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INTRODUCCIÓ
El documental, de 67 minuts, és el fruit de dos anys de mirada intensiva a la vida del
club per part de les socies Rose Kowalski i Madeleine Sheahan. La idea de fer aquest
retrat els va venir a la Rose i la Madeleine després de fer-se socies del club l’any
2003.
“Quan começavem a venir al club ens impactava molt l’ambient de benestar i
convivència que s’experimenta aquí. Ens inspiraven les ganes de viure que transmet
la gent i com només l’entrar al club és com participar en un microcosmos de vida. Vam
veure que era un lloc idòni per fer una pel·lícula i així compartir aquesta experiència.
En el nostre documental el club és l’escenari on passa la vida, i compartim moments
profunds amb persones que es troben a punts diferents de la gran roda de la vida.
Resulta una pel·lícula sensual que explora la motivació i la fragilitat de l’èsser humà i
que permet descobrir aquesta comunitat tan diversa en el cor de Barcelona.”
En el documental es veu com transcorre tot un any sencer a la vida del club, i
s’inclouen imatges de quasi totes les activitats i racons de les instal·lacions, la
Travessia del Port i fins i tot la verbena de Sant Joan. El documental ha comptat amb
la participació de molts d’usuaris del club. Seria impossible enumerar tots els que hi
apareixen, però es pot destacar l’intervenció dels socis Joan Sagarra i Sonia Montes,
la jove nedadora Maria Borrella i els waterpolistes Victor García, Petar Trbojevic i
Gabriel Hernández.
Es va filmar usant càmeres de cine en pel·lícula de 16mm, així com càmeres de video
digital. L’us del cine ha facilitat imatges especialment belles de l’aigua i del cos humà
– entrenant, nedant i relaxant-se.
Polar Star Films es la productora barcelonina darrere aquest projecte i ha comptat en
la seva realització amb la co-producció de Televisió Catalunya, que estrenarà el
documental als seus canals la propera tardor.

Formato: 16mm/DVCPro50/DV ! HD/Digibeta. Duració: 67’ & 52’
Directora: Rose Kowalski
Productora: Madeleine Sheahan Executive Producer: Carles Brugueras
Una co-producció amb Televisió de Catalunya
amb ajuda del Media Programme of the European Union
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SINOPSI
EL CLUB un documental de Rose Kowalski & Madeleine Sheahan
Retrat sensual del dia a dia d’un club de natació tot explorant els desitjos, les
ambicions i les fragilitats de l’ésser humà. En una ubicació privilegiada amb vistes a la
platja, al port i a la ciutat de Barcelona, on àvies bronzejades, atletes d’èlit i fans del
culte al cos convergeixen en la seva recerca de benestar.
La pel·lícula segueix els altibaixos de la vida: l’espontaneïtat de la infantesa, els reptes
de l’adolescència, l’amor i l’ambició de l’edat adulta, les crisis de la mitjana edad i la
soledat i l’alliberament de la vellesa. Veiem com una entitat fundada en els ideals de
les classes treballadores evoluciona al llarg d’un segle cap a una comunitat diversa i
tolerant que és una casa fora de la seva llar pels seus socis.
“El Club” és una peça coral amb tres protagonistes principals i un fil narratiu que es
desenvolupa al llarg d’un any.
La Maria Borrella (12) té la idea fixa de
ser nedadora olímpica i el seu primer pas
és batre el rècord espanyol de crol.
Mentre s’entrena per assolir el seu
objectiu, encara el conflicte entre l’esport i
el que la seva entrenadora descriu com a
cóctel explosiu d’institut, discoteques i
nois.
La Sonia Montes (33) també busca una
medalla. Ballarina retirada, explica com va
coneixer l’Òscar, el seu marit, aquí al
gimnàs i com aquest la va introduïr al món
del culturisme. A mesura que la Sonia
s’entrena per aconseguir un lloc a les
finals de Bodyfitness, l’exigent règim
d’entrenaments comença a passar-li
factura,
tan
hormonal
com
psicològicament.
En Joan Sagarra (80) ens explica la desolació que va sentir en jubilar-se i veiem com
troba un nou alè de vida en el club. En Joan és l’ànima d’un grup de gent gran que
amb les seves converses diàries posen el punt reflexiu a la narració.
Una sèrie de personatges secundaris
acompanyen els protagonistes per
reforçar les històries principals.A mesura
que passen els dies i les estacions,
l’espectador es veu atrapat en el món
captivador del cos humà i per la metàfora
de la roda de la vida, personificada en els
diferents personatges i les seves històries
entrellaçades.
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FOTOS I DECLARACIONS D’ALGUNS DELS PROTAGONISTES

“Un dia vaig llegir a l'ordinador que el millor nedador del món, s'ha acostumat a ser un
peix, una part de la seva vida la passa a l'aigua entrenant; jo també em vull sentir com
un peix, llavors intento fer tot lo possible per sentir-me com si estigués com un peix
dintre de l'aigua, com si una part de la meva vida estigués relacionada amb l'aigua.”
“Els meus objectius d'aquest any seria ser campiona d'Espanya i parlant a nivell
internacional el meu gran somni seria ser olímpica. Les olimpiades faren a al 2012 i ja
tindrè els 17 anys i aquesta seria l’etat correcta per anar, m’agradaria anar amb
aquesta etat.”
“La majoria de gent no arriban perque prefereixen anar a la discoteca , prefereixen
passars’ho bé de nit o prefereixen veure. Si jo tingues un novio que no li agrades lo
que jo faig o no m’aceptés que anés a entrenar pues el deixaria perque m’ha de
respestar lo que jo vulgui , que si no vol que jo faci natació, que entreni, pues que
s’aguanti.”
Maria Borrella (13), nedadora

“En otros clubs cada uno va a su bola, y aquí no, aquí vienes "hola fulano, cómo
estás?, hola mengano, tu madre cómo está? Y tu padre sigue trabajando?" hay un
interés por la família de los demás. Es de barrio, barrio, barrio.”
“Yo me imagino viniendo aquí por las mañanas a tomar el solete, a hacer alguna
clase, y también imagino a mi hija viniendo a tomar clases y si conozco a mis nietos,
que vengan también al club!”
Sonia Montes, usuària del gimnàs i culturista.
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“Això és el cementiri dels elefans.. és la nostra casa sobretot dels jubilats. Despullats,
explicant acudits, dient bestieses, que crec que és lo millor de la vida no et fiques amb
ningú i dius totes les animalades del món. Aquesta crec que és una de les qüestions
nostres i sobretot al club al dematí perquè desprès canvia radicalment l'ambient. Els
avis ens en anem perquè toca menjar la sopeta, i allavonses vé la gent que treballa,
cap aquí.”
“A ningú, home i dona, no l’hi agrada fer-se vell, a ningú l’hi agrada. És llei de vida,
però a ningú, a mi que em diguin oh yo sóc feliç de que m’he fet vell. Una merda! El
que passa que intentes, tots, homes i dones, fer-te vell però mirar de conservar-te lo
millor possible!”
“El club és una peça de carn meravellosa i bona i tendra, però que a demés té una
salsa que la rodeja de totes els gustos, el picant, el suau, el soso, el salat i és tot aixó
el que forma part d’aquesta essència del club: és invisible, si, però es mastega, es
palpa.”
Joan Sagarra, jubilat

“Era el moment de l'associacionisme al païs, vull dir, tothom estava associat, perquè
és clar qué passa, les cases no disposaven ni de comoditats, aleshores les societats
tenien una importància molt gran. Al club tu hi arribaves a través de.. o perquè tenies
un familiar o perquè tenies un amic de l'escola o perquè...‘home perquè no vens amb
nosaltres? vine que ens reunim allà’ Així anava. Però un cop a dins el club la cosa
canviava, perquè automàticament el club se't convertia en la teva segona llar. Allà ho
tenies tot, tenies els amics, tenies les amigues, ho tenies tot!”
“Quan nosaltres vam començar a nedar al Club, tenies tot un seguit de gent que eren
molt idealistes que allà es lluitava verdaderament per a que la gent fés esport;
buscàven a gent jove i els portàven allà perquè era una espècie d'escola, era una
escola de vida de fer esport”
Manel Domènech, aficionat i historiador de la natació.
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“En principio es hobby pero después cuando empiezas escuela, colegio y no se qué
tienes que dedicar muchísimas mas horas que dedicas con 8 años entonces es
evidente que tienes que ya elegir”
“Es muchísimo más facil estar allí y jugar que mirar, no estamos acostumbrados esto
es algo que tengo que preparame y que me espera cuando termine la carrera.
Cuando tienes 20 años piensas de unas cosas cuando tienes 30 de otras entonces ya,
estoy pensando de família y de... cosas simples, quiero ser buen padre, buen marido,
cosas simples en la vida”
Petar Trbojevic, jugador de Waterpolo

“És molt social. Sempre hi ha algú que et sona, almenys de passada
encara que no hi hagis parlat mai abans. De vegades, hi ha un ambient de lligar,
depèn qui hi hagi. Molts nois gais hi vénen, i això està bé. Fas miradetes i veus si hi
ha interès o no. Després ets a la dutxa i tornes a fer miradetes i això pot ser més
intens…però, vaja, els nois som així.”
Marco Pascuita, usuàrio del gimnàs

“Muchas personas que ya me conocen ya llevo 9 años y medio que vengo yo aquí, me
dicen "como has cambiado! Porque estabas callada siempre". Hacía mis cosas, no
hablaba con nadie y lo veían, y tal día a día te vas despejando de lo que tienes
adentro verdad? Tienes que, renovarte o morir, una de dos.”
“Que és una cadena que tal com puja baixa, és una roda, naixem i tal com dia a dia
ens anem fent vells. Vivir! vivir, vivir vivir, vivir, vivir.”
Conxita García, usuària del gimnàs
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EL CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA
EL CNAB és una entitat esportiva sense afany de lucre El seu objectiu és la promoció
de la natació i el waterpolo, i la divulgació de la pràctica esportiva entre tothom. El
club és una associació democràtica, on tots els socis i les sòcies són electors i
elegibles, poden escollir els òrgans de govern del club i són convocats en una
Assamblea anual per aprovar la gestió esportiva, econòmica i social de l'entitat. El
Club Natació Atlètic-Barceloneta està afiliat a la Federació Catalana de Natació.
El club és el fruit de l'agermanament, en l’any 1992, entre el Club Natació Athlètic,
fundat l'any 1913, i el Club Natació Barceloneta en l'any 1929. El naixement del
Athlètic va tenir lloc als anomenats "Banys Orientals" de la platja de la Barceloneta, a
la ciutat de Barcelona. El Barceloneta Amateur Club, després anomenat CN
Barceloneta, va néixer l'any 1929 a cent metres escassos de l'Atlètic, a la mateixa
platja barcelonesa i conseqüentment ambdós clubs es van convertir en grans rivals
esportius.
El Athlètic va ser l'organitzador dels primers Campionats de Catalunya de Natació l'any
1918 i el creador de la Travessia nedant el Port de Barcelona (1926), un dels
esdeveniments esportius més populars d'Espanya que l'any 2002 va celebrar les
seves noces de platí (75 edicions). Els seus primers representants olímpics van ser el
saltador Santiago Ulió (Paris 1924) i el nedador de fons Ramon Artigas, finalista als
Jocs d'Amsterdam 1928. Precisament Ramon Artigas es convertiria en el màxim
exponent del club després de haver guanyat en sis edicions de la Travessia del Port
de Barcelona (cinc d'elles de forma consecutiva), aconseguir dotze títols de Campió
d'Espanya i divuit plusmarques nacionals. Tot això en el període comprés entre 19251933.
El B.A.C., tot i la seva recent creació, ben aviat es van trobar als seus líders esportius,
com va ser el cas de Celedonio Fernández, campió de Catalunya de 2.000 metres mar
lliure en 1930, i Antonio Escudero, campió d'Espanya d'aquesta mateixa especialitat
l'any 1933. Però la figura més carismàtica del Barceloneta en els seus primers anys
de vida va ser Vicenç Olmos, forjada com Ramon Artigas a la Travessia del Port de
Barcelona. Olmos va vèncer a les edicions de 1933, 1936, 1939 i 1943 i va culminar la
seva projecció nacional l'any 1942 amb el títol de Campió d'Espanya de 1.500 m.
lliures.
L’any 2003, el C.N.A.B. celebra els seus 90 anys d'història, tot coincidint amb els 250
anys d'existència del barri de la Barceloneta i amb la celebració del Campionat del
Món de Natació a Barcelona.
CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA
Plaça del Mar, s/n
08003 Barcelona
Tel: 93 2210010 | Fax: 93 2240105
E-mail: cnab@cnab.org
http://www.cnab.org
President - Julián García González
Vice-presidents - Alfons Cànovas Barberà, Faust Séculi Garuz
Cap de Relacions Públiques – Eva Nieves García
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EQUIP
Directora – Rose Kowalski
La Rose Kowalski fa films per televisió i
cinema i instal·lacions d’art amb
videocreació, escultura i treballs en 2D.
Va néixer a Gal·les el 1973, tot i que va
passar bona part de la seva infantesa a
Lesotho, Àfrica. Va estudiar Belles Arts a
Norwich School of Art (Anglaterra) i a
Central Saint Martins School of Art and
Design a Londres. Mentre estudiava
escultura a Londres es va començar a
interessar en performance art i va actuar
diversos anys amb Station House Opera.
A partir d’aquest interés va començar a
treballar en obres fetes específicament per la càmera, creant videoart per exhibir tant
en galeria com en cinema. A totes les seves obres la Rose Kowalski juga amb
relacions i espais físics que ens evoquen contextos mes amplis i es qüestionen una
lectura simple del món. Des del 2001 treballa des de Barcelona i la seva obra s’ha
diversificat, abastant camps com ficció, documentals i publicitat.
Filmografia:
Documentals
El Club 67’ (16mm / DVCPro) 2009
encàrrec: Televisió de Catalunya
L’últim Castell 30’ (DV) 2005
encàrrec: Televisió de Catalunya
Fem Art 06 exhibició, Barcelona
El cor de l’escala 30’ (DV) 2005
encàrrec: Televisió de Catalunya
Urban TV, Madrid – finalista millor documental
Fem Art 06 exhibició, Barcelona
VIVA, Spanish & Latin American Film Festival, Manchester
Video arte
Això és una construcció / Esto es una construcción / This is a Construction
32’ (betacam digital) projecció 3-canals 2008
Fons de investigació y producció, Institut Català de les Indústries Culturals
Wake Work 18’ (16mm) projecció 2007, co-directora Charlotte Ginsborg
London Architecture Week, The Lux, Londres
Quizás 14” (DV) projecció 2005
Colour_Therapy: Galeria Safia, Barcelona, exhibició
Tangents, Cel.lula San Mori, residència i exhibició, Girona, Catalunya
Technicolor Dreams 10’45’ (DV) projecció i instal·lació, 2004
Shifting Paradise and Blackness, Whitespace Gallery, Auckland, Nova Zelanda
Festival of Photography ’05, exhibició
Shifting Paradise and Blackness, BAC! IV, Barcelona, exhibició
Blackworks 9’45” (DV) projecció i instal·lació, 2004
Colour_Therapy: Galeria Safia, Barcelona, exhibició
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Shifting Paradise and Blackness, Whitespace Gallery, Auckland, Nova Zelanda
Festival of Photography ’05, exhibició
Shifting Paradise and Blackness, BAC! IV, Barcelona, exhibició
lookatme.org.uk, (website & documental 15’) 2001
Year of the Artist Award / Arts Council of England
The Players 7’30” (DV) instal·lació de video 2000
Anxiety in Europe, Dallas Vídeo Festival, Texas
Backdoor, The Eagle´s Nest, exhibició, Londres
Foxy Productions @ Below 54, Londres
WHA APPENED 3’30” (DV) video 1999
Anxiety in Europe, Dallas Vídeo Festival, Texas
Darklight Digital Video Festival, Irlanda
Betty and George’s Night Out, Brixton Lido, exhibició, Londres
Foxy Productions @ Below 54, Londres
White Screens 2’30” (DV) video 1999
WRO 99, Wroczlaw, Polònia
Arte Television, França
RAISAT, Itàlia
Mecal CCCB, Barcelona
Rencontres Vídeo Art Plastique, Heroville Saint-Clair, França
Carte Noir™Projections, projeccions a l'aire lliure al riu Seine, París
Curts (ficció)
Les Banyistes /The Bathers 5’ (35mm) 2004
Kino Film – Blue Fire International 9th Manchester Short Film Festival
Clermont Ferrand Short Film Festival, França
Festival de les Illes Balears de cine en v.o. catalá, Mallorca - finalista
River to River, Florence Asian Film Festival, Itàlia
Brest European Short Film Festival, Brest, França
Saint Petersburg Film Festival, Rússia
CineJove, Valencia, Espanya
IMMIGR’ART, Barcelona, Catalunya
MECAL, Barcelona Short Film Festival, Catalunya
ALCANCES, Cadiz Film Festival, Espanya
Girona Film Festival, Espanya - finalista
Getaway 5'30" (DVCAM) 2002
Pulse-Digital Cinema Fund, The Film Council of England,
Curts en Femení, Festival, Barcelona, Catalunya
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Productora – Madeleine Sheahan
La Madeleine Sheahan va néixer a Nova Zelanda i
estudiava periodisme a Auckland abans de moure's a
Anglaterra i redirigir-se cap al camp del cine i la televisió el
1985.
Va treballar com a productora executiva al Channel 4 des
del 1986 fins al 2001, amb períodes sabàtics el 1990 i 2007
per a dedicar-se a escriure i produir projectes
independents.
Des del 2001 Madeleine s'ha establert a Barcelona on
escriu i produeix. És també una coproductora executiva
treballant amb productors per tota Europa.
Filmografia:
Documentals
El Club / The Club 67” (16mm / DVCPro), 2009, Producer/Co-Author. Director Rose
Kowalski. Polar Star Films. Televisió de Catalunya
The Devil’s Miner/La Mina del Diablo 82’ Co-production executive. TVE, Arte, PBS,
Urban Landscapes & Polar Star Films, dir. Richard Ladkani & Kief Davidson.
Screened at 32 festivals in 2005. 6 prizes including Critics Award Hot Docs Toronto.
Demá al mar/Mañana al mar 52’ S16mm Co-production executive. TVC, ZDF-Arte,
gop03 & Polar Star Films, dir. Ines Thomsen. Best documentary & best camera, new
Berlin film awards 2006.
Aphrodite’s Drop 75’ 2005. Co-production executive. Arte NHK AVRO, Faction Films,
dir. Sylvia Stevens.
War Takes 60’ 2003. Co-production executive. ZDF, Citurna/Faction Films, dir.
Adelaida Trujillo & Patricia Casta.
Fidel, 90’, 2000. Production Manager. Channel 4. Directed by Estela Bravo.
The Hard Road to Klondike, 60’ 1999. Production Manager. BBC/RTE/TnaG/Irish Film
Board. Directed by Desmond Bell. Best Documentary, Irish Film Awards.
Columbus O! 30’ 1992. Associate Producer. Channel 4. Directed by Sylvia Stevens.
In Rich Regard 52’ 1991. Producer.
TVNZ,
Commission, NZ On Air. Directed by John Irwin.

ERT

(Greece),

NZ

Film

Curtmetratges
Guionista
Les Banyistes /The Bathers 5’ (35mm) short film, 2004 (director Rose Kowalski)
Kino Film – Blue Fire International Manchester Short Film Festival; Clermont Ferrand
Short Film Festival, France; Festival de les Illes Balears de cine en v.o. catalá,
Mallorca – FINALIST; River to River, Florence Asian Film Festival, Italy; Brest
European Short Film Festival, Brest, France; Saint Petersburg Film Festival, Russia;
CineJove, Valencia, Spain; IMMIGR’ART, Barcelona, Spain; MECAL, Barcelona Short
Film Festival, Spain; ALCANCES, Cadiz Film Festival. Spain; Girona Film Festival.
Spain – FINALIST
Guionista i Productora
Getaway 5'30" (DVCAM) short film, 2002 (director Rose Kowalski). Pulse-Digital
Cinema Fund, The Film Council of England. Cortos en Femenino, Festival, Barcelona,
Spain & touring.
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ANNA MOLINS - directora de fotografia
Graduada en l’especialitat de
fotografia per l’ESCAC al 2001.

direcció

de

Treballa com a ajudant de càmera en projectes
de ficció, videoclips i documentals durant cinc
anys. Actualment treballa com a directora de
fotografia i càmera i s’especialitza en la direcció
de fotografia de projectes d’animació en
stopmotion. En els darrers tres anys ha donat
classes de fotografia cinematogràfica a segon
curs de l’ESCAC i a l’escola 9ZEROS i
SÉPTIMO ARTE.
Ha realitzat la fotografia de les les campanyes
publicitàries del TR3SC (2008-2009), Sala
Montjuïc (2003, 2004 i 2007), Fira de Tàrrega (2008, 2009) entre d’altres.
Direcció de fotografia dels curtmetratges: “Cabaret Kadne”, “Violeta, la pescadora del
mar negre”, “Sonata in motion”, “La Lupe i en Bruno”, “Hogar” i “El negre és el color
dels Déus”.
Direcció de fotografia de videoclips de Love of Lesbian, Los seis días, Sidonie,
Presidente, Dani Flaco, Vinodelfin, Cris Juanico, Möno, The new raimon, Anna Roig &
l’ombre de ton Chien, Mürfila, Spam, Crazy Notes y Berta entre d’altres.
Direcció de fotografia en els documentals “El club” (Polar Star Films en coproducció
amb TV3), “La batalla de l’Ebre” (Mario Pons Produccions en coproducció amb TV3),
“El Kursaal” (Paral·lel 40) i “La otra mirada” (Escándalo Films). Ha treballat d’ajudant
de càmera en el llarg-documental “Cataluña-Espanya” (Massa d’Or Produccions).
JUDITH MIRALLES – muntadora
Filmografia:
Documentals
Fragile Ground, Polar Star Films, 2009
PREMIS: Millor Fotografía i Millor documental Experimental, International Doc
Challenge
Con Sandra, Dir. Raúl Cuevas, Nanouk Films, 2009
41,2ºN-1,8ºE” (en posproducción). Dir. Imma Serra, 2009
People’s Gods, Dir. Maja Djokic, Escándalo Films & Ngee Ann Polytechnic
(Singapore), 2008
Festival Internacional Zemos98, Festival Digital Internacional de Cortometrajes El
Sector (Madrid), Festival de Cine Documental de Jaén.
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PREMIS: Mejor Cortometraje Documental Premios Universidad de Sevilla de
Fotografia y Cine
El Tren De L’angel, Dir. Ruben Paez, Paral·lel 40/TV3
Festival Alcances - Muestra cinematográfica del Atlántico
Companyia Alquimistas, Dir. Joan Noguera & Eli Rodríguez, Paral·lel 40/TV3
Festival L'Alternativa', Festival de cinema independent de Barcelona
PREMIS: Primer Premi al Festival NEFF, III Mostra de Cinema i Drets humans, Vitoria
2007
Ficció
Trueque (en posproducción), Dir. Maja Djokic, La Movie/Spin On, curtmetratge, 2009
Chat Noir, Dir. Dani Fibla, Polar Star films, curtmetratge, 2008
Folie a Duex, Dir. Marc Lozano, Fairplay Prods & TV3, TV Movie, 2007
En El Bosque, Dir. Maja Djovick, Spin On/Nanouk Films, curtmetratge, 2006
PREMIOS: Grand Prix 8º TOTI International Video Festival, Maribor, Eslovenia;
2º premio Festival Internacional de Cine Independiente de Elche; Festival Baumann 2º
Premio video; 4º Edición Caóstica, 1º Premio; Muestra de cortos de Aquí y de Allé 1º
Premio; 1r. Certamen de Creación Audiovisual de Las Rozas. 1º Premio Ex Aequo
Ecos, Dir. Oriol Paulo, Oberon Cine/TV3/Continental Prods/TV Galicia, TV Movie, 2005
Sección Oficial Festival de Cine Fantástico de Bilbao; 47 festival de TV de Montecarlo
(Tv movie)
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CRÈDITS
Polar Star Films i Televisió De Catalunya presenten
un documental de Rose Kowalski i Madeleine Sheahan
El Club
Directora
Rose Kowalski
Productora
Madeleine Sheahan
Directora de Fotografia
Anna Molins
Muntadora
Judith Miralles
amb la participació especial de
Joan Sagarra
Manel Domènech
Sonia Montes
Víctor García
Gabriel Hernández
i
Joan Ferrer
Aleix Claveri
Cristina Nogueroles
Desirée Navarro
Santi Fernández
Sílvia García

Maria Borrella
Joan Antoni Sierra
Marco Pasciuta
Petar Trbojevic
Conxita García
Nuria Plantado
Lola Armengol
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PERFIL DE POLAR STAR FILMS
Polar Star Films va ser fundada com a productora cinematogràfica independent el
1997, construïda a partir d'una gran experiència en el camp de la producció publicitària
i amb una profunda passió pel cinema i el documental. Una vegada establerta com a
productora de publicitat, videoclips i vídeos corporatius, Polar Star està establint
relacions i col·laborant amb gran varietat de nous i experimentats autors i directors en
el desenvolupament de projectes documentals i guions de ficció. Al mateix temps, la
companyia està establint vincles amb productors i companyies productores a
Alemanya, Regne Unit, França, América Llatina, EUA i Xina.
www.polarstarfilms.com
Produccions recents de documentals:

(·) FRAGILE GROUND
2009. Cortometraje documental. 9’. DVCAM. Obra colectiva d’Anna Basagaña, Carles
Brugueras, Rose Kowalski, Judith Miralles i Eva Noguer. Pensat, escrit, gravat y editat
en 5 dies (del 5 al 9 Març 2009) per a l’International Documentary Challenge 2009.
Festivals/Premis: Millor Direcció de Fotografia y Millor Documental Experimental a
International Documentary Challenge, dins del festival Hotdocs Toronto 2009.
Fragile Ground tracta de la pèrdua del patrimoni agrícola i de la seva recuperació per
vía d'iniciatives locals que intenten protegir i fomentar la varietat. És un poema visual
sobre les llavors i el seu rol en la batalla entre la diversitat i l'homogeneitat.
www.docchallenge.org

EL CLUB
2009. Documental. 67´/52’. Directora: Rose Kowalski. 2009. Directora: Rose Kowalski.
Desenvolupament finançat pel programa MEDIA i en co-producció amb TVC.
Una mirada sensual que explora el desig, la motivació i la fragilitat del ser humà a
través de la vida en un club de natació i que descobreix al seu torn una variada
comunitat al cor de Barcelona.
www.elclubdoc.com
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DEMÀ AL MAR
2005. Documental, 52/83´. S 16 mm. Directora: Ines Thomsen. Una producció de
gop03 i Polar Star Films en coproducció amb Televisió de Catalunya i ZDF en
col·laboració amb ART, HFF Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg amb la col·laboració
de Kulturelle Filmförderung Schleswig Holstein i.V. i del Institut Català dels Industries
Culturals. Festivals/Premis: Millor documental Prix Europa. Millor documental,
International Competition, Ìt`s all true´ Int.Doc. FF. Sao Paulo. Millor documental del
Festival Max Ophüls, Saarbruecken 2006, Alemanya, Millor documental new berlin film
award, Berlin 2006, Alemanya Millor cámera new berlin film award, Berlin 2006.
Alemanya, Thessaloniki Documentary Festival. Grècia, Documenta, Madrid, Espanya,
Festival ´achtung Berlin - new berlin film award, Berlin, Alemanya, L´Alternativa;
Barcelona, Espanya, Rencontres Internationales du documentaire de Montréal,
Cánada.

LA MINA DEL DIABLE
2006. Documental. 82´. BetaDigital. Director: Richard Ladkani & Kief Davidson. Una
producció de Polar Star Films & Urban Landscape, en co-producció amb TVE
Televisión Española I arte I BR I PBS. Festivals/Premis: Screening a 32 Festivales
internacionals en 2005. Estrena internacional – Rotterdam International Film Festival
2005. US Premiere – Tribeca Film Festival 2005. Canadian Premiere – Hot Docs 2005:
Tribeca Film Festival – Best Documentary Filmmakers Special Mention. Hot Docs
Toronto – FIPRESCI PRIZE, International Film Critics Award. Jerusalem Film Festival Spirit of Freedom Award for best Documentary. Mexico City Film Festival –
Humanitarian Award. Trento Mountain Film Festival – Golden Gentian. German
Camera Prize for Best Camera and Editing - Special Mention. Cerro Veronese –
Golden Cerro for Best Documentary.
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Produccions recents Ficció:

LES BANYISTES
2004. Ficció curta. 10´. 35mm. Color. Dolby SR. Directora: Rose Kowalski. Polar Star
Films. Festivales: Brest, Kinofilm, Clermont-Ferrand, Mecal, Ziff, Ohne Kohle, Short
Express, Alcances.
Un heterogeni grup de dones trenca amb els seus prejudicis durant una excursió de la
classe de català a la platja. Actituts, mirades, accions i reaccions expliquen aquesta
història, amb molt poques paraules, d’interrelació de grup.

CHAT NOIR
2008. Ficció curta. 12´, 35mm. B/N. Stereo. Director: Daniel Fibla. Producido por Polar
Star Films y Gabiwan Productions. Amb la col·laboració del ICAA i del ICIC.
Festivals/Premis: Millor curtmetratge a FIC-CAT 2009, Roda de Berà (Spain).
Finalista millor curtmetratge 1er FICABC, Madrid (Spain). Clermond-Ferrand.
Basat en el relat curt “One of the missing” de l'escriptor nord-americà Ambrose Bierce.
França, desembre 1916. La Batalla de Verdum arriba a la seva fi. Després d'un any de
lluites en les trinxeres, l'exèrcit francès ha aconseguit que Alemanya es replegui cap al
nord. Esbrinar si la seva retirada és definitiva, és missió d'uns pocs soldats. Conèixer
el seu destí dependrà de la simple presència d'un gat negre. Una reflexió sobre
l'absurd de la guerra.

LAZARUS TAXON
2008. Ficció curta, 15´, 35mm. Color. Dolby Digital. Director: Denis Rovira. Polar Star
Films i Pure Films. Festivals/Premis: Scifiworld International Fantastic Short-Film
Festival. Best Screenplay Award (Spain). Best National Short Award- VI Fic Móstoles.
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Amsterdam International Film Festival 2009 (Imagine:). Meliès Award Nominated
(Nederthlands). Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Trieste
International Science Fiction Festival. IV Edition X_Science Genova (Italy). 8th London
International Sci-Fi And Fantastic Film Festival. 2300 Plan 9 “Les Etanges Nuits Du
Cinema” (Switzerland). VII Manlleu Internacional Shor-Film Festival (Spain).
Un relat sobre el instint de supervivencia mes primari. Una història de ciènciaficció/horror que transcorre a Catalunya en un futur probable. Després del temut canvi
climàtic, en un món on regna la fam, les epidèmies i la por i on la mort és un company
de viatge, un home, un ciutadà mig, perd a la seva filla de 20 anys.
www.lazarustaxon.com
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