LA CASA DEL CINE
CELEBRÀ EL SEU DESÈ ANIVERSARI
L’escola, dirigida per la garriguenca Mar Canet, destaca per la seva alta qualitat en
l'àrea de crítica i anàlisi cinematogràfica

El proper 15 de juny, LA CASA DEL CINE celebra el seu desè aniversari. A
través dels anys, i amb un ampli ventall de cursos i tallers, l’escola fundada i
dirigida per Mar Canet s’ha consolidat com un dels centres de referència en
l’ensenyament de l’audiovisual a Barcelona.
Per festejar els seus 10 anys de vida, del 3 al 20 de juny, LA CASA DEL CINE
organitza unes jornades de xerrades, projeccions i activitats gratuïtes realitzades
amb el suport d’entitats i col·lectius que han col·laborat de forma regular amb
l’escola: ACCEC, Filmoteca de Catalunya, Serielizados, CineAsia i Miradas de

cine i amb la col·laboració de personalitats del món del cinema lligades al pla
d’estudis del centre com són els crítics Adrian Martin i Cristina Álvarez, el director
Carlo Padial i la crítica de cinema Desirée de Fez.
Totes les activitats d’aquestes jornades s’engloben dins de l’àrea de crítica i anàlisi
cinematogràfica, la pota més forta de l’escola en l’actualitat. A l’octubre hi haurà
una segona setmana de xerrades i conferències relacionada amb l’àrea de guió i
realització. Es comptarà amb la presència de diferents directors i guionistes
catalans reconeguts als festivals més prestigiosos del món.
LA CASA DEL CINE, UN CENTRE QUE ESTIMA EL CINEMA
La garriguenca Mar Canet va iniciar el seu projecte l’any 2009 amb la voluntat de
crear una escola on es pogués estudiar crítica de cinema amb rigor, qualitat i criteri
propi a la vegada que s’oferissin estudis de direcció cinematogràfica a l’abast de
tothom.
Una de les claus de LCDC és donar les eines necessàries als alumnes perquè
puguin realitzar els seus propis projectes gràcies a un sistema de tutories
personalitzades i un planter de docents joves que a la vegada són professionals del
sector (Per exemple, cineastes com Carolina Astudillo, Carlos Hernández i Daniel
V.Villamediana i guionistes com Jaume Cuspinera i Bet Giravent). L’èxit
d’aquesta fórmula va arribar amb el premi de Nova Autoria al millor guió per Una
caja cerrada d’Anna Agulló, al festival de Sitges de l’any 2017. Des de fa dos anys,
l’escola també exerceix com a productora amb el segell The New Flesh
Productions, encarada a donar l’impuls als projectes de diversos ex-alumnes.
“Després de 10 anys volem seguir sent el punt de referència per a la formació de la
crítica cinematográfica i del cinema autoproduit. Volem seguir formant a futurs
professionals que busquen rigor i seriositat en la seva formació cinematogràfica.”
Explica la seva directora.

La Mar Canet és llicenciada en Història de l’art i postgraduada en Gestió cultural
per la UAB. Fundadora i directora de LA CASA DEL CINE, és un dels membres
fundadors de l’Americana Film Festival i la coordinadora del Most Festival
Internacional de Cinema del Vi i el Cava de Vilafranca del Penedès. Ha exercit la
professió de crítica cinematogràfica i ha publicat articles en revistes com DVD
Acción, CineVisión, Home Cine DVD, AB i El Viejo Topo.
LA CASA DEL CINE, el seu projecte més ambiciós, es defineix com una escola de
teoria, crítica i direcció cinematogràfica, un laboratori de projectes audiovisuals i
experiències fílmiques amb finestres obertes a diferents sensibilitats.

En aquests deu anys, l’escola s’ha afiançat com un dels millors centres de la ciutat
per aprendre l’ofici de crític de cinema gràcies a un programa d’estudis d’alta
qualitat i a un professorat d’excel·lència (Manu Yáñez, Violeta Kovacsics, Miquel
Echarri, Desirée de Fez, Antonio José Navarro, Marga Carnicé, Sergio Morera,
Enrique Garcelán i Gloria Fernández, entre d’altres).
A la vegada, LCDC ha consolidat una aliança amb diversos festivals de cinema de
Barcelona com són la Mostra Fire!!!, El Craft Film Festival, el Serielizados Fest,

la Sala Montjuïc, el D’A Film Festival i sobretot, l’Americana Film Festival, del
qual és seu principal i un dels organitzadors oficials.
PROGRAMA DE #10ANYSLCDC - DEL 3 AL 20 DE JUNY

-

3 de juny. 19h: Presentació Antología Miradas 2002-2019 (e-book). Recull
de textos publicats a la revista online Miradas de cine a càrrec del crític
Antoni Peris.
-

11 de juny. 19h: “Apunts sobre la conservació del patrimoni

cinematogràfic digital: avantatges o desavantatges” a càrrec de Rosa
Cardona, conservadora del Centre de Conservació i Restauració de la
Filmoteca de Catalunya.
-

12 de juny. 19h:  "Los cuerpos plásticos de David Lynch" masterclass a
càrrec dels crítics Cristina Àlvarez i Adrian Martin.
13 de juny. 19h: Presentació “Anuario CineAsia Vol.3: Conviértete en un

-

cineasiático” a càrrec dels fundadors del web Cineasia Gloria Fernández,
Enric Garcelán, Víctor Muñoz, Eduard Terrades. Amb cervesa i pica-pica
asiàtic.
-

18 de juny. 19h: Xerrada amb el cineasta Carlo Padial sobre el procés
creatiu de Vosotros sois mi película, cinta protagonitzada pel Youtuber i
creador de continguts online Wismichu. Presenta la periodista Desirée de
Fez.

-

19 de juny.19h: “La crítica en els diferents mitjans de comunicació”
xerrada sobre les experiències periodístiques a càrrec de l’Associació
catalana de la crítica i l’escriptura cinematogràfica (ACCEC) amb Marta
Armengou, Eulàlia Iglesias, Alfons Gorina, Víctor Esquirol.

-

19 de juny. 21h: “Seriefobia Live, el hatecast de Serielizados. Amb els
periodistes Oscar Broc i Toni Garcia Ramon”. Viu en directe un dels
podcast més polèmics del panorama actual! Birra gratis.

-

20 de juny. 20h: Projecció als Cinemes Girona dels curtmetratges de final
de curs de la promoció 2018-2019.
Més informació sobre el projecte a: https://lacasadelcine.es/

Per resoldre dubtes relacionats amb premsa, xarxes socials o per concertar una
entrevista amb la directora i fundadora del centre, Mar Canet, escriu un correu a
marinacisamunoz@gmail.com
Segueix LA CASA DEL CINE a les xarxes socials:
#10ANYSLCDC
/twitter.com/casadelcine
/facebook.com/lacasadelcinebarcelona/
Salutacions,
Marina Cisa
marinacisamunoz@gmail.com
618419265

