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L’úLtima cinta  
des de Bòsnia

Aquest 2020 se celebren els 25 anys de l’acord de pau 
de Dayton que va posar fi a la guerra de Bòsnia (1992-
1995), la principal massacre produïda a Europa des de la 
Segona Guerra Mundial, que va suposar cent mil morts, 
quaranta mil desapareguts i dos milions de refugiats. 
Aquell va ser un conflicte en el qual Barcelona i una gran 
quantitat de ciutats de Catalunya van mostrar al món el 
seu vessant més solidari, involucrant-se molt activament 
en l’ajuda a les víctimes. De fet, fins a 2.500 refugiats 
bosnians van venir a viure a Catalunya, dels quals un 
400 han arrelat definitivament a casa nostra i avui ja son 
catalans com qualsevol altre.

Avui el país viu en absència de violència però els bàndols 
enfrontats durant la guerra, lluny de reconciliar-se, 
han consolidat les seves diferències. La major part dels 
refugiats no ha tornat al país, i els desplaçats interns 
s’han quedat a viure a la zona on viuen els membres 
de la seva comunitat nacional, siguin serbis, croats o 
musulmans; Bòsnia ha perdut irremisiblement el seu 
caràcter multiètnic i convivencial. D’altra banda, gairebé 

una quarta part (7.547) dels 40.000 desapareguts durant 
la guerra encara no han estat localitzats.    

En aquest context, una qüestió rellevant és saber si 
l’acord signat el novembre de 1995 a la base militar 
nord-americana de Dayton i imposat per la comunitat 
internacional és prou sòlid per garantir la pau en un 
futur. Aquesta és la pregunta que es fa Sifa Suljic, una 
bosniana natural d’Srebrenica que va refugiar-se a 
Catalunya, i que ara torna al seu país per enterrar els 
ossos del darrer familiar desaparegut a la matança 
ocorreguda en aquell indret. Viatja acompanyada 
del seu fill adolescent, al qual vol explicar la realitat 
present i també com era de diferent el seu país quan 
ella era petita.

En aquest viatge a la recerca de respostes, entendrem a 
través dels seus ulls en quin punt es troba la convivència 
entre veïns que havien crescut junts i que es van acabar 
odiant a mort. Amb una pregunta sempre al cap: podria 
tornar a passar? 

CONTEXT 
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SINOPSI

La Sifa Suljic, nascuda a Susnjari, pobla-
ció veïns de Srebrenica, va arribar a Sant 
Celoni com a refugiada, fa ara 27 anys, 
gràcies a la mobilització solidària que es 
va produir a Catalunya durant la guerra 
de Bòsnia. Tots els seus records viuen en 
la vella cinta de VHS que li va enviar la 
seva família poques setmanes abans de la 
tragèdia. Els seus dos germans, Muamer 
i Nezir, així com el seu pare, Hakija, van 
desaparèixer durant la massacre que va 
tenir lloc en aquesta població de l’est de 
Bòsnia el 1995. Perpetrada per l’exèrcit 
serbobosnià comandat per Ratko Mladic, 

aquests fets es consideren el genocidi 
més gran ocorregut a Europa des de la fi 
de la Segona Guerra Mundial. Del pare i 
d’en Muamer n’ha pogut enterrar parcial-
ment les restes, però d’en Nezir, el germà 
gran, encara no se’n sap res. Ara, 25 anys 
després del final de la guerra de Bòsnia 
(1992-1995), la Sifa viatja de nou al seu 
país natal, acompanyada del seu fill Anel, 
per intentar trobar les restes d’en Nezir 
i, sobretot, per explicar al seu fill com va 
ser possible que esclatés aquella explosió 
d’odi entre els que fins llavors havien con-
viscut com a bons veïns.   

El pare de Sifa Suljic mirant a càmera en un fotograma extret del vídeo 
casolà que, tres mesos abans de la massacre d’Srebrenica, la seva família 
li va fer arribar precisament per confirmar que estaven bé de salut.
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LA PROTAGONISTA

SIFA SULJIC 

Va néixer a Susnjari, un petit poblet al costat de 
Srebrenica (Bòsnia i Hercegovina) en el sí d’una família 
de tradició musulmana ara fa 47 anys. Simplement de 
tradició musulmana, no pas creient. Viu a Sant Celoni 
des de fa 27 anys; és una de les 400 persones que es 
van exiliar a Catalunya durant la guerra en aquell país 
balcànic.  

Eren les 9 del matí del 27 d’abril de 1992. Sifa Suljic 
agafava un autocar a Sarajevo amb la seva filla de tres 
mesos, l’Azra, malalta de tos ferina, fugint de la guerra 
que havia començat en aquest país 21 dies abans. Ella 
tenia vint anys i no era conscient, com sí que ho és ara, 
que la malaltia de la seva filla els havia salvat de morir 
afusellats: aquell havia estat el darrer autobús que va 
sortir de la capital bosniana amb persones que marxa-
ven exiliades. 

Després d’un periple que la va portar a l’actual 
Macedònia del Nord i al País Basc, a Vitòria, va començar 
una nova vida a Sant Celoni  amb el seu ara ja exmarit 
i els seus fills Azra i Anel. Des d’aleshores, la principal 
lluita de la Sifa ha estat recuperar les restes dels ho-
mes de la seva família assassinats en el transcurs de la 
massacre de Srebrenica, de la qual ara es compleixen 
25 anys, i en la qual van morir vuit mil membres de la 
comunitat musulmana. De moment ha pogut enterrar 
un germà i alguns ossos del seu pare i ara espera poder 
trobar les restes del seu germà gran, que a dia d’avui 
encara no s’han pogut identificar.

La primera notícia sobre el genocidi la va tenir mirant, 
a casa uns amics de Sant Celoni, el Telenotícies de TV3 
just l’endemà de la desaparició de la majoria dels homes 
d’Srebrenica. Tot dinant, va reconèixer el seu tiet com 
una de les persones que pujaven dalt d’un dels autobu-
sos amb els quals les tropes serbobosnianes van traslla-
dar els homes a una finca on serien assassinats. 

La constatació de la desaparició del pare i els germans 
en el marc de la massacre va ser quan, el mateix mes 
de juliol de 1995, va poder parlar telefònicament amb 
la seva mare, que s’havia pogut escapar del setge de la 
ciutat i estava en un camp de refugiats. “Que sàpigues 
que cap d’ells està aquí amb mi”, li va dir tot just ha-
ver-la saludat, en referència als homes de la família. 

Però la confirmació oficial de les morts del pare i els dos 
germans ha tingut lloc de forma escabrosament esglao-
nada durant aquest quart de segle. Així, el 2005 l’Institut 
de Persones Desaparegudes amb seu a Tuzla va identi-
ficar l’esquelet del germà petit, en Muamer, que va ser 
enterrat l’any següent. Nou anys més tard, el 2015, van 

aparèixer tres ossos del seu pare, en Hakija. Però del seu 
germà gran –en Nezir– encara no hi ha hagut manera 
d’identificar-ne cap resta mortal. De totes maneres, en 
aquests moments queden ja molt poques restes per 
identificar –un miler de cossos– i sembla molt probable 
que en els propers temps se’n pugui tenir notícia.  

De fet, en relació a tot aquest periple, va ser víctima 
d’un xantatge, quan encara no s’havia localitzat cap 
familiar seu: el 1996, una persona sèrbia que coneixia la 
seva família la va citar a Viena fent-li creure que trauria 
il·legalment del país els seus dos germans i que eren 
vius. Després de pagar-li 800.000 pessetes, aquesta 
persona no va comparèixer a la següent cita, on havia 
de presentar-se amb els dos germans. 

A banda de la qüestió dels ossos, la Sifa segueix patint 
en molts sentits. La relació amb el seu marit –arran del 
procés d’alcoholització que va patir durant la guerra– va 
anar de mal en pitjor i finalment es van divorciar. No 
acaba de fer net i prova d’això és que visiona periòdi-
cament un vídeo de la seva família, gravat tres mesos 
abans de la massacre, on precisament li expliquen que 
es troben bé de salut. Per a ella és una forma de recor-
dar el pare i els germans.  

La Sifa és molt crítica amb la situació actual del país i 
especialment amb les inversions fetes –en gran part mes-
quites– per part de molts països àrabs, que tenen com 
a contrapartida la inclusió de Bòsnia en el paraigües de 
països islàmics. “Aquests xeics àrabs perquè no han inver-
tit en indústries on la gent pugui treballar, en comptes 
de mesquites?”, denuncia. També és molt crítica amb el 
procés de radicalització i islamització que molta gent viu, 
a la seva família mateix. 

Cada estiu viatja a la seva població natal i no descarta, 
quan es jubili, anar-hi a viure una part de l’any. Per 
a fer-ho possible, però, hauria de reconstruir la casa 
familiar a Susniari, que va quedar arrasada durant la 
guerra. Seria la forma de tancar les ferides que encara 
estan obertes.   
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DECLARACIÓ D’INTENCIONS  
DEL DIRECTOR

Albert Solé

Un gIr FonAmentAL

Diria que la meva vida té un abans i un després del meu pas per Bòsnia.  Gener 
del 1996. Feia tot just un mes que s’havia signat la pau de Dayton. Vaig arribar a 
aquell país devastat on encara ningú semblava creure’s del tot que la massacre 
s’havia acabat i la vida quotidiana al país girava encara al voltant de la guerra. 
Allà ens vam trobar un grup nombrós de catalans, bàsicament periodistes i coo-
perants que havíem desenvolupat amb aquella gent i aquell territori castigat un 
lligam sentimental molt especial gràcies al gran esforç solidari que es fa fer des de 
Barcelona –amb la creació del Districte 11– des de Catalunya i des de tot l’Estat. 
També l’exèrcit espanyol va tenir una participació molt activa en les forces de paci-
ficació de la zona sud, amb base a Mostar. 

Vaig passar força mesos treballant en tasques de reconciliació entre els tres bàn-
dols enfrontats, antics amics i veïns que s’havien acabat odiant a mort i que, de 
cop i volta semblaven despertar del malson amb unes preguntes obsessives i re-
currents: què ens ha passat? Com hem arribat fins aquí?

Un quart de segle després les expectatives d’una reconciliació definitiva pengen 
d’un fil, les tres identitats ètniques segueixen fortament separades, els joves no 
tenen un futur clar en cap dels sentits i tot plegat fa, és clar, que els odis no s’aca-
bin d’apaivagar, més aviat el contrari. Les solucions polítiques implementades no 
han fet més que consolidar una partició de facto d’un país que no acaba de trobar 
la sortida del laberint i ara, a més, torna a ser al bell mig de la batalla geopolítica 
entre turcs, russos i la Unió Europea. 

La idea d’aquest documental, doncs, és revisar el que va passar i com ha evoluci-
onat el país al llarg d’aquests 25 anys, comprovar si les coses s’han fet bé o mala-
ment, i tot, amb una pregunta recurrent: s’han tancat les ferides? 

Per això hem escollit un doble llenguatge narratiu, la narració històrica, on es 
faran servir imatges d’arxiu i la recerca personal de la Sifa Suljic, refugiada bosni-
ana que viu a Catalunya, en un viatge pel seu país. Les preguntes que es farà i les 
respostes que anirà trobant s’aniran convertint en un diàleg amb el seu fill Anel, 
que viu a Sant Celoni amb ella i que algun dia haurà de decidir si torna o no al país 
d’origen. 

El viatge de la Sifa, doncs, barrejarà reflexions personals en clau emocional i oferirà 
una mirada sobre l’estat actual de la societat bosniana. Els seus ulls seran els de 
tots els espectadors del documental. Cada 11 de juliol, dia en què es commemora 
l’entrada de les tropes de Ratko Mladic a Srebrenica, la Sifa torna a mirar la cinta 
de VHS rodada per la seva família poques setmanes abans de la massacre. La seva 
lluïta per poder enterrar les restes dels seus familiars i les converses amb seu fill, 
Anel, les reflexions a càmera de la seva filla Azra, nascuda poc abans de l’inici de la 
guerra, ens parlen també de com confronten els traumes del passat les diferents 
generacions.
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Albert Solé va treballar durant anys com a 
reporter de televisió especialitzat en temes 
socials i internacionals en les cadenes 
públiques TVE i TV3. Va ser a partir de l’any 
2002 quan va començar a dirigir documentals 
per a televisions i institucions espanyoles 
i internacionals, com ara TVE, TV3, Canal 
Cuatro, Art, Unesco, Expo Saragossa, Canal 22 
de Mèxic, etc... 

Després d’una extensa sèrie de treballs en aquest 
àmbit, el 2007 va dirigir la seva primera pel·lícula do-
cumental per cinemes: Bucarest, la memòria perduda, 
que va aconseguir el Goya al millor documental el 
2009, a més de molts altres guardons. 

Altres documentals de la seva autoria són Històries 
d’Aigua; El Cordobés, l’Espanya dels miracles; A la 
presó, confidencial; El somni de l’aigua; La ment del 
violador; Javier Mina, somnis de llibertat; Al Final 
de l’Escapada; Els Records Glaçats i Jarabe contra el 
càncer. 

Els seus treballs han estat emesos en canals de televi-
sió de tot el món i seleccionats en nombrosos festivals 
nacionals i internacionals.

En un altre vessant, Solé va treballar de cooperant a 
Bòsnia a través de l’ONG francesa DYA, concretament a 
la ciutat de Mostar, fortament dividida entre el sector 
croat i el musulmà, divisió que segueix ben present a 
dia d’avui en multitud de camps malgrat que, teòrica-
ment, la ciutat està unificada. 

HISTORIAL DEL DIRECTOR
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rAúl CuevAS és llicenciat en Comunicació Audiovisual i màster en Documental de Creació a la 
Universitat Pompeu Fabra. Director, director de fotografia i operador de càmera, té més de 15 
anys d’experiència professional en el món audiovisual, des de la televisió al cinema, sempre 
dedicat al gènere documental.

Filmografia:

Magaluf Fantasma (2019). Producció: Boogaloo Films i Movistar +. En producció. 
Examen de conciencia (2019). Sèrie documental. producció: Zeta Cinema, Minimal Films i Netflix. 
La guerra inacabada (2017). Llargmetratge documental. Producció: Batabat i TVC. 
Grietas (2017). Llargmetratge documental. Producció: Mediapro Cinema. 
Polaris (2017). Documental 24min. Producció: Sticaki. 
Europa Transit (2016).  Sèrie documental. Producció: Media 3.14. 
La gent normal (2016). Programa TV. Producció: STICAKI, TVC. 
Pere Calders, tocant de peus al cel (2015). Documental 55 min. Producció: Boogaloo Films, Televisió de Catalunya. 
Sexo, maracas y chihuahuas (2015). Llargmetratge documental. Producció: MINIMAL FILMS, TVC, TVE. Nominat a mi-
llor documental als Premis Gaudí. 
Un lloc on caure mort (2014). Llargmetratge documental. Producció: BOOGALOO FILMS. 
Salvados (2014). Programa de televisió. Producció: EL TERRAT, LA SEXTA. 
Ajoblanco, crónica en rojo y negro (2014). Llargmetratge documental. Producció: LASTOR MEDIA, TVC, TVE. 
L’últim fotograma (2014). Documental. Producció: STICAKI, TVC. 
La muerte silenciada (2012). Documental. Producció: MINIMAL FILMS, TVE. 
Metropolità (2011). Documental. Producció: MINIMAL FILMS, TVE. 
From Texas to Arbúcies (2010). Llargmetratge documental. Producció: NANOUK FILMS, TVC. 
Con Sandra (2009). Cortometraje documental. Producción: Nanouk Films. 
Bell Viatge (2005). Documental 52 min.

HISTORIAL DEL REALITZADOR 
I MUNTADOR



6

L’úLtima cinta  
des de Bòsnia

JoAn SAliCrú (Mataró, 1981) és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i és 
un dels promotors de la productora Clack. Des d’aquesta empresa ha dirigit els reportatges Propera 
Parada, Rodalies (2018) i Desmuntant Laietana (2015) per al programa 30 minuts de TV3. Ha codirigit 
també el documental Polifonia Basca (2016-2017), estrenat a Euskal Telebista, Televisió de Catalunya i 
Señal Colombia, i presentat al Belfast Film Festival.  

Ha actuat com a productor executiu als documentals Bon Cop de Falç. La història de l’himne (2014) emès 
a TV3 i a La Xarxa de Comunicació Local; Cançons a la vora del pop (2010), emès al canal 33 i distribuït 
amb Enderrock; Camino a la meta (2015) emès al canal 33 i a la Televisió Pública d’Equador; i 165 Regent 
Street (2011), emès al canal 33 i distribuït també amb el diari Ara. 

Interessat des de sempre en la política internacional i en la història, va codirigir junt amb Ariadna Vázquez 
i Jordi Aliberas Els Ponts de Mostar (2008). Sobre la situació a Bòsnia després de la guerra també va pu-
blicar a la revista El Viejo Topo el reportatge Los puentes perdidos de Mostar (2008); Els herois d’Oslobo-
denje a la revista Capçalera, editada pel Col·legi de Periodistes (2006); i Una guerra de religions? a la re-
vista Dialogal (2006). Actualment enllesteix un llibre sobre Bòsnia que fa una relectura crítica dels motius 
que van portar a la guerra de 1992, posant en dubte la tesi de la guerra civil interètnica que els mitjans 
van abraçar en aquell moment.          

En el camp periodístic, també dirigeix la revista Valors, amb 175 números editats, una publicació especia-
litzada que reflexiona sobre els valors humans i de la qual ha sorgit també un programa de radio, un altre 
de televisió i un diari digital.

AriAdnA vázquez (Barcelona, 1982) és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu 
Fabra i Màster en Guió per a Cinema i Televisió per la Universidad Pontificia de Salamanca.

L’any 2008 s’incorpora a l’empresa cinematogràfica Vértice Films com a Executiva de Desenvolupament, 
participant en la producció de pel·lícules com La Habitación de Fermat, estrenada comercialment a Estats 
Units i una vintena de països més; Cosas Insignificantes, una producció espanyola-mexicana de Guillermo 
del Toro; i el documental Océanos dirigit per Jaques Perrin.

El 2013 participa a l’Scrip&Pitch del Torino Film Lab, un programa de formació avançat sobre  escriptura de 
guió adreçat a guionistes i consultors de guió de tot el món. Des de llavors, forma part del seu comitè de 
preselecció de projectes. En els darrers anys, ha treballat com a analista i story editor per a diverses empre-
ses de producció cinematogràfica com Filmax, A contracorriente Films, Garage Films i Faro; i cineastes com 
Jaume Balagueró, Benito Zambrano, Marcel Barrena, Pau Subirós  o Stella Kiryakopoulos.  

El 2016 s’incorpora com a sòcia a la productora Clack Audiovisual, des d’on ha co-escrit els documentals 
per a televisió  Els Ponts de Mostar, Cançons a la vora del pop, 165 Regent Street i Cap a la Meta. Ha estat 
productora delegada de l’esmentat Cap a la Meta, així com del documental Bon Cop de Falç, la història 
de l’himne.  Ha co-dirigit junt amb els periodistes Joan Salicrú i Jordi Rovira, el reportatge Desmuntant 
Laietana emès dins l’espai 30 Minuts de TV3 (2015) i ha estat, junt amb Joan Salicrú, directora, guionista i 
productora executiva del documental Polifonia Basca.

El 2019 coescriu amb Sílvia Quer l’argument d’una sèrie de televisió basada en fets històrics per a Link-up 
Barcelona, actualment en desenvolupament.

HISTORIAL DELS PRODUCTORS 
EXECUTIUS I GUIONISTES
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HISTORIAL DE MINIMAL FILMS

Miminal Films és una productora audiovi-
sual creada a Barcelona el 2008 pel perio-
dista i cineasta Albert Solé, especialitzada 
en pel·lícules i sèries documentals, tot i que 
també treballa ficció, publicitat, transmèdia, 
branded content, etc. 

Els seus projectes aborden temàtiques i mi-
rades molt diverses, des dels temes històrics 
i socials passant per la ciència, la cultura, 
l’aventura i la música. Els seus treballs es 
dirigeixen tant a les sales de cinema com a 
les cadenes de televisió, a les pantalles d’or-
dinador i de mòbil. Treballa tan continguts 
d’investigació periodística per programes 
com Documentos TV, 30 minuts, etc., com 
documentals d’autor produïts per cadenes 
nacionals i internacionals. 

Els seus treballs han estat guardonats 
amb els principals premis com ara el Goya, 
Gaudí, i tot un seguit de festivals nacionals i 
internacionals. 

Filmografia 

Examen de conciencia. 2019.  
Director i Guionista: Albert Solé. Minimal Films / Zeta Audiovisual / Zeta 
Cinema / Una sèrie documental original de NETFLIX.

Miró contra Miró. 2018.  
Director i Guionista: Albert Solé. Minimal Films / Compagnie des Phares 
et Balises / TVC / ARTE / AVROTROS / IB3 / ICEC / CNC. 
* Festival Memorimage (Espanya, 2018). 
* FIPADOC – Festival International De Documentaires Audiovisuels (França, 
2019).

Federal. 2017.  
Director i Guionista: Albert Solé. Minimal / Federalistes d’Esquerres. 

Jarabe contra el cáncer. 2017.  
Director i Guionista: Albert Solé. Minimal Films / TVC / Movistar + / ICEC 
/ Generalitat de Catalunya (Departament de Sanitat) i Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus. 
* Zinetxiki Zinemaldia (Espanya, 2017).

Sexo, Maracas y Chihuahuas. 2016.  
Director i Guionista: Diego Mas. Minimal Films / TVC / TVE / ICEC / ICAA / 
MEDIA / Diputació de Girona / Ajuntament de Girona / AC/E. 
* IX Premis Gaudí, nominada a millor pel·lícula documental (Espanya, 2017).

Gabor. 2014. 
Director: Sebastián Alfie. Guionistes: Sebastián Alfie i Albert Solé. Minimal 
Films / Miralab / Canal + / MEDIA / ICAA. 
* Premi Gaudí a la millor pel·lícula documental. VII Premis Gaudí de l’Acadèmia 
del Cinema Català. 
* Biznaga de plata al millor director i Biznaga de plata premi del públic. XVII 
Festival de Málaga de cinema espanyol. (Espanya, 2014). 
 
Los recuerdos del hielo. 2013.  
Director i guionista: Albert Solé. Minimal / TVC / TVE - ICAA / ICEC. 
* Nominada al Premi Gaudí 2014 com a “Millor pel·lícula documental” 
(Espanya, 2014). 
* Premi Continuará de TVE com la pel·lícula més destacada de l’any (Espanya, 
2014).

Al final de la escapada. 2011.  
Director i guionista: Albert Solé. Minimal Films / TVC / TVE - ICAA / ICEC / 
Diputació de Barcelona / AECID. 
* Biznaga de plata al Millor Documental i Premi del Públic. Festival de cinema 
espanyol de Málaga (España, 2011)

Bucarest, la memòria perduda. 2008.  
Director i guionista: Albert Solé. Minimal Films / Bausan Films / TVE / TVC 
- ICEC / Diputació de Barcelona. 
* Premi Goya. Millor Pel·lícula Documental. Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques (Espanya, 2009). 
* Premi Gaudí. Millor Pel·lícula Documental. Acadèmia del Cinema Català 
(Espanya, 2009). 
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HISTORIAL DE CLACK AUDIOVISUAL

Clack Audiovisual SCCL és una empresa cooperativa 
sorgida de Clack Produccions Culturals, entitat sense 
afany de lucre constituïda el 2001 a Mataró, amb la 
finalitat de canalitzar les inquietuds d’un grup de joves 
del Maresme en l’àmbit de les arts visuals, l’audiovisual, el 
periodisme i les noves tecnologies. La seva prioritat és la 
producció de documentals per a televisió en el camp de 
les Ciències Socials, també per tant productes històrics i 
polítics.

De fet, l’any 2008 va produir un primer documental al 
voltant de la temàtica de Bòsnia, titulat Els Ponts de 
Mostar, sobre la reconstrucció de la ciutat deu anys 
després de la guerra.

En els últims anys Clack ha produït documentals 
com Cançons a la vora del pop (33 i Comunicàlia, 
2010); 165 Regent Street (Canal 33, 2012); Bon Cop 
de Falç (TV3, 2014, en coproducció amb TV3 i La 
Xarxa de Comunicació Local); Cap a la Meta (Canal 
33, 2015, en coproducció amb TV3 i Dominio Digital 
d’Equador); Desmuntant Laietana (30 minuts de TV3, 
2015); Polifonia Basca (TV3, Euskal Telebista i Señal 
Colombia; 2016-2017); Josep Palau i Fabre. Retrat 
Cubista (33, 2018), Propera Parada, Rodalies (30 
minuts de TV3, 2018) i Les resilients (canal 33, 2019). Ha 
produït també per encàrrec d’Enderrock el programa 
Sona9 emès el 2018 i el 2020 al canal 33.

La productora Clack també treballa per altres mitjans 
de comunicació, particularment per l’edició digital d’El 
Periódico de Catalunya, on s’ocupa de la producció 
dels continguts de les quinze edicions locals que té en 
funcionament el diari. I té també una pota de gestió 
cultural, havent organitzat aquest 2020 el festival 
Nosaltres, primer certamen postpandèmia a l’àrea 
metropolitana nord.

Filmografia 

Les resilients. 2019. 
Documental emès al canal 33 i guanyador del premi Talent 
Jove a l’Inèdit 2019. Direcció: Cristina Madrid. Productora: 
Clack amb col·laboració amb Grup Enderrock.

Propera parada, Rodalies. 2018.  
Reportatge emès dins del programa ‘30 Minuts’ de TV3. 
Direcció: Joan Salicrú. Productora: TVC amb la producció 
associada de Clack.   

Josep Palau i Fabre. Retrat cubista. 2018.  
Documental emès al canal 33. Direcció: Eloi Aymerich. 
Productora: Clack i Fundació Palau amb el suport de 
Televisió de Catalunya i Consell Comarcal Maresme.  

Polifonia Basca. 2016.  
Documental seleccionat al Belfast International Film 
Festival i emès per Euskal Telebista,  TV3 i Señal Colombia. 
Direcció: Joan Salicrú, Ariadna Vázquez. Productora: Clack 
amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau 
(ICIP) i de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Desmuntant Laietana. 2015.  
Reportatge d’investigació pel programa ‘30 Minuts’ de 
TV3. Direcció: Jordi Rovira, Joan Salicrú, Ariadna Vázquez. 
Productores: TVC amb la producció associada de Clack.

Cap a la meta. 2015.  
Documental per l’espai ‘El Documental’ del Canal 33. 
Direcció: Diego Ortuño. Productores: Dominio Digital 
(Equador) i Clack en coproducció amb TVC i amb el suport 
d’Ibermedia i de l’ICEC.

Bon Cop de Falç. La història de l’himne. 2014. 
Documental per a TV3. Direcció: Eloi Aymerich. Productores: 
L’Avenç, Grup Enderrock i Clack en coproducció amb TVC i 
La Xarxa, amb el suport de l’ICEC.

165 Regent Street. 2012.  
Direcció: Òscar Fernández i Jordi Rovira. Productora: Clack. 
Compra de drets d’antena per part de TVC, que el va emetre 
al Canal 33.

Cançons a la vora del pop. 2010.  
Direcció: Eloi Aymerich. Productores: Grup Enderrock i Clack. 
Emès al canal 33 i a Comunicàlia.

Els Ponts de Mostar. 2008.   
Direcció: Jordi Aliberas, Joan Salicrú, Ariadna Vázquez. 
Productora: Clack amb el suport de l’Oficina de Relacions 
Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.
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tÍtoL: L’última cinta des de Bòsnia.

gÈnere: Documental per a televisió.

FormAt: HD

DUrADA: 55 minuts.

LLengUA orIgInAL: Català, castellà, serbocroat.

 

EQUIP

 

DIreCtor: Albert Solé 

reALItZACIÓ I mUntAtge: Raúl Cuevas 

gUIonISteS: Joan Salicrú, Albert Solé, Ariadna Vázquez 

ProDUCCIÓ eXeCUtIVA CLACK: Joan Salicrú, Ariadna Vázquez, Eloi Aymerich 

ProDUCCIÓ eXeCUtIVA mInImAL FILmS: Albert Solé, Gemma Rodríguez 

So DIreCte: Samir Hrkovic 

mÚSICA: Enric Teruel

EMPRESES PRODUCTORES

 
L’última cinta des de Bòsnia és una producció de Minimal Films i Clack en 
coproducció amb La Xarxa de Comunicació Local-Vallès Oriental Televisió 
i la participació de TV3.  
El projecte compta amb el suport del Departament de Cultura de la 
Generalitat, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona i la col·laboració dels ajuntaments de Granollers, Mataró, 
Terrassa, Sabadell, Sant Boi i Sant Celoni. 

FITXA TÈCNICA
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CONTACTE

mInImAL FILmS

Pl. d’Urquinaona, 11, 
08010 Barcelona 
gemma@minimalfilms.com

CLACK 

Muralla de la Presó, 9, local 
08302 Mataró 
joan@clack.cat

@CintaBosnia_DOC

@cintabosnia_doc

#ÚltimaCintaBòsnia


