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TRAJECTES.	ASSESSORIA	DE	DISTRIBUCIÓ	
	
	
L'assessoria	
	
Trajectes	 és	 una	 assessoria	 d'orientació	 per	 a	 la	 distribució	 de	 cinema	 independent,	
pensada	per	a	films	ja	culminats	o	propers	a	la	seva	finalització.	Està	especialitzada	en	
el	circuit	de	festivals,	però	també	té	en	compte	d'altres	espais	d'exhibició.	
	
En	 l'era	actual	de	sobreproducció	audiovisual	 i	d'atomització	de	públics,	de	festivals	 i	
d'espais	d'exhibició,	aquest	projecte	neix	per	assessorar	i	ensenyar	a	distribuir	films	en	
els	 camins	 de	 distribució	 presents,	 cada	 cop	 més	 nombrosos	 però	 alhora	 més	
complexes.	
	
	
Objectius	
	
-	 Ajudar	 a	 assolir	 visibilitat	 a	 través	 de	 festivals	 i	 circuits	 d'exhibició	 locals	 i	
internacionals.	
	
-	 Conèixer	 i	 comprendre	el	 circuit	de	 festivals	 i	 d'exhibició	de	 cinema	per	millorar	 la	
distribució	de	films	independents.	
	
-	 Dur	 a	 terme	 una	 correcte	 distribució	 o	 autodistribució	 de	 pel·lícules	 de	 producció	
independent.	
	
	
Metodologia	
	
-	Visionat	complet	del	projecte	"work	in	progress"	o	de	la	pel·lícula	acabada.	
	
-	Reunió	presencial	o	online	aproximadament	de	2	hores,	tot	i	que	és	variable	en	funció	
de	l'experiència	prèvia	en	distribució	i	de	les	singularitats	de	cada	projecte.	
	
-	Anàlisi	de	possibles	itineraris	de	distribució.	
	
-	Estratègies	i	metodologia	per	a	la	distribució.	
	
	
Tipologia	de	pel·lícules	
	
Les	assessories	Trajectes	estan	pensades,	especialment,	per	a	projectes	cinematogràfics	
de	producció	independent.	És	a	dir,	films	(ficcions,	documentals,	treballs	experimentals,	
videoartístics,	 híbrids,	 pràctiques	 cinematogràfiques	 no	 estàndards,	 entre	 d'altres)	
autoproduïts	pels	propis	creadors	o	que	s'han	dut	a	terme	amb	una	productora	de	mida	
petita.		
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Preus	
	
Curtmetratges	(fins	a	30'):	60€	
Migmetratges	(entre	31'	i	49'):	70€	
Llargmetratges	(des	de	50'):	90€	
	
Fins	el	31-12-2022	Trajectes	tindrà	un	descompte	del	30%.	
	
	
	
	
PERFIL	PROFESSIONAL	
	
Miquel	Martí	Freixas.	Aborigen	de	Barcelona,	es	va	llicenciar	en	Ensenyaments	Artístics	
Musicals	però	va	derivar	la	seva	professió	cap	a	la	imatge	en	moviment.	Va	fundar	una	
revista	de	cinema	d'influència	internacional	i	escassa	remuneració	(Blogs&Docs,	2006-
2013,	amb	Elena	Oroz),	va	reobrir	una	sala	de	cinema	(Zumzeig,	2016,	amb	un	col·lectiu)	
i	 s'ha	 inventat	 un	 festival	 (La	 Inesperada,	 2021,	 amb	 Núria	 Giménez	 Lorang).	
Programador	 en	 diversitat	 de	 festivals	 i	 entitats	 (Filmoteca	 de	 Catalunya,	
DocumentaMadrid,	Lussas,	Zinebi,	Xcèntric	CCCB	o	MajorDocs,	entre	d'altres),	docent	i	
gestor	 cultural.	 Investiga	el	 llenguatge	audiovisual	a	 les	 xarxes	 socials	 i	 s'ha	atrevit	 a	
realitzar	 dues	 peces	 sobre	 aquesta	 matèria,	 Sedated	 army	 crazy	 mirror	 (2014)	 i	
Songwar(e)	(2021).	mmfreixas.com	
	
	
Motivació	personal	
	
Inicio	aquest	projecte	d'assessoria	de	distribució	perquè	és	una	petició	recurrent	que	
em	trobo	des	de	fa	anys.	De	fet,	l'he	estat	duent	a	terme	durant	llarg	temps	de	manera	
no	professionalitzada.	
	
M'arriben,	amb	freqüència,	correus	electrònics	amb	peticions	com	"estic	en	un	procés	
de	muntatge	 d'un	 film	 i	 t'agrairia	 que	 em	 donessis	 la	 teva	 opinió",	 "he	 acabat	 una	
pel·lícula	i	no	sé	on	enviar-la"	o	"estic	enviant	un	projecte	a	festivals	i	no	me	l'agafen",	
entre	d'altres	variants.	
	
Per	un	costat,	m'apassiona	veure	què	estant	duent	a	terme	amics,	coneguts	o	cineastes	
independents	que	desconec.	És	una	passió	i	un	plaer	veure	el	món	a	través	dels	ulls	dels	
demés.	I	és	molt	d'agrair	que	les	persones	creguin	que	puc	ajudar	en	aquests	camins	
cinematogràfics	d'anàlisi	i	distribució.	
	
Per	 altra	 costat,	 respondre	 realment	 bé	 és	 feina.	 Acabo	 dedicant	 temps	 a	 alguns	
projectes	que	em	són	més	propers,	intento	contestar	a	d'altres	o,	en	alguns	casos,	no	
arribo	a	trobar	l'espai	per	donar	una	resposta.	Sap	greu	contestar	de	pressa	o	no	poder	
arribar	a	atendre	algunes	peticions.	
	
Per	 fer-ho	bé,	no	tan	sols	es	 tracta	de	veure	el	 film	 i	donar	una	opinió	sobre	 la	seva	
possible	distribució,	sinó	també	contrastar	amb	l'autor/a	les	seves	fites	de	visibilitat,		
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intentar	resoldre	els	dubtes	que	apareixen	per	a	la	seva	exhibició,	valorar	conjuntament	
diverses	possiblitats	per	distribuir	la	obra,	entre	d'altres.		
	
En	referència	a	la	distribució,	quan	intercanvio	opinions	amb	els	cineastes	independents	
sovint	descobreixo	que	van	desorientats.	Freqüentment	no	són	del	tot	conscients	que	
la	distribució	també	és	una	feina	laboriosa	que	està	inclosa	en	l'ampli	marc	de	producció	
d'un	film,	o	han	enviat	 la	pel·lícula	a	festivals	equivocats	pel	seu	perfil	de	pel·lícula	o	
d'altres	 mancances	 importants	 relacionades	 amb	 la	 difusió	 i	 la	 visibilitat.	 En	 el	 cas	
concret	de	persones	formades	en	escoles	de	cinema,	generalment	desconeixen	el	camp	
de	 l'autodistribució	 com	a	matèria	professional,	uns	 coneixements	precisament	molt	
útils	per	a	cineastes	joves,	incipients	i/o	independents.	
	
Amb	el	pas	dels	anys,	he	realitzat	aquesta	feina	tan	en	el	tu-a-tu	privat	com	en	fòrums	
d'assessoria	professional.	Tinc	experiències	ben	diverses.	Des	de	films	que	han	acabat	
fent	la	volta	al	món,	fins	a	films	que	han	acabat	trobant	camins	de	visibilitat	modestos	
(però	que,	al	fi	i	al	cap,	els	han	trobat	i	han	pogut	obtenir	retorn	i	sumar	experiències).	
Des	 de	 films	 que	 han	 estat	 estancats	 durant	 mesos	 sense	 ser	 programats,	 amb	
realitzadors	desesperats	i	perdent	la	fe,	i	han	acabat	en	el	millor	dels	festivals	i	desenes	
de	 programacions	 posteriors,	 fins	 a	 films	 que	 ja	 els	 han	 seleccionat	 quan	 encara	 no	
havien	acabat	la	post-producció.	La	gran	majoria	d'ells,	de	cineastes	independents,	films	
autoproduïts	o	amb	una	productora	de	mida	petita,	i	sent	els	autores	persones	encara	
poc	conegudes.		
	
És	 per	 tots	 aquests	 hàbits,	 experiències	 i	 motius	 que	 he	 decidit	 professionalitzar	
aquestes	facetes.	Per	poder	respondre	correctament,	dedicar	el	temps	que	mereix	cada	
projecte	 i	 cada	 qüestió	 a	 resoldre,	 i	 ajudar	 a	 encaminar	 el	 sempre	 tan	 apassionant	
cinema	independent,	en	la	mesura	de	les	meves	possibilitats	i	els	meus	coneixements.	
	
	
	
	
	
	


