'audiència de novembre, el mitjà va tenir 3.304.560 pàgines
vistes i 455.781 usuaris  únics exclusius.  Tot  açò parteix  del  convenciment editorial  de no
publicar successos de països remots, notícies sensacionalistes, foto galeries sexistes o els
virals a partir dels quals es nodreixen habitualment les xifres d'audiència d'altres mitjans de la
premsa en línia. El projecte, que té ja cinc anys i mig, és l'únic impulsat amb capital 100 %
valencià i que manté als seus accionistes fundadors en el core de l'empresa. Compta amb 24
professionals. La seua estratègia es pot resumir així: oferir, de manera ininterrompuda, una via
alternativa en la qual predominen les informacions exclusives, confidencials i que parteixen del
periodisme econòmic, encara que les branques esportiva i cultural suposen un baló d'oxigen
tant d'audiència com d'amplitud a l'hora d'abordar la realitat social de la Comunitat Valenciana.

Opinió sobre el panorama actual

“L'estat  de  salut  del  curtmetratge  en  la  Comunitat  Valenciana  compta  amb  alguns
contrapunts  dignes  de  reflexió.  D'un  costat,  el  de  tenir  festivals  —fins  i  tot  de  talla
internacional— amb solera i, al mateix temps, desiguals, que suposen un aparador per a
aquestes creacions. D'un altre costat, aquest aparador quasi es consolida com l'únic per a
aquests creadors que, lluny d'aquest tipus de certàmens, amb prou faenes tenen cabuda
en  altres  espais  d'una  activitat  —la  cinematogràfica—  sumida  en  una  profunda  crisi
econòmica, de model i generacional (per qui mou el negoci en distribuïdores i exhibidors).
Més enllà del sempre discutible sistema d'ajudes, imprescindible quan els projectes són
novells però que ha arribat a ser un motiu de dependència per a alguna generació,  la
connexió amb la societat civil, si es pretén o es busca com a massiva, no sembla travessar
el  seu millor  moment,  cosa que xoca frontalment  amb la  qualitat  que  es  deriva d'una
formació  per  part  dels  seus  autors  cada  vegada  més  gran,  més  específica  i  unes
possibilitats tecnològiques cada vegada més accessibles.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.valenciaplaza.com/


Jordi Revert 

Llicenciat  en Periodisme i  Comunicació Audiovisual,  i  doctorand en Comunicació en la
Universitat de València.  Màster en Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus pel
mateix centre. Des de 2008 ha exercit la seua labor professional com a crític i escriptor
cinematogràfic en mitjans en línia (Labutaca.net,  Détour,  Miradas de cine,  Efe Eme) i ha
publicat nombrosos articles en revistes científiques. Des de 2009 forma part del Consell de
Redacció de L’Atalante. Revista de estudios cinematograficos i des de 2015 n’és director.
En 2016 publicarà el seu primer llibre, un estudi monogràfic sobre el director holandés Paul
Verhoeven. Així mateix, ha impartit diversos cursos i seminaris universitaris sobre aspectes
relacionats amb el cinema i el periodisme i ha participat com a jurat en diversos festivals.

https://es.linkedin.com/in/jordirevert 

L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos

http://revistaatalante.com

Publicació  semestral  sense  ànim  de  lucre  fundada  en  2003,  editada  a  València  per
l’Associació Cinefòrum L’Atalante amb la col·laboració de diverses institucions. La revista
és  un  vehicle  d’expressió  tant  dels  professionals  com  dels  teòrics  i  publica,  a  més
d'assajos relacionats  amb el  cinema,  d’altres  temes relacionats  l'àmbit  de  l'audiovisual
contemporani. Actualment es troba indexada en diferents catàlegs i bases de dades de
revistes de recerca científica internacionals. 

Efe Eme

www.efeeme.com/

Revista  d'actualitat  musical  que  dedica  una  part  dels  continguts  a  la  crítica  i  l'anàlisi
cinematogràfica,  així  com  al  seguiment  d'esdeveniments  relacionats  amb  el  món  del
cinema.

Opinió sobre el panorama actual

“Confesse que no sé molt sobre la situació actual de la difusió de curtmetratges, i tan sol
puc  oferir  la  meua  perspectiva  com a  crític  i  escriptor.  Detecte  que  hi  ha  esforços  i
iniciatives interessants que donen veu als formats alternatius al llargmetratge, però també
que la gran assignatura pendent continua sent la de consolidar marcs en els quals aquests
formats  puguen arribar  al  seu públic,  més enllà  del  caràcter  eventual  dels  certàmens.
Iniciatives com la del  festival  La Cabina durant tot l'any poden marcar el camí que cal
seguir a l'hora d'acostar aquests formats a la gent. Però és necessari pensar com fer-ho
més i millor. Determinar de quina manera és possible crear finestres permanents que, a
més,  facen  possible  la  formació  d'una  crítica  pròpia,  que  no  es  relacione  amb  el
curtmetratge  o  el  migmetratge  com  si  d'una  anècdota  enmig  de  l'actualitat  fílmica  es
tractara.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.efeeme.com/
http://revistaatalante.com/index.php?journal=atalante
https://es.linkedin.com/in/jordirevert


Laura Pérez Gómez

Sóc llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i vaig estudiar un
màster en Comunicació Audiovisual. Escric crítica cinematogràfica i articles en la Cartelera
Turia,  també col·labore escrivint  per  a alguns portals  web com ara  Cortosfera,  B-Side
Magazine i gestione un blog sobre cinema i cultura. Dirigisc i coordine, juntament amb el
meu  equip,  el  festival  de  curtmetratges  Requena  y  Acción,  que  en  2016  celebrarà  la
tercera  edició.  Sóc  membre  de  la  comissió  executiva  de  l’Associació  Mostra  Viva  de
València i he sigut jurat del festival La Cabina. He escrit i dirigit diversos curtmetratges de
ficció i he col·laborat com a ajudant de producció i directora d'art en diverses produccions.

Cartelera Turia

www.carteleraturia.com

Revista cultural setmanal amb tota la informació cultural i d’espectacles de la Comunitat
Valenciana. Va editar el seu primer exemplar a València en 1964 i s'ha convertit, amb els
anys, en un referent cultural de la Comunitat. 

Requena y Acción

www.requenayaccion.blogspot.com

Festival de curtmetratges que se celebra en la localitat de Requena des de 2013. En 2016
tindrà lloc, del 27 al 29 de maig, en el Teatre Principal de Requena. 

Associació Ciutadana Mostra Viva Cinema del Mediterrani

www.mostraviva.org

Naix amb l'aspiració de ser un punt de trobada de les cultures del Mediterrani en les seues
múltiples expressions i, en particular, del cinema i l'audiovisual. La música, la literatura i la
gastronomia formen part també d'aquestes manifestacions culturals que ens ajuden a ser
més savis i més lliures. 

Opinió sobre el panorama actual

“El curtmetratge necessita més visibilitat en els circuits de distribució, nos només en els
festivals de cinema, i també és necessari que deixe de considerar-se un format inferior al
llargmetratge, ja que és una obra cinematogràfica en si mateixa i, com a tal, hauria de
valorar-se.”

Curt creixent, trobades del cinema breu

http://www.mostraviva.org/
http://www.requenayaccion.blogspot.com/
http://www.carteleraturia.com/


         

Carlos Escolano García

Llicenciat  en Història  de  l’Art  i  Màster  en Història  i  Estètica  del  Cinema. Programador
cultural en diverses associacions culturals i museus. Crític de cinema en mitjans com ara
Transit,  Versión original i  Cinemistas.  Realitzador  de  curtmetratges,  entre els  quals  es
troben  Eterna  sombra i  Kunstkammer.  Membre  del  comité  de  selecció  en  festival  de
cinema de Sax. 

Sobre Cinemistas: www.cinemistas.blogspot.com

Blog de creació personal  que sorgeix  de la  necessitat  d’experimentar  amb l’escriptura,
rescatar un tipus de cinema invisible i indagar en aspectes tangencials de l’audiovisual. 

Sobre Transit: www.cinentransit.com

Col·laboracions externes relacionades amb la cobertura de festivals de cinema. 

Opinió sobre el panorama actual

“Des  del  meu  àmbit  —el  de  la  crítica  i  comunicació—  trobe  a  faltar  un  procés  de
normalització  del  curtmetratge  com a obra  autònoma (ni  carta  de  presentació,  ni  obra
menor,  ni  exercici  previ  per  al  llarg)  i  una igualtat  en la  consideració de tots  els seus
gèneres (ficció, documental, experimental i animació).

Tinc també algunes preguntes: Per què escassegen les monografies sobre aquest format
de creació? Per què la cobertura informativa de festivals passa inevitablement per alt el
curt davant del llarg? Per què es tracta el curtmetratge com un menor d’edat respecte del
germà gran del director de llargs a l’hora de fer entrevistes o analitzar la seua obra?”
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Gerardo León

La meua relació amb el mitjà audiovisual arranca amb el meu treball en el terreny de la
producció de publicitat, documentals, sèries per a televisió, curts i llargs de ficció, tant en
tasques de post-producció, direcció o escriptura de guions. Màster en guió cinematogràfic
per l'extinta escola Luis García Berlanga de la UIMP, des de l'any 2007 sóc col·laborador i
responsable  de  la  secció  de  cinema de  la  revista  Agenda  Urbana de  València on  he
publicat centenars de ressenyes, entrevistes i articles d'opinió. Des de fa tres anys firme, a
més, la secció Qué decir de… espai setmanal de crítica cinematogràfica.

AU Agenda Urbana

www.au-agenda.com

Publicació mensual de divulgació cultural que es distribueix en la ciutat de València. Amb
vora deu anys de vida, Agenda Urbana suma, en la seua edició impresa, una pàgina web
amb la  informació  diària  més  completa  dedicada a  la  difusió  del  cinema,  el  teatre,  la
música, la gastronomia, la literatura, el còmic i tot tipus de propostes artístiques que es fan
en la nostra ciutat. Amb un tiratge de 10.000 exemplars al mes i més de 20.000 seguidors
en xarxes socials,  Agenda  Urbana s'ha  convertit  ja  en  un  dels  referents  de  la  cultura
valenciana.

Opinió sobre el panorama actual

“Als valencians ens agrada presumir del fet de viure en la tercera ciutat del país pel que fa
a la població,  al  pes polític i a l’econòmic. Però en el terreny de la creació i  la difusió
cultural, en quina posició ens trobem? Respondre modestament i sincerament a aquesta
pregunta  ens  donarà  les  claus  per  a  saber  què  ens  falta  en  aquest  àmbit  i,  en
conseqüència, què ens queda per fer.”
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Equip de producció de Curt creixent

Dora Martí, CulturArts-IVAC
És llicenciada en Geografia i Història. Va ser el subdirectora de programació del Festival
Internacional de Cinema de València Cinema Jove fins a 1998. En 1999 va treballar en
l'empresa Trivisión com a documentalista. L'any 2000 va entrar a formar part de l'equip de
l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia (antiga Filmoteca i actual CulturArts
IVAC),  on  ha  exercit  diverses  funcions.  Actualment  és  responsable de  la  promoció de
l'audiovisual,  mitjançant  el  desenvolupament  de  programes  i  iniciatives  vinculades  a
l'audiovisual valencià, entre les quals destaca el programa Curts Comunitat Valenciana.

Irene Cubells, Some Like It Short 
es.linkedin.com/in/irenecubells  
És  gestora  cultural,  distribuïdora  audiovisual  i,  des  de  fa  cinc  anys,  l'encarregada  del
programa  Curts  Comunitat  Valenciana i  d’alguns  projectes  més  de  promoció  del
curtmetratge valencià de l'IVAC. També es dedica a la distribució de curtmetratges des de
l'empresa Some Like It Short. I organitza, amb Lila Giovanno i Cristian Guijarro, el festival
de curtmetratges La Ruta Más Corta, que celebra enguany la tercera edició.

Manuel Ventimilla, MuVIM
És llicenciat en Belles Arts, per la Universitat Politècnica de València (UPV) i Màster en
Gestió de Serveis Culturals en les Administracions Locals, per la  Universitat de València
(UV). Funcionari de carrera de la Diputació de València. Com a tècnic de cultura treballa en
el Centre d’Estudis del MuVIM, és responsable de la producció i coordinació de projectes
de cinema i  conferències  cinemalmuvim.  Ha sigut  subdirector  de la Sala Parpalló  i  ha
treballat en el Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC) gestionant programes de
formació  i  assistència  tècnica  en  matèria  de  cultura  dirigida  als  municipis. També  ha
treballat en matèria de formació i gestió de serveis culturals amb diversos ajuntaments i
institucions. A més, és professor associat del Departament d'Humanitats de la Universitat
CEU Cardenal Herrera, comissari d'exposicions i artista plàstic des de 1991.

Álvaro Yebra, Some Like It Short 
És programador i distribuïdor de cinema. Llicenciat en Comunicación Audiovisual per la UV,
on  va  obtenir  el  DEA (Diploma d'Estudis  Avançats).  Ha  col·laborat  durant  anys  en  la
programació de l'Aula de Cinema de la UV i en la revista  L'Atalante, i té el CAP en Arts
Plàstiques de la UCM. Des de 2008 treballa en la distribuïdora internacional de curts Some
Like it Short, és programador en el Festival Cinema Jove i ha participat en diferent festivals
com a assessor, ponent o jurat. També realitza sovint projectes didàctics i tallers sobre
cinema i audiovisual, i ha treballat per als programes educatius de RTVV Escola de pares i
Babalà.  Com a director,  ha  fet  obres  de  diferents  formats  com ara  Malson (2005),  el
documental Mapping Benimaclet (2008) o el curt Vida Salvaje (2014). 
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