


OLOT.DOC ESCOLES 
QUÈ SERÀ?

Jornades al voltant del cinema documental per a alumnes  
d’ESO, Batxillerat i Graus, que permet apropar el 
documental al públic més jove.  

La mostra ofereix als alumnes una oportunitat única per  
despertar les consciències mentre gaudeixen descobrint  
històries fascinants i reals. 

Històries per emocionar, il·lusionar-se i reflexionar. 

Documentals que pel seu contingut i temàtica  
resulten d’especial interès per a noies i nois a partir  
dels dotze anys. 

Parlen de temes que els inquieten, els afecten, que 
coneixen i els interessen, i que tracten a la vida quotidiana 
i als Centres Educatius. 

Les projeccions s’acompanyen amb ponències i debats,  
amb persones i/o entitats de reconegut prestigi, al voltant 
del tema proposat pel film.

LA MOSTRA



Jornades al voltant del cinema documental -per al públic 
general- on poder tornar a gaudir del gènere consolidat  
a festivals i cartelleres de grans capitals. 

Documentals que presenten històries que pel seu contingut  
i temàtica resulten d’especial interès. 

Una oportunitat extraordinària per fer arribar missatges 
constructius entorn el món que ens envolta. 

NO ÉS UN FESTIVAL AMB COMPETICIÓ 

En aquest sentit, pretenem que el documental i la temàtica  
que proposin cadascun d’ells siguin el pretext per provocar 
debats i ponències al voltant del que hem vist a la pantalla. 

Cal donar valor al gènere i tot el que comporta culturalment. 

LA MOSTRA

OLOT.DOC  
QUÈ SERÀ?





ORGANITZADA PER AXISFILMS AMB EL SUPORT FINANCER DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I DIPUTACIÓ DE GIRONA 

EMPRESES PATROCINADORES

EMPRESES COL·LABORADORES MITJÀ OFICIAL COTXE OFICIAL

AMB EL SUPORT DE L’ÀREA D'EDUCACIÓ I JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D’OLOT,  ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT,  OLOT CULTURA,  RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA

COM  
I AMB QUI?



OLOT.DOC ESCOLES 
PROGRAMA

Amb debat al voltant  
del tema proposat al film 

LA MOSTRA

DIES  
PEL·LÍCULES 
PONÈNCIES3



6 OCTUBRE, 9H  
CINES OLOT 

7 OCTUBRE, 9H  
CINES OLOT 

5 OCTUBRE, 9H  
CINES OLOT 



LA MOSTRA

OLOT.DOC  
PROGRAMA

3 DIES  
PEL·LÍCULES 
PONÈNCIES
Amb debat al voltant  
del tema proposat al film 



8 OCTUBRE, 19:30H  
CINES OLOT 

9 OCTUBRE, 19:30H  
CINES OLOT 

7 OCTUBRE, 19:30H  
CINES OLOT 
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DE  
CINEMA 
DOCUMENTAL 
OCTUBRE
2021



Activitat extraescolar gratuita

A FORCE OF NATURE

OLOT.DOC ESCOLES 
5 OCTUBRE 2021

PROGRAMA

9:00 Entrada general i acomodament

Presentació acte

9:20 Projecció I AM GRETA (“Jo sóc la Greta” / VO. subtitulada castellà)

11:02 Descans - intermedi

11:30 Ponència amb Santiago Vilanova i Gisela Torrents

12:25 Finalització

* Albert Brosa, presentador acte  i moderador ponència 

http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3049.pdf



La història de l’activista climàtica adolescent Greta 
Thunberg s’explica de manera convincent com mai abans 
s’havia vist en imatges en aquest documental íntim del 
director suec Nathan Grossman. 

En Grossman segueix la Greta  -una estudiant tímida amb 
la síndrome d’Asperger- des de la seva vaga escolar 
unipersonal per a l’acció climàtica fora del Parlament suec 
fins al seu ascens a la prominència global, a mesura que es 
desencadenen vagues escolars a tot el món. 

La pel·lícula culmina amb el seu extraordinari viatge 
impulsat pel vent a través de l’Oceà Atlàntic per parlar a la 
Cimera  de l’Acció Climàtica de l’ONU, a la ciutat de Nova 
York. 

Al seu discurs va dir “..... el món està despertant, i el canvi 
ve, els agradi o no!“. 

El seu moviment associatiu FridaysForFuture ha organitzat 
vagues climàtiques al voltant del món. 

OLOT.DOC té el privilegi de poder oferir la primera 
projecció del documental I AM GRETA (“Jo sóc la Greta”) 
en sala de cinema en territori nacional.

CRÈDITS 
Direcció - Nathan Grossman  
Productora - B Reel Films, Hulu 
Productors - Cecilia Nessen,  
Fredrik Henning 
Productors Executius - Peter Modestij, 
Pelle Nilsson, Dana O’Keefe, Philip 
Westgren, Axel Arnö, Mandy Chang, 
Christiane Hinz, Helena Ingelsten, 
Jutta Rug 
Direcció de Fotografia - Nathan 
Grossman 
Música - Jon Ekstrand,  
Rebekka Karijord 
Edició - Hanna Lejonqvist,  
Charlotte Landelius 
Guió - Olof Berglind 

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
(2020) Selecció oficial Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 
La Biennale di Venezia / Selecció 
oficial TIFF (Toronto International Film 
Festival)  

2020 ⁄ Suècia ⁄ 97’ ⁄ 2:35:1  
Versió original (anglès, suec - 
subtitulada al castellà). 

Recomanat a partir de 12 anys,  
i indicat per a les següents  
matèries: Ciències Naturals,  
Llengües anglesa i castellana,  
Ètica, Humanitats, Socials i Cicles 
Formatius Grau Mitjà i Superior.

TRÀILER: www.olotdoc.cat



Ferran Nadeu / El Periódico de Catalunya



Dues mirades i experiències complementàries, amb gairebé cinquanta anys de diferència, d’activistes i professionals dedicats al medi ambient i l’ecologia 
debatran sobre el canvi climàtic, la cimera del clima, el fenomen Greta Thunberg i el futur del planeta.

SANTIAGO VILANOVA i TANÉ (Olot, 1947), periodista, escriptor i consultor ambiental. 

Exdirector de Diario de Barcelona (1983-84),  Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme.  

Exdirector de la revista Userda; president de l´associació Una Sola Terra i cofundador d’Els Verds-Alternativa Verda. Ponent de la secció d´Ecologia de l´Ateneu Barcelonès.  

Autor de més de vint llibres d´assaig i quatre novel·les ecologistes. Entre les seves darreres publicacions destaquen L´ànima del volcà (Base, 2015), Salvem els nostres volcans 
(Curbet, 2017) i L´emergència climàtica a Catalunya. Revolució o col·lapse (Edicions 62, 2021),  

És també artista pintor. El Museu de la Garrotxa li va dedicar una exposició antològica de la seva obra del setembre al novembre del 2016 amb el lema "Paisatges volcànics i paradisos 
oceànics”. 

Membre de les associacions Journalistes écrivains pour la Nature et l´Ecologie (JNE) i European Network for Ecological Reflection and Action (ECOROPA). 

GISELA TORRENTS i  MONEGAL (Tarragona, 1994), consultora internacional en canvi climàtic. 

Ambientòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona amb un Postgrau en Diplomàcia del Canvi Climàtic.  

Actualment exerceix com a consultora internacional en canvi climàtic, gestionant projectes finançats per donants multilaterals en països del Sud Global i emergents d'Europa de l'Est, 
Sud-amèrica, Amèrica Central i el Carib, sempre amb enfocament en gènere, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables. 

D'altra banda, s'ha dedicat a l'activisme polític per a la justícia climàtica a través del seguiment de les negociacions internacionals de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic (UNFCCC per les sigles en anglès) des de la COP22, com a delegada de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Finalment, treballa en la divulgació de l'ecologisme, la justícia climàtica, les relacions Nord-Sud i l’eco feminisme per a diferents públics.



9:00 Entrada general i acomodament

Presentació acte

9:20 Projecció CARTAS MOJADAS (VO. subtitulada castellà)

10:46 Descans - intermedi

11:16 Ponència amb Paula Palacios (directora) i l’ONG Open Arms

12:20 Finalització

OLOT.DOC ESCOLES 
6 OCTUBRE 2021

PROGRAMA

* Albert Brosa, presentador acte  i moderador ponència 

Activitat extraescolar gratuita

http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3049.pdf



Milers de persones han travessat el Mediterrani els  
últims anys tractant d’arribar a Europa.  

CARTAS MOJADAS explica, mitjançant una veu 
misteriosa des del fons del mar, l’epopeia més tràgica  
de la nostra història contemporània.  

Seguint cartes escrites de mares a fills, la veu 
acompanya el vaixell de l’ONG Open Arms en la seva 
missió més dramàtica, lluitant per salvar 550 persones 
d’un naufragi.  

Després trasllada l’espectador als carrers de París, on 
la violència policial contra els immigrants contrasta 
amb l’esforç invertit per arribar a Europa.  

Oblidant que es tracta d’una història real, la situació 
empitjora quan la pel·lícula ens porta a bord d’un vaixell 
de guardacostes libi, el lloc més perillós del món, on es 
maltracta i s’esclavitza éssers humans. 

CRÈDITS 
Direcció i guió - Paula Palacios   
Productora - Morada Films amb la 
col.laboració del ICAA (Ministeri de 
Cultura) i Aljazeera Documentary 
Channel 
Productora - Paula Palacios  
Productor Executiu - Carlo D’Ursi   
Productors Associats - Isabel Coixet, 
Christoph Jörg  

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
(2020) Premi del públic secció  
oficial documental al 23è Festival  
de Málaga / Premi del públic secció 
documentals i Premi Cima millor 
cineasta al Ourense Film Festival / 
Seleccionat a la secció oficial Spanish 
Cinema al SEMINCI i Secció 
Panorama Autoras Españolas  
(2021) Finalista Premis Goya / Millor 
documental i Premi Historias con 
Sentido al Festival de Cine i Televisió 
del Reino de León  

2020 ⁄ Espanya ⁄ 81’ ⁄ 2:35:1  
Versió original (francès, anglès, 
espanyol, àrab, eritreu - subtitulada  
al castellà)  

Recomanat a partir de 12 anys,  
i indicat per a les següents  
matèries: Ciències Naturals,  
Llengües anglesa i castellana,  
Valors ètics, Humanitats,  
Socials i Cicles Formatius Grau  
Mitjà i Superior. 

TRÀILER: www.olotdoc.cat





PAULA PALACIOS fa quinze anys que treballa com a documentalista des de les productores que ella dirigeix a Madrid i París.  

El seu treball ha estat vist i premiat en nombrosos festivals, i els temes sobre dones i migració son el seu principal interès. S’ha guanyat el respecte de la comunitat 
documentalista internacional i en especial al Món Àrab, on ha filmat més de 25 documentals.  

Ha produït i dirigit per a cadenes com Aljazeera Documentary Channel, Aljazeera English, ARTE France, Public Sénat, France 3. 

L’estiu de 2020 s’estrenava a la Secció Oficial del Festival de Màlaga el seu primer llargmetratge cinematogràfic CARTAS MOJADAS, que té el suport d’Isabel Coixet, i el 
finançament de l’ICAA i d’Aljazeera Documentary Channel.  

En aquests moments treballa en la direcció del seu pròxim documental: Mi querido hermano Alí, pel·lícula que porta 10 anys filmant. També està dirigint una sèrie sobre el 
Mundial de Futbol de Catar 2022. 

A Madrid, dirigeix l’espai La Morada de Malasaña, que compta amb una petita sala de cinema per a visionats públics i privats. 

OPEN ARMS és una organització no governamental i sense ànim de lucre amb una missió principal: protegir al mar a aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint 
de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa; i també informar i formar a terra per aconseguir que les persones que migren puguin prendre les seves decisions amb total llibertat i 
coneixement. 

Es dediquen a la vigilància i salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili al Mar Egeu i al Mediterrani Central, a protegir la vida dels més vulnerables en 
l'emergència a terra, i a construir alternatives a la migració irregular en països com el Senegal, per dotar de recursos a les persones a través de la informació i sensibilització 
comunitàries. En paral·lel, amb la denúncia de totes les injustícies que estan passant i ningú se n’adona. 

Tot va començar amb unes fotos de nens ofegats en una platja. Pensen:  ” . . . si nosaltres ens dediquem al salvament marítim i ho fem a les nostres platges, per què allà s'estan morint i 
ningú no els ajuda?”



9:00 Entrada general i acomodament

Presentació acte

9:20 Projecció WELCOME TO CHECHNYA

(“Benvingut a Txetxènia” / VO. subtitulada català) 

11:12 Descans - intermedi

11:40 Ponència amb Krzysztof Charamsa

12:35 Finalització

OLOT.DOC ESCOLES  / OLOT.DOC 
7 OCTUBRE 2021

PROGRAMA

* Albert Brosa, presentador acte  i moderador ponència 

19:20

19:30

19:40

     - 

21:35

22:15
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OLOT.DOC                                                            

Entrada 4€                                                                       

OLOT.DOC Escoles - Activitat extraescolar gratuita

http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3049.pdf



David France, el director nominat als premis Oscar  
per Cómo sobrevivir a una epidemia, ens acosta al dia 
a dia d’un grup d’activistes que lluiten contra la “neteja” 
governamental anti-LGBTQ+ que impera a la República 
Russa de Txetxènia, i que té com a finalitat detenir, 
torturar i executar aquest col·lectiu. 

Els documentalistes arrisquen la vida conjuntament amb 
els activistes per donar a conèixer aquestes atrocitats 
tan poc denunciades mentre protegeixen la identitat de 
les víctimes canviant les seves cares mitjançant 
tècniques de “deepfake”. 

WELCOME TO CHECHNYA (“Benvingut a Txetxènia”) és 
un documental impactant, i una denúncia emotiva i vital 
de la persecució de masses.

CRÈDITS 
Direcció - David France 
Productora - HBO Documentary 
Films, Bertha Doc Society Journalism 
Fund, BBC Storyville, Maylo Films, 
Ninety Thousand Words, Palette 
Fund, Public Square Films   
Guió - David France, Tyler H. Walk 
Música - Sacha Galperine   
Direcció de Fotografia - Ascoli Kurov, 
Derek Wiesehahn 
Edició - Tyler H. Walk 

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
(2020) 70 Berlinale - Premi del públic 
(Panorama) i premi Amnistia 
Internacional / Hot Docs - Premi del 
públic / Sundance - Millor edició / 
DOC NYC - Premi a la millor 
producció 
(2021) Nominat a millor documental i 
efectes visuals a la 93a edició dels 
premis Oscar  

CRÍTIQUES 
“Estimulant i absolutament 
devastador” - Variety 
“Impactant, amb molta càrrega 
emocional i sovint estressant” -  
The Hollywood Reporter 

2020 ⁄ EEUU ⁄ 107’ ⁄ 1:78:1 
Versió original (rus. txetxè, anglès, 
francès - subtitulada al català)  

OLOT.DOC ESCOLES: recomanat a 
partir de 14 anys, i indicat per a les 
següents matèries: Llengues anglesa  
i catalana, Valors ètics, Humanitats,  
Socials i Cicles Formatius Grau Mitjà  
i Superior.

TRÀILER: www.olotdoc.cat
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KRZYSZTOF CHARAMSA (Gdynia, Polònia, 1972), teòleg, filòsof i bioètic. Des de 1997 és capellà. Va estudiar a Polònia, Suïssa i Itàlia.  

Durant molts anys va ser professor de teologia i antropologia a dues universitats pontifícies a Roma, i treballava al Vaticà com a oficial de la Congregació per a la Doctrina 
de la Fe, l’antiga Santa Inquisició, i com a secretari adjunt de la Comissió Teològica Internacional, el màxim òrgan consultiu de l’Església Catòlica.  

Les seves conviccions canvien quan s’adona de les injustícies i la falta de coneixement humà al sistema del poder religiós, especialment pel que fa a l’orientació sexual de 
les persones.  

Després d’un dur procés d’alliberament personal, el 3 d’octubre de 2015 surt de l’armari com a protesta i denúncia de l’homofòbia de l’Església Catòlica.  

Trencar el silenci va ser el seu acte de desobediència al sistema del poder religiós. Com a resultat, va ser automàticament, i sense un procés just, expulsat del seu lloc de 
treball al Vaticà i a les universitats, i suspès com a sacerdot. 

Actualment viu a Catalunya. Es dedica a la defensa dels drets de les dones i de les minories sexuals LGBTIQ+.  

És escriptor i conferenciant. És autor de quinze llibres i de més de cent articles. Entre els seus últims llibres destaquen: La primera pedra. La meva rebel·lió enfront de la 
hipocresia de l’església, publicat en vuit llengües (inclosa la catalana) i Dos homes, set pecats. Diàlegs sobre un món que ha de canviar, escrit amb el seu company Eduard 
Planas. 

Està convençut que la desigualtat i la manca de respecte de les nostres diferències son el veritable pecat capital i l’arrel de molts altres mals. Les societats, com les 
religions, per canviar necessiten el coratge de la nostra desobediència cívica a qualsevol mena d’injustícia (www.kcharamsa.com ).  

OLOT
 •DOC

MOSTRA  
DE  
CINEMA 
DOCUMENTAL 
OCTUBRE
2021

http://www.kcharamsa.com


Entrada 4€

19:20 Entrada general i acomodament

19:30 Presentació acte

19:40 Projecció KING of the CRUISE (“El Rei del Creuer” / VO. subtitulada català)

21:00 Ponència amb Gaspar Hernàndez

21:40 Finalització

OLOT.DOC  
8 OCTUBRE 2021

PROGRAMA
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DOCUMENTAL 
OCTUBRE
2021

* Albert Brosa, presentador acte  i moderador ponència 



Un ric i extravagant baró escocès passa el seu temps en 
creuers escandalosos entre parelles romàntiques, famílies 
benestants, personal treballador i gent gran jubilada.  

Una micro societat flotant atractiva per a alguns, estranya 
per a molts d’altres. 

KING OF THE CRUISE (“El Rei del Creuer”) segueix el baró 
Ronald Busch Reisinger d’Inneryne en un dels seus molts 
creuers de vacances decadents. 

És un home de noblesa hereditària, extrema riquesa, d’uns 
setanta-dos anys, amb cinc fills, una dona, un castell, 
diverses cases, una gran gana i ple d’increïbles històries de 
vida. 

El baró fa una primera impressió d’home fort, presumint del 
seu estatus i enfilant històries de vida extravagants mentre 
s’exhibeix a la coberta del vaixell amb la seva vestimenta 
feudal i una capa de rei. 

Però aquest documental ens porta a una mirada més 
atenta per descobrir-nos alguna cosa més gran: un desig 
humà de reconeixement i validació. Com més revela el baró 
sobre la seva fastuosa vida i estatus a la gent d’ a bord,  
més comencem a endevinar els seus veritables motius i a 
qüestionar si la seva riquesa no és una càrrega. 

CRÈDITS 
Direcció - Sophie Dros 
Productora - Halal Amsterdam  
Direcció de fotografia - Boas van 
Miligen Bielke 
Edició - Erik ten Brinke 
Música - Thomas Goralski  
Productors - Olivia Sophie van 
Leeuwen, Gijs Kerbosch, Roel Oude 
Nijhuis, Gijs Determeijer  

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
(2019) World Premiere a l’International 
Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA) 
(2020) Greek Premiere al 
Thessaloniki Documentary Film 
Festival / Secció oficial als festivals 
New Zealand International Film 
Festival (NZIFF), CPH:DOX, Zurich 
Film Festival, Munich International 
Documentary Festival (MUBI), … 

2019 ⁄ Països Baixos ⁄ 74’ ⁄ 1:78:1 
Versió original (anglès, rus, noruec, 
francès, filipí - subtitulada al català) .  

TRÀILER: www.olotdoc.catOLOT
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GASPAR HERNÀNDEZ (La Vall d'en Bas, 1971), escriptor i periodista. 

Dirigeix i presenta el programa "L'ofici de viure" a TV3, i a Catalunya Ràdio. 

"L'ofici de viure" és un dels programes més escoltats de la ràdio en català a Internet. Ha guanyat el premi Ciutat de Barcelona, per la seva "innovació i rigor", segons el jurat. La versió 
televisiva de TV3 ha guanyat el premi Zapping, pels valors que transmet. 

L’interessa la conducta humana, la psicologia i l’espiritualitat. 

Com a escriptor, és autor de les novel.les El silenci (Premi Josep Pla 2009), La Terapeuta i La dona que no sabia plorar, totes publicades a Columna.  

També els assajos No sóc d’aquest món (Edicions B) i L’art de viure. 

El seu darrer llibre és l'assaig La llibertat interior (Columna). 

Durant set anys va co-presentar el programa de crítica literària “El book insígnia” per a 42 televisions locals. 

En el passat, en una altra vida, dirigia i presentava programes informatius a Catalunya Ràdio. Durant vuit anys va presentar l’informatiu “Catalunya Nit”, i, durant l’estiu, “El matí de 
Catalunya Ràdio”. 
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Entrada 4€

19:20 Entrada general i acomodament

19:30 Presentació acte

19:40 Projecció THE PAINTER AND THE THIEF 

(“La Pintora i el Lladre / VO. subtitulada castellà)

21:35 Ponència amb Francesc Miralles

22:15 Finalització

OLOT.DOC  
9 OCTUBRE 2021

PROGRAMA
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* Albert Brosa, presentador acte  i moderador ponència 



Dos quadres desapareixen d’una galeria d’art el dia de la 
seva inauguració.  

Els lladres fugen i la pintora no para de buscar-los fins que 
en troba un.  

Una història tan real com increïble, que protagonitza un 
dels lladres a qui la mateixa artista demana retratar.  

Així comença aquesta commovedora història d’amistat, 
expiació i capacitat creadora. 

THE PAINTER AND THE THIEF (“La Pintora i el Lladre”) és 
un documental extremadament impactant i alhora una 
d’aquestes grans històries de la vida que retrata la 
fascinant, complexa i incondicional amistat entre la pintora 
txeca Barbora Kysilkova i Karl Bertil-Nordland, un dels 
lladres que va robar un dels seus quadres més estimats. 

CRÈDITS 
Direcció: Benjamin Ree  
Productora - Medieoperatorene, 
VGTV, Tremolo Productions 
Direcció de fotografia - Kristoffer 
Kumar 
Edició - Robert Stengard 
Música - Uno Helmersson  

PREMIS I RECONEIXEMENTS  
(2020) World Cinema Documentary  
Special Jury Award al Sundance  
Film Festival / Golden Firebird Award 
al Hong Kong International Festival / 
Audience Award al London Film 
Festival, . . .  

CRÍTIQUES 
“”Increïble”. Aquesta és la paraula  
que se m’acut per descriure La 
pintora i el lladre” – Variety 
“Una pel·lícula que és a la vegada 
veraç i evasiva, profundament 
commovedora i una mica 
desconcertant” - Los Angeles Times 
“La crònica de la vida criminal de  
Karl-Bertil és impressionant” - The 
Hollywood Report 

2020 ⁄ Noruega - USA ⁄ 106’ ⁄ 1:78:1 
Versió original (anglès, noruec - 
subtitulada al castellà)  

TRÀILER: www.olotdoc.cat

OLOT
 •DOC

MOSTRA  
DE  
CINEMA 
DOCUMENTAL 
OCTUBRE
2021



OLOT
 •DOC

MOSTRA  
DE  
CINEMA 
DOCUMENTAL 
OCTUBRE
2021



FRANCESC MIRALLES és tot un referent en el camp del desenvolupament personal i ha escrit nombrosos llibres d’èxit internacional. 

Nascut a Barcelona, es va llicenciar en Filologia Alemanya i ha treballat com a editor, periodista i facilitador artístic. 

Actualment fa conferències arreu del món i escriu a mitjans com El País Semanal i CuerpoMente, a més de treballar a RNE. 

Entre molts d’altres, és coautor del llibre Ikigai, traduït a 60 idiomes, que ha ocupat els primers llocs de best-sellers a USA, UK, Holanda, Turquia i l’Índia, on fa dos anys que 
és nº 1 de no-ficció. 

Treballa el desenvolupament personal a través del propòsit vital, l’art i l’autodescobriment. 

A més d’impartir cursos d’escriptura creativa i de Piano Satori -un mètode intuïtiu per tocar sense partitura-, és un expert en noves tendències en el camp de la psicologia i 
l’espiritualitat. 

Dues paraules japoneses per viure millor: 

Ikigai es tradueix com a “propòsit vital”, i implica esbrinar què ens apassiona i què podem aportar als altres. Tothom té un ikigai. Alguns ja l'han trobat, d’altres el porten dins 
però encara l’estan cercant. 

Ichigo-Ichie és un concepte propi de la cerimònia del te que es pot traduir com “el que estem vivint aquí no es repetirà mai més”, i ens ensenya a viure cada moment de 
manera plena.
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