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ACCELERADORA DE CREACIÓ CINEMATOGRÀFICA



PRESENTACIÓ 

La Selva. Ecosistema Creatiu, és un estudi de 
producció, amb seu a Barcelona, format per un 
grup de cineasts i productors iberoamericans 
interessats en la renovació dels processos 
tradicionals de producció i difusió de pel·lícules. 
Apostem per narratives autèntiques i diverses 
fonamentals en la representació d’un món 
plural.  

L’Acceleradora de Creació cinematogràfica, 
és un programa que es realitza anualment grà-
cies a la trobada entre un cineasta consagrat i 
un grup de cineastes emergents seleccionats a 
través d’una convocatòria internacional.   

El 2019 dediquem l'Acceleradora de creació a 
la directora argentina Lucrecia Martel que, a 
través de la seva experiència, guiarà a un grup 
de 45 talents emergents en la recerca de les 
seves mirades sobre els personatges i el 
paisatge de la societat catalana actual. 

Durant el programa, cadascun dels partici-
pants experimentarà totes les etapes de la 
creació cinematogràfica, des de la idea fins a la 
projecció, prenent com a punt de partida un 
tema central proposat per la Directora Convi-
dada i una base de recursos de producció 
compartits. 

Com a resultat, cada participant lliurarà una 
peça de pròpia creació acabada. Més de 250 
pel·lícules curtes han estat produïdes gràcies a 
aquesta iniciativa, moltes d’elles guardonades 
en Festivals internacionals com Locarno i Berli-
nale, entre altres. 
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Lucrecia Martel en el rodatge de Zama, la seva última pel·lícula.



L’ACCELERADORA DE CREACIÓ CINEMATOGRÀFICA 

Lucrecia Martel  serà l’encarregada de liderar l’experiment de l’Acceleradora de 
Cinema que impulsa la cooperativa audiovisual La Selva. Ecosistema Creatiu, en 
què posarà en pràctica una fórmula de treball, gairebé científica, dissenyada espe-
cialment per a aquesta trobada, amb l’objectiu d’aprofundir en l’escriptura de 
diàlegs, la direcció d’actors i la postproducció, tenint com a eix central el so, per 
damunt de la imatge. Hi participaran 45 cineastes de 18 nacionalitats (Rússia, Xina, 
Panamà, Bolívia, Argentina, Polònia, Brasil, França, Mèxic, entre altres) que s'endin-
saran, durant 10 dies, en una única localització on filmaran 45 històries amb un 
grup d’actors professionals, també de diverses nacionalitats. El grup de creadors 
acabarà l’experiència el 15 de juny amb el visionat, a l’auditori Frederic Mompou de 
la seu de l’SGAE a Barcelona, les peces resultants d’aquest treball pràctic intensiu. 
Seu del taller: Bridge 48 

LA DIRECTORA INVITADA: LUCRECIA MARTEL 

Lucrecia Martel (1966) és una directora i guionista del nord de l’Argentina. Els seus 
quatre llargmetratges, dos d’ells Selecció Oficial del Festival de Cinema de Cannes, 
han estat premiats pels grans festivals i la crítica internacional, posicionant-la com 
a una de les cineastes llatinoamericanes més rellevants del segle XXI. El so és un 
dels principis bàsics de la seva creació al costat dels paisatges de calor i l’asfíxia 
general d’una societat en decadència.  

La seva obra, fundadora dins del Nou Cinema Argentí, es destaca per la creació 
d’un univers familiar, pròxim, íntim, inspirat en les històries del seu propi entorn so-
cial.  

“Sóc l’exemple vivent que per a fer cinema no es necessita més que una vida, una família, 
estar atenta. Vaig construir les meves eines des d’un lloc d’ignorància, d’una noia de l’interi-
or, classe mitjana, que no tenia una família amb una biblioteca amb les últimes tendències 
del pensament. Des d’un lloc molt provincià i petit em vaig construir el meu artefacte. I em 
vaig alliberar de la persecució de la veritat per a aquesta construcció. Tot el que jo filmo és 

mentida”. 

«El ojo extraterrestre». Per Mònica Yemayel. Revista Gatopardo. 3 juny 2018.  

Formalment concentra la seva força en la creació cinematogràfica des de l’escolta. 
Martel compta amb una elaborada concepció personal i particular de construir la 
narració a partir del so.  
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https://www.bridge48.com/


“Si veiem una pel·lícula de terror, podem tancar els ulls i evitar veure la ganivetada, el tret, el 
xoc. No tenim parpelles per a les oïdes. El so al cinema és l’inevitable”. 

Master Class Festival VivAmérica, 8 d’octubre de 2009. Casa de América. Publicat el 26 de gener de 2011 

Quan era nena, les narracions terrorífiques de la seva àvia aconseguien captar la 
seva atenció i mantenir-la immòbil durant les hores adultes de silenci i de migdiada, 
alimentant la seva imaginació. També solia submergir-se a la piscina i quedar-se en 
el fons, embolicada per l’aigua, escoltant l’estranyesa dels sons que arribaven des 
de fora. 

“Una sala de cinema és com una piscina de natació buida en la qual estem tots ficats i tot i 
que no hi ha aigua estem immersos en un fluid i aquest fluid elàstic és l’aire que es compor-
ta bastant semblant a com es comporta l’aigua en la transmissió del so. El so al cinema es 

propaga a la sala i travessa el cos. És una vibració que necessita un mitjà elàstic per a 
transmetre’s i travessa tot el que en el seu camí s’oposi. Això som nosaltres al cinema. Els 

que som tocats pel so, som els espectadors”. 

Master Class Festival VivAmérica, 8 d’octubre de 2009. Casa de América. Publicat el 26 de gener de 2011 
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LA METODOLOGIA DE L’ACCELERADORA CINEMATOGRÀFICA 

La Metodologia de l’Acceleradora va ser inicialment plantejada pel director iranià 
Abbas Kiarostami qui va experimentar diferents mètodes de formació pràctica du-
rant més de dues dècades a 18 països estimulant la creació de joves cineastes de 
tot el món. Posteriorment, l’experiència durant dues edicions amb el director ale-
many Werner Herzog, va modificar pràctiques, temps i recursos del plantejament 
inicial. 

La proposta d’estructura reuneix elements i processos conclosos al llarg de l’exper-
iència amb els dos directors en 4 països, amb recursos i limitacions variables, tots 
inclosos amb l’únic objectiu de facilitar el procés de creació i potenciar la qualitat de 
les obres realitzades. 

La Directora Convidada està en total llibertat de modificar el mètode del programa 
tenint com a marc de referència el treball pràctic en la conclusió d’una peça individ-
ual. Aquest any Lucrecia Martel prendrà com a punt de partida el registre sonor, la 
creació de diàlegs i la direcció d’actors. 
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LES ACTIVITATS PREVISTES 

RODA DE PREMSA / 4 de Juny 
Filmoteca de Catalunya 12:30 
La mateixa Lucrecia Martel presentarà el programa d’activitats de la seva visita a 
Barcelona.  
Per confirmar assistència poseu-vos en contacte amb:  
Jordi Martínez: jmartinezmallen@gencat.cat  
Jana Montllor: info@laselva.coop 

COL·LOQUI PRIVADO ECIB / 5 de Juny 
Un diàleg entre la Directora Convidada i el públic especialitzat de ECIB, en un ambi-
ent acadèmic, sobre el seu treball i carrera, acompanyat d’extractes de les seves 
pel·lícules. 

MASTER CLASS /  6 de Juny 
En col·laboració amb el Festival L’Alternativa i el Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, La Selva programa una Master Class de la cineasta oberta al públic 
al CCCB el dijous 6 de juny a les 19.00 h. 

RETROSPECTIVA DE LES OBRES DE LUCRECIA MARTEL / Jun 13 
La Filmoteca de Catalunya programa una retrospectiva completa de Lucrecia Mar-
te l a par t i r del 13 de juny, d ia que presentarà la seva darrera 
pel·lícula,  Zama  (2017), i a continuació participarà en un col·loqui amb el públic, 
moderat pel director de la Filmoteca, Esteve Riambau. El cicle inclourà els altres tres 
films de la directora:  LaCiénaga  (2001),  La niña santa  (2004) i  La mujer sin 
cabeza (2006), a més d’alguns curts.  
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ANTECEDENTS DEL PROJECTE  

L’Acceleradora de Creació Cinematogràfica va 
sorgir gràcies a la trobada entre Abbas 
Kiarostami i la directora del Programa de l’Ac-
celeradora de Cinema, Liliana Díaz, qui va es-
tendre l’experiència realitzada pel director 
iranià durant més de 15 anys cap a 
Iberoamèrica.  

Els tres anys de col·laboració amb el mestre 
iranià van portar la realització del projecte a 
Colòmbia 2014, Espanya 2015 i Cuba 2016. 

A partir de 2017, el director alemany Werner 
Herzog, s’integra a la iniciativa prenent el relleu 
i fent propi el mètode de formació i assessoria 
pràctic a Cuba 2017 i a la selva amazònica del 
Perú el 2018. 

L’experiència creativa única realitzada al Perú 
inspira el naixement de La Selva. Ecosistema 
Creatiu, un col·lectiu de cineastes i productors 
iberoamericans, determinats a estimular el 
creixement del cinema d’autor. 

La trobada creativa entre grans Mestres del 
Cinema i joves directors emergents interna-
cionals té com a objectiu el desenvolupament 
de mirades autorals autèntiques i úniques, a 
través de la realització d’una obra individual 
sota assessoria. 

Més de 250 pel·lícules curtes han estat pro-
duïdes gràcies a aquesta iniciativa, moltes 
d’elles guardonades en Festivals internacionals 
com Locarno i Berlinale, entre altres. 

Entorn d’aquesta trobada, es generen també 
activitats paral·leles com a Retrospectives, 
Master Class públiques que integren al públic 
local, multiplicant el diàleg i la reflexió al 
voltant de la creació cinematogràfica. 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ORGANIZA:

EN ALIANZA CON:

COLABORAN:

WWW.BLACKFACTORYCINEMA.COM/TALLER2017

CON EL APOYO DE:

6 — 16 MARZO 2017

TALLER PRÁCTICO

RETROSPECTIVA

MASTERCLASS

FILMANDO EN CUBA CON



RECULL DE PREMSA 
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«He continues to lead filmmaking workshops, most 
recently completing one for 48 young directors in 
the Peruvian jungle. “We had phenomenal results,” 
he said. “Everyone had to make films. The best 10 
of them are better than the selections for best 
short film at the Academy Awards. …It’s a won-
derful time.”»
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EL NOSTRE CONTACTE 

La Selva. Ecosistema Creatiu  
Societat Cooperativa Catalana Limitada 

NIF F67296624 

C/ Llull, 63-69 1er 2na  
08005–Barcelona 
info@laselva.coop 

Laselva.coop 

mailto:info@laselva.coop
http://laselva.coop
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