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Libertad, l’òpera prima de Clara Roquet, 
participarà a la Semaine de la Critique i La caída 
del vencejo, de Gonzalo Quincoces, a 
CinéFondation Sélection 

__________________________________________ 

Quatre projectes en desenvolupament han estat 
seleccionats per al Marché du Film, la secció 
d’indústria del certamen francès 

__________________________________________ 

Més de 50 empreses audiovisuals catalanes 
seran a Cannes, que comptarà amb un estand 
organitzat per l’ICEC sota la seva marca Catalan 
Films 

La sala de projeccions Catalan Films Cinema 
mostrarà 33 produccions recents que cerquen 
agents de vendes o distribuïdors 

__________________________________________ 

Els ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar, on es va 
rodar el film Libertad, també seran a Cannes de la 
mà de la Catalunya Film Commission per 
promocionar les localitzacions de la Costa 
Brava Sud 

__________________________________________

El cinema català desembarca al Festival de Cannes 
amb dos films seleccionats al festival i una sala de 
projeccions pròpia  
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Barcelona, 1 de juliol de 2021 - Després d’una 
edició 2020 totalment en línia, el 74è Festival de 
Cannes recupera enguany la seva activitat 
presencial i torna a convertir-se en la cita per 
excel·lència del cinema europeu i dels seus 
professionals, que acudeixen en massa al 
certamen i al Marché du Film, la secció d’indústria 
de Cannes. Ambdós esdeveniments, que se 
celebren en paral·lel entre el 6 i el 17 de juliol, 
conviuen alhora amb una edició virtual que oferirà 
noves oportunitats per a la promoció internacional 
de la producció cinematogràfica més recent.  

El cinema català no és aliè a aquesta recuperació 
del Festival de Cannes i del Marché du Film, i hi 
desembarcarà amb força per mostrar tota la seva 
diversitat i qualitat. Amb dos films seleccionats 
per al festival i quatre projectes més per al 
mercat; prop de 60 empreses –entre productores, 
distribuïdores, agents de vendes i festivals– 
acudiran a Cannes i participaran en l’estand que 
Catalan Films posa a la seva disposició per 
promocionar les seves produccions, explorar 
oportunitats internacionals de coproduccions i 
presentar els seus títols més recents a una 
audiència professional mundial. A més, a la sala 
de projeccions Catalan Films Cinema es podran 
veure 33 llargmetratges més, i fins a 17 
curtmetratges –set dels quals formen part del 
Shortcat 2021– tindran el seu espai al Short Film 
Corner.
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Una d’aquestes produccions recents del cinema 
català, Libertad (Lastor Media, Avalon, Bulletproof 
Cupid) ha estat seleccionada per participar a 60a 
edició de la Semaine de la Critique (7-15 de juliol), 
la prestigiosa secció del festival dedicada al 
descobriment de joves talents que dirigeixen la 
seva primera o segona obra. La guionista i 
directora Clara Roquet debuta amb aquest 
llargmetratge després dels seus exitosos 
curtmetratges El Adiós i Les Bones Nenes.  

El projecte de Roquet compta amb el suport de 
l’ICEC, de MEDIA, de Televisió de Catalunya, de 
l’ICAA, d‘Eurimages i de Movistar+, i té una 
important trajectòria internacional en fòrums i 

workshops com Sundance Institute, Mediterranean 
Screenwriters Workshop, Mia Market de Roma i 
el Foro de Coproducción Europa-America Latina 
del Festival de Sant Sebastià. 

Per la seva banda, el curtmetratge La caída del 
vencejo/The Fall of the Swift, de Gonzalo 
Quincoces (ESCAC Films), formarà part 
de Cinéfondation Sélection, que cada any 
selecciona curtmetratges i migmetratges 
presentats per escoles de cinema d'arreu. El 
treball de Quincoces ha estat escollit d'entre més 
de 1.800 obres presentades. 

Libertad, seleccionada per La Semaine de la Critique  
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Representació catalana al Marché du Film

La cita més important de l'any per la indústria del 
cinema mundial dins el Festival de Cannes és 
el Marché du film, el fòrum que ofereix la 
oportunitat de reunir-se amb els diferents agents 
per negociar i impulsar projectes i on habitualment 
es concentren més de 12.000 professionals. 
Comptar amb una producció seleccionada en 
algun dels programes del Marché és una ocasió 
d’or per als cineastes i productors d’arreu, així com 
també gaudir d’un estand on puguin desenvolupar 
les seves activitats, presentacions i reunions. 

Enguany, quatre projectes catalans han estat 
seleccionats per formar part del Marché du Film. 
D’una banda, el llargmetratge d'animació dirigit 

per Elio Quiroga i Beñat Beitia, Winnipeg, el 
vaixell de l'esperança, formarà part dels 
Animation Days, una iniciativa conjunta del Marché 
i del Festival d'Annecy dedicada a la indústria de 
l'animació. La coproducció de la productora 
catalana La Ballesta amb una productora basca, 
una francesa i una xilena es va presentar al 
Pitching Territory Focus - La Liga de la Animación 
Iberoamericana in Focus en el marc del mercat de 
MIFA del Festival d'Annecy 2020. 

D’altra banda, el mateix programa acollirà el 
projecte de llargmetratge d'animació El tresor de 
Barracuda, d'Adrià Garcia i produït per Inicia Films 
a qui els hi organitzen reunions amb experts.

Winnipeg, el vaixell de 
l'esperança
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També trobem representació catalana a la secció 
que el Marché du Film dedica als continguts 
immersius, Cannes XR. La producció Symphony, 
d'Igor Cortadellas, presentat per la Fundació La 
Caixa, competirà pel Veer Future Award, una 
secció que mostra una selecció dels treballs 
immersius més innovadors. Symphony és una 
experiència audiovisual immersiva que guia als 
espectadors a un viatge a través de les emocions i 
la música, amb composicions de Beethoven, 
Mahler i Bernstein interpretades pel director 
Gustavo Dudamel i la prestigiosa Orquestra de 
Cambra de Mahler. 

Per últim, la directora Lucía Aleñar presentarà un 
pitching del seu projecte de llargmetratge 
Forastera dins de la secció de Cinéfondation. El 
projecte està produït per la catalana Marta 
Cruañas i ha participat en els mesos anteriors a la 
prestigiosa Residència de la Cinefondation. El guió 
també ha participat al Critic’s Week Next Step Lab 
i es basa en el curtmetratge homònim, que el 2020 
ja va ser seleccionat a la Semaine de la Critique. 
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Directori d’empreses 
al festival
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Un estand Catalan Films i una sala de projeccions 
Catalan Films Cinema

La participació catalana al Marché du Film no 
s’esgota amb les produccions escollides pel 
mercat. Enguany, després de l’aturada del 2020, 
Catalan Films torna a l’espai professional de 
Cannes amb un estand obert a totes les empreses 
catalanes acreditades, al voltant de 60 empreses 
entre productores, distribuïdores, agents de 
vendes, festivals de cinema i, finalment, TVC, 
Cineasia i la Fundació La Caixa. En paral·lel a 
l’estand físic al Palais des Festivals, Catalan Films 
també comptarà amb un espai a la plataforma 
virtual del Marché du Film. 

L’estand de Cannes, on també treballaran els 
tècnics de Catalan Films, de la Catalunya Film 
Commission i de l’oficina de MEDIA a Catalunya, 
vol ser l’espai de trobada dels professionals 
catalans i d’arreu, amb taules de reunions i espais 
per a reunions, trobades informals i actes de 
promoció. L’objectiu és afavorir el networking i 
l’oportunitat de negoci entre empreses catalanes i 
internacionals, contribuir a la promoció de la 
indústria audiovisual del país, fomentar les 
coproduccions internacionals amb participació 
catalana, atraure rodatges a les nombroses 
localitzacions d’arreu del país i presentar els títols 
més recents d’autors i productors catalans.
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A aquest últim objectiu també contribueix, 
enguany, l’organització d’una sala de projeccions 
pròpia, una sala virtual Catalan Films Cinema que 
acollirà la projecció de 33 llargmetratges. La sala 
és una finestra per a donar a conèixer els films de 
ficció i documental més recents que mostren 
la diversitat de la producció catalana, i en què 
s’inclouen els títols més recents de realitzadors i 
realitzadores com Judith Collell, Susanna 
Barranco, Carol Rodríguez, Miguel Àngel Blanca, 
Adrián Silvestre, Carolina Astudillo, Anna M. 
Bofarull, Agustí Villaronga, Albert Solé, Alba 
Sotorra i Jo Sol, entre altres. 

Els curtmetratges catalans també tindran el seu 
espai al Marché. L’espai Short Film Corner, que 
Cannes dedica exclusivament a la indústria 
internacional del curtmetratge, posarà a l’abast de 
compradors i distribuïdors internacionals fins a 17 
films catalans. Set d’aquestes produccions formen 
part de Shortcat, el programa per a la promoció 
internacional del curtmetratge català que cada any 
coordina Catalan Films. Els set films escollits per a 
aquesta catorzena edició del programa  són: Ella i 
jo, de Jaume Claret; Farrucas, d'Ian de la Rosa; 
Future Foods, de Gerard Ortín Castellví; Las 
Infantas, d'Andrea Herrera Catalá; Or Vermell, de 
Carme Gomila; Tara i el Blau, de Pol Ponsarnau i 
L'estrany, d'Oriol Guanyabens Pous.
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Tota l’activitat a l’entorn de les produccions i les 
empreses catalanes al Festival de Cannes i al 
Marché du Film es clourà, el 10 de juliol, amb una 
recepció oberta a tots els delegats estrangers 
assistents a les activitats professionals. 
  
El còctel català, que organitzen conjuntament, la 
Catalunya Film Commission i els ajuntaments de 
Blanes i Lloret de Mar, congregarà els més de cent 
professionals catalans desplaçats al festival, i 
servirà alhora per celebrar la selecció de Libertad a 
la Semaine de la Critique i per donar a conèixer 
Catalunya com a espai de rodatge i, especialment, 
les localitzacions de la Costa Brava Sud que van 
inspirar i acollir el rodatge del film. 

Libertad, rodada en localitzacions exteriors de 
Lloret de Mar i Blanes, i en un interior de Sant 
Andreu de Llavaneres, al Maresme, és una de les 
111 grans produccions (llargmetratges, TV movies i 
sèries de ficció) que van rodar a Catalunya al 2019. 
D’aquestes, 69 (un 62%) van passar per diversos 
municipis catalans, mentre que 42 (el 38% restant) 
van rodar exclusivament a la ciutat de Barcelona. 
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Catalan Films Cinema

15 HOURS
Judith Colell 
PROD. Turkana Films, Antaviana Films 
S.A. The Open Reel 

A CIRCLE OF MEN
Iván Roiz, lvaro Priante 
PROD. Nanouk Films, MM4 Producciones, 
Holidays Films 
S.A. Movies for Festivals 

ALL THE MOONS
Igor Legarreta 
PROD. Arcadia Motion Pictures, Kowalski 
Films, Noodles Production, Priss & Batty 
Films, Ilargia Films AIE 
S.A. Filmax 

AMATEUR
Martin Gutiérrez 
PROD. MartindechoFILMS, Welt Film 
S.A. Antidote Sales 

BREATHE
Susanna Barranco 
PROD. Susanna Barranco, Mousike 
S.A. Movies for Festivals 

CANE MALICE
Juan Alfonso Zapata 
PROD. SomBatabat Produccions, Ifilms, 
Mayo Films 
S.A. Movies for Festivals 

CARPOOLERS
Martin Cuervo 
PROD. A contracorriente, Álamo 
Producciones 
S.A. Latido Films 

COURAGE
Rubén Rojo 
PROD. Magoproduction, Apacho Films, 
Still Moving 

CUT!
Marc Ferrer 
PROD. Canada, Filmin 
S.A. The Open Reel 

DESLETARGIA
Pep Salvador 
PROD. Pep Salvador, ESCAC Films 

DESTELLO BRAVÍO
Ainhoa Rodríguez 
PROD. Eddie Saeta, Tentación Cabiria 
S.A. Patra Spanou Film Marketing & 
Consulting 

DIOSA
Cyprien Clément-Delmás 
PROD. Canada, Vixens 

FINAL ROUND
Mohamed Fekrane, Gustavo Cortés 
Bueno 
PROD. Toned Media, Le Midi Productions, 
Ozz Films 

GIRLFRIENDS
Carol Rodr guez 
PROD. Promarfi Futuro, Balance Media 
S.A. Filmax 

LIBERTAD 
Clara Roquet 
PROD. Lastor Media, Avalon, Bulletproof 
Cupid 
S.A. Playtime
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LUCÍA
Juan Pato 
PROD. Pato Films 
S.A. Movies for Festivals 

MAGALUF GHOST TOWN
Miguel Ángel Blanca 
PROD. Boogaloo Films, Little Big Story, 
Mosaic Produccions 
S.A. Taskovski Films 

MEN’S COOKING
Silvia Subirós 
PROD. Cornelius Films 

MIA AND MOI
Borja de la Vega 
PROD. Toned media 

OVELLA
Marc Puig, Júlia Marcos, 
Daria Molteni 
PROD. ESCAC Films 

PASSION
Maja Borg 
PROD. Amor y Lujo, Mantaray Film 

SEDIMENTS
Adrián Silvestre 
PROD. Adrián Silvestre Films, Testamento 
Producciones 

SINGING ON THE ROOFTOPS
Eric Ribas 
PROD. Inicia Films 

SINJAR
Anna Bofarull 
PROD. KaBoGa 
S.A. Filmax 

SONG TO A LADY IN THE SHADOW
Carolina Astudillo 
PROD. Cornelius Films, Carolina Astudillo 

THE BELLY OF THE SEA
Agustí Villaronga 
PROD. Testamento Producciones, La 
Perifèrica Produccions, Link-Up 
Barcelona 
S.A. Antidote Sales 

THE CONSEQUENCES
Claudia Pinto 
PROD. Érase una vez films, Sin Rodeos 
Films, Las Consecuencias A.I.E., N279 
Entertainment, Potemkino 
S.A. Film Factory Entertainment 

THE LAST TAPE FROM BOSNIA
Albert Sol  
PROD. Minimal Films, Clack 
S.A. Movies for Festivals 

THE LUMINOUS VIEW
Fabrizio Ferraro 
PROD. Eddie Saeta, Boudu/Passepartout 

THE POP SONG
Raúl Portero 
PROD. Érase una vez films 
S.A. Alief 

THE RETURN, LIFE AFTER ISIS
Alba Sotorra 
PROD. Alba Sotorra, Televisi  de 
Catalunya, Sky 
S.A. Metfilm Sales 

TOLYATTI ADRIFT
Laura Sister  
PROD. Boogaloo Films, Les Films d'Ici 

WE’VE GOT THE NIGHT (A JOURNEY 
TO THE WILL TO LIVE)
Jo Sol 
PROD. Shaktimetta Produccions 

PROD. Productora 
S.A.      Sales Agent
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Catalan Films Cinema - Films

15 HORES

Dirigida per: Judith Colell

Produïda per: Antaviana Films, Turkana 

Films

 

Sinopsi: La música els va unir. L'Aura, el 

primer violí de l'orquestra i el Manuel, el 

director de moda al món sencer, són el 

matrimoni més envejat de país. Artistes, 

famosos i rics, la seva relació amaga un 

secret inconfessable. Ell la maltracta, fet 

que ella ha amagat durant massa temps. 

Un dia, farta del seu infern incomunicat, 

l’Aura decideix fer el pas i demanar ajuda, 

llavors passa el que sempre havia sospitat 

però mai es va atrevir a confirmar. 

 

Estrenada al Festival de Málaga 2021

TODAS LAS LUNAS

Dirigida per: Igor Legarreta 

Produïda per: Arcadia Motion Pictures, 

Kowalski Films, Noodle Production, Priss 

& Batty Films, Ilargia Films AIE

 

Sinopsi: Boscos eterns i muntanyes 

nevades… És l'últim terç del segle XIX i 

en alguna vall del nord de Navarra es 

viuen les darreres sacsejades de l'última 

guerra carlista…Un projectil destrueix un 

hospici de nenes i tan sols en sobreviu 

una, que mal ferida, és rescatada per una 

bella dona que la cuida fins que es 

guareix. Però la sort no està del seu 

costat, i com a conseqüència d'un 

inesperat atac al seu amagatall, la nena 

torna a quedar-se sola i aïllada a les 

muntanyes. Serà llavors quan descobrirà 

la seva nova i estranya condició, que li 

impedirà veure la llum del dia, i tornar a 

tenir una vida corrent com qualsevol altra 

nena.

 

Estrenada al Festival de Cine Fantástico 

de Bilbao 2021

BREATHE

Dirigida per: Susanna Barranca Iglesias 

Produïda per: Susanna Barranco, 

Mousiké 

 

Sinopsi: Breathe és un documental 

realitzat a partir de la relació personal 

entre les internes del centre de justícia 

Brians 1, així com del vincle d’aquestes 

dones amb la presó i l’espai que les 

delimita. El documental tindrà un fil 

conductor que serà la creació d’una obra 

de teatre que esdevindrà un objectiu 

comú entre totes les preses. Neix amb 

l’objectiu de donar veu a les dones 

empresonades mitjançant la creació d’un 

projecte cultural on elles en formaran part, 

i d’aquesta manera, poder oferir motivació 

a les dones residents de Brians 1 que les 

ajudi a aconseguir estabilitat personal i 

social.

MAL DE CAÑA: UNA CASA POR UNA 
VIDA DE MISERIA

Dirigida per: Juan Alfonso Zapata

Produïda per: Mayo Films, SomBatabat 

Produccions, iFilm 

 

Sinopsi: A la República Dominicana perviu 

l’esclavatge en ple segle XXI. A les 

plantacions de canya de sucre milers de 

famílies haitianes viuen sota la pressió 

d’un sistema que les aboca a la misèria. 

Seguim una família en el seu dia a dia, en 

un retrat entre la submissió i la lluita, el 

derrotisme i l’esperança.

 

Estrenada a Full Frame Documentary Film 

Festival 2021
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CON QUIEN VIAJAS

Dirigida per: Hugo Martín Cuervo

Produïda per: A Contracorriente Films, 

Álamo Producciones Audiovisuales  

 

Sinopsi: Quatre desconeguts queden al 

centre de Madrid per a anar en cotxe a 

Cieza (Múrcia), gràcies a una aplicació de 

viatges compartits. Durant el trajecte, els 

passatgers xerren sobre aspectes de la 

seva vida per a trencar el gel. Tot flueix 

amb normalitat, però el conductor sembla 

ocultar alguna cosa i es comporta de 

manera estranya. El viatge resultarà molt 

surrealista, més divertit del que 

esperaven.

 

Estrenada al Festival de Málaga 2021

¡CORTEN!

Dirigida per: Marc Ferrer

Produïda per: Canada, Películas 

Inmundas, Filmin

  

Sinopsi: Marc, un director de cinema 

sense massa èxit, està immers en el 

rodatge de la seva nova pel·lícula, un 

giallo queer, quan una sèrie de terribles 

assassinats comencen a succeir-se a 

Barcelona, i tots semblen tenir relació 

amb el director.

¡CORTEN! és un giallo queer que 

combina dos gèneres tan allunyats entre 

si com el terror i la comèdia. Una pel·lícula 

sobre la tenacitat d'un director de cinema 

il·lús que s'entesta en fer una pel·lícula 

després d'una altra malgrat els seus 

fracassos: perquè les pel·lícules cal fer-

les, com sigui.

 

Estrenada al D’A Film Festival Barcelona 

2021

DESTELLO BRAVÍO

Dirigida per: Ainhoa Rodríguez

Produïda per: Eddie Saeta, Tentación 

Cabiria 

 

Sinopsi: En una localitat rural al sud-est 

d'Espanya, en vies de despoblació, 

sembla com si el temps s'hagués aturat. 

Els seus habitants s'aferren a un tipus de 

vida tradicional que es troba en 

decadència enfront l'arribada de la 

globalització. Però són les seves dones 

les que pateixen el pitjor dels estralls 

d'una societat tancada, masculinitzada i 

injusta. Una d'elles, Cita, se sent atrapada 

després d'una pèrdua personal mentre 

tracta de trobar vies d'escapament al seu 

dolor. María, vídua recent, torna a la 

població per enfrontar-se a la seva 

soledat. I unes senyores elegants prenen 

cafè i mengen dolços en una habitació 

estranya. Una d'elles escolta un tret llunyà 

que cap altra pot escoltar.

 

Estrenada, entre altres, a: 

Festival de Málaga 2021

New Directors/ New Film Festival 2021 

Moscow International Film Fetival 2021

International Film Festival Rotterdam 2021 

DIOSA

Dirigida per: Cyprien Clément-Delmás 

Produïda per: Canada, Vixens Films

 

Sinopsi: Diosa és una pel·lícula sobre la 

recerca de la identitat de Joan Galo, una 

icona de l'escena queer barcelonina. A 

través de la presentació de la seva 

història, la seva vida quotidiana i el seu 

alter ego femení Marina, Joan proposa 

esborrar els límits establerts entre 

masculinitat i feminitat.
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DERNIER ROUND

Dirigida per: Mohamed Fekrane, Gustavo 

Cortés Bueno

Produïda per: Toned Media, Le Midi 

Productions, Ozz Films 

 

Sinopsi: Rachid, que no arriba a 

l'adolescència, participa diàriament en 

combats clandestins a Marràqueix amb 

l'única finalitat de reunir diners i pagar el 

passatge d'una pastera que li permetrà, a 

ell i als seus dos amics, creuar l'Estret. 

És un nen sense infantesa, fet com adult 

abans d'hora. Rachid i els seus amics 

somnien amb el nord "nevat" on, diuen, es 

compleixen els somnis. El Paradís. 

El viatge els porta de Marràqueix a 

Tànger. Allà embarquen a la nit per 

emprendre una travessia que acaba en 

mortal naufragi. "El feble" és l'únic 

supervivent dels tres, i narra la història del 

viatge i la pèrdua dels seus amics.

 

Estrenada a Jeonju International Film 

Festival 2021 

CHAVALAS

Dirigida per: Carol Rodríguez 

Produïda per: Alba Sotorra, Promarfi 

Futuro 2010, Balance Media

 

Sinopsi: La Marta va fugir de la ciutat 

suburbial on va créixer per triomfar en el 

món artístic de Barcelona. Després d’una 

sèrie de situacions crispades, es veu 

forçada a enfrontar-se a la seva por més 

gran: tornar a la seva ciutat natal, 

Cornellà. Allà es retroba amb una 

particular vida de barri i les seves 

amigues de la infància, la Soraya, la Desi i 

la Bea. Amb elles reviurà l'amistat més 

autèntica, àcida i lleial. En aquest convuls 

retorn a les seves arrels, la Marta 

descobrirà que el seu complex més gran, 

ser d'extrarradi, pot convertir-se en la 

seva major fortalesa.

 

Estrenada a:

Shanghai International Film Festival 2021

Festival de Málaga 2021

LIBERTAD

Dirigida per: Clara Roquet 

Produïda per: Lastor Media, Avalon, 

Bulletproof Cupid 

 

Sinopsi: La vida de la Nora (15) canviarà 

quan la Libertad (15), la filla de la dona 

colombiana que cuida la seva àvia, arriba 

a la casa d'estiu de la família. La nova i 

intensa amistat entre les dues joves de 

diferent procedència, marcarà el seu 

despertar a l'adolescència.

 

Estrenada a Semaine de la Critique 2021 

MAGALUF GHOST TOWN

Dirigida per: Miguel Ángel Blanca

Produïda per: Boogaloo Films, Little Big 

Story, Mosaic Produccions

 

Sinopsi: Coses estranyes estan passant a 

la costa balear: l'olor d’orina i sang, 

cotxes de policia i ambulàncies que 

recorren els carrers sense que ningú pari 

atenció... Cada any, un milió de turistes 

ocupen els carrers de Magaluf durant 

l'estiu. Envaeixen l'espai públic i el 

transformen en un parc temàtic on tot està 

permès. Al Twin Peaks balear, els 

residents viuen en una absurda tensió 

diària entre un ambient abominable i un 

veritable plaer de vacances. Magaluf es 

converteix en una manifestació molt 

específica del paradigma i la vida del 

turisme europeu low cost.
 

Estrenada a:

Thessaloniki Documentary Festival 2021

Hot Docs 2021 
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MÍA I MOI

Dirigida per: Borja de la Vega  
Produïda per: Toned Media 
  
Sinopsi: Després de perdre a la seva 
mare, Mia i Moi es refugien en una 
atrotinada casa familiar, al camp, enmig 
del no-res. Amb ells, el Biel, el nuvi del 
Moi. 
Junts els tres, intenten descansar i curar 
les ferides. Sobretot en el cas de Moi, que 
es recupera d'una forta crisi nerviosa. Són 
dies de recuperar records familiars, 
alguns dolorosos, de retrobar-se, de viure 
sense pressa. 
L'arribada del Mikel, el nuvi de la Mía, 
alterarà la convivència i pertorbarà de 
diferent manera a cada un dels habitants 
de la casa. La tensió va creixent fins que 
esclata en un acte de violència de 
conseqüències irreversibles. 
  
Estrenada a D’A Film Festival  
Barcelona 2021 

OVELLA

Dirigida per: Marc Puig Biel, Júlia Marcos 
Lázaro, Maria Molteni, Sergi Rubio 
González 
Produïda per: ESCAC Films 
  
Sinopsi: L'Ove és un jove que ha sigut 
tractat i criat com una ovella tota la seva 
vida. El seu dia a dia consisteix en menjar, 
dormir, pastar i passar l'estona amb la LL, 
l’única ovella el ramat que sembla 
acceptar-lo. L'arribada d'un camió que ve 
a endur-se una part del ramat farà que 
l'Ove comenci a preguntar-se què hi pot 
haver més enllà dels límits de la granja i 
es rebel·li contra el que sempre ha cregut 
ser. 
  
Estrenada a D’A Film Festival 
Barcelona 2021 

PASSIÓ

Dirigida per: Maja Borg 
Produïda per: Amor y Lujo, Mantaray Film 
  
Sinopsi: Després d’una relació 
destructiva, la cineasta Maja Borg tracta 
de recuperar el sentit de la intimitat i 
restablir els límits, adoptant 
simultàniament rituals de pràctica BDSM 
queer i de la seva pròpia herència 
cristiana. Borg retrata la humanitat 
subjacent en el cor de les comunitats 
BDSM, a la vegada que llança llum sobre 
les similituds amb el cristianisme. El nexe 
entre la sexualitat i l’espiritualitat es per a 
Borg molt clar i s’anomena PASSIÓ. 
  
Estrenada a: 
International Documentary Film Festival 
Munich – Dokfest 2021 
CPH:DOX - Copenhagen International 
Documentary Film Festival 2021

SEDIMENTS

Dirigida per: Adrián Silvestre  
Produïda per: Adrián Silvestre Films, 
Testamento Producciones 
  
Sinopsi: Magdalena decideix celebrar el 
seu 25 aniversari a Puente de Alba, un 
diminut poble a la muntanya lleonesa que 
la va veure créixer, abans de marxar a 
Barcelona i iniciar la seva transició de 
gènere. Emprèn el viatge al costat de cinc 
companyes d'I-Vaginarium, un grup de 
dones transsexuals amb qui compartirà 
una intensa setmana en insòlits paratges, 
explorant els secrets de la seva pròpia 
personalitat, buscant respostes sobre allò 
que les uneix i aprenent a bregar amb la 
diferència. 
Una història sobre l'empatia, un pols entre 
la individualitat i la necessitat de 
pertinença. Una radiografia col·lectiva en 
present, que mira al passat i es projecta al 
futur. 
  
Estrenada a: 
Thessaloniki Documentary Festival 2021 
Fire! Mostra Internacional de Cinema Gai 
o Lesbià 2021 
Festival de Málaga 2021
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EL VENTRE DEL MAR

Dirigida per: Agustí Villaronga 
Produïda per: Testamento Producciones, 
La Perifèrica Produccions, Link-Up 
Barcelona 
  
Sinopsi: Juny de 1816. La fragata 
l’Alliance, de la Marina francesa, 
embarranca en un banc de sorra davant 
de les costes del Senegal. En resultar 
inútils els intents per alliberar el casc, no 
queda més remei que abandonar la nau. 
Com que els bots disponibles no són 
suficients per acollir a tots els tripulants, 
es construeix un rai  on obliguen a pujar-hi 
147 homes. Els bots van acostant-se a 
terra, però abandonen el rai a la seva sort. 
El corrent l’arrossega, i desapareix a 
l’horitzó. Un horror que va durar dies i 
dies. Un escenari en el qual es van 
mostrar les pitjors crueltats i la més dolça 
de les pietats. 
  
Estrenada a: 
Atlantida Film Fest 2021 
Festival de Málaga 2021 
Moscow International Film Festival 2021 
International Film Festival Rotterdam 2021

EL CÍRCULO 

Dirigida per: Iván Roiz, Álvaro Priante 
Produïda per: MM4 Producciones, Nanouk 
Films, Holidays Films  
  
Sinopsi: El documental proposa fer un 
retrat de la masculinitat a partir dels 
resultats obtinguts de situar a diferents 
personatges amb diferents sensibilitats en 
uns espais íntims de diàleg i reflexió 
coneguts com "Cercles d'Homes". 
D'aquesta manera, es construeix un relat 
directe i honest sobre la masculinitat 
actual. 
Aquest documental és un mapa de la 
situació actual dels homes que evidència 
les contradiccions entre el mantenir-se a 
la "zona de confort" o participar d'un 
procés de transformació que els obligui a 
desprendre’s de les seves pròpies 
conductes i creences tòxiques.

LAS CONSECUENCIAS

Dirigida per: Claudia Pinto  
Produïda per: Érase una vez films, Sin 
Rodeos Films, Las Consecuencias A.I.E, 
N279 Entertainment, Potemkino 
  
Sinopsi: Des que la Fabiola va veure morir 
el seu marit en un accident de busseig, 
res no ha tornat a ser igual. Cansada de 
no millorar, decideix apuntar-se a una 
teràpia no convencional: juntament amb el 
seu pare i la seva filla adolescent, viatja a 
una casa que la seva família té en una 
petita illa volcànica. 
Durant aquest temps de convivència, 
cadascun d’ells intenta protegir la seva 
pròpia intimitat i salvaguardar els seus 
secrets. Però tot aquest secret 
desencadena la paranoia de la Fabiola. 
No té proves ni certeses, però alguna 
cosa li diu que les coses no són el que 
semblen. 
Fins on poden arribar les mentides per 
protegir els nostres éssers estimats? 
  
Estrenada a Festival de Málaga 2021 

L’ÚLTIMA CINTA DES DE BÒSNIA 

Dirigida per: Albert Solé  
Produïda per: Minimal Films, Clack 
  
Sinopsi: La Sifa Suljic torna a Bòsnia per 
enterrar les restes del seu germà gran, el 
darrer membre de la seva família que 
quedava per identificar dels que van morir 
a Srebrenica. Aquest fet li permet copsar 
la situació del país balcànic 25 anys 
després del final de la guerra i fer-se una 
pregunta: podria tornar a passar?
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LA VEDUTA LUMINOSA 

Dirigida per: Fabrizio Ferraro 
Produïda per: Eddie Saeta, Boudu/
Passepartout 
  
Sinopsi: El senyor Emmer és un director 
de cinema fastiguejat. Catarina és 
l'assistent d'un productor absent. Tots dos 
emprenen un viatge a la recerca dels llocs 
per on va transitar Hölderlin, amb la 
intenció de realitzar un projecte 
impossible sobre el poeta alemany. Durant 
el viatge, les seves diferents perspectives 
seran un obstacle permanent. Una cançó 
d'amor per a una Natura convulsa. 
  
Estrenada a: 
Berlin International Film Festival – 
Berlinale 2021  
D’A Film Festival Barcelona 2021 

LA CANÇÓ POP

Dirigida per: Raúl Portero 
Produïda per: Érase una vez films 
  
Sinopsi: En Simón ha de viatjar de 
Londres a Barcelona per assistir al funeral 
d'un dels seus amics, en Carlos. Durant 
les quatre hores que passarà a Barcelona 
es trobarà amb una ciutat que no reconeix 
i a uns amics que sent com estranys: la 
Maria, obstinada a tenir-ho tot sota 
control; l’Úrsula, atrapada entre les 
expectatives que tenia sobre si mateixa i 
en el que s'ha convertit; el Lleó, un virtuós 
del ressentiment a causa de la seva 
precària situació personal i l’Axel, el gran 
amor de la seva vida a qui va escriure una 
cançó que va ser tot un èxit en el seu 
moment. El retrobament amb tots ells 
determinarà el seu futur i li farà decidir si 
quedar-se o anar-se'n a Londres.

EL RETORN. LA VIDA DEPRÉS DE ISIS

Dirigida per: Alba Sotorra 
Produïda per: Alba Sotorra, Televisió de 
Catalunya, Sky 
  
Sinopsi: La Shamima Begum (Regne Unit) 
i la Hoda Muthana (EUA) són dues de les 
dones que van omplir titulars 
internacionals quan, d’adolescents, van 
deixar els seus països natals per unir-se a 
l’ISIS. Ara, després de la caiguda de 
l’ISIS, estan atrapades en camps de 
detenció al nord de Síria amb milers 
d’altres dones i nens. Les històries de la 
seva lluita per tornar a Occident i el debat 
públic que han generat s’entrecreuen 
amb els seus punyents i emotius relats 
dels horrors viscuts sota l'ISIS. Una 
història sobre un tema molt candent que 
aborda un debat obert a Occident des 
d’una perspectiva exclusiva, íntima i 
sense precedents: la de les dones 
occidentals ex-militants d’ISIS. 
  
Estrenada, entre altres, a: 
DocsBarcelona 2021 
Hot Docs 2021 
Seattle International Film Festival 
SIFF2021  
South by Southwest (SXSW) 2021 

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

Dirigida per: Luis López Carrasco 
Produïda per: LaCima Producciones S.L; 
Alina films: Magnetica Creative Lb; 
Cromagnon Producciones. 
  
Sinopsi: Veïns, joves i desocupats parlen 
a l’interior d’un bar. Recorden somnis 
insòlits, comparteixen preocupacions 
laborals o projecten plans de futur. El bar 
es troba a la ciutat de Cartagena. A 
mesura que avança la jornada s’escolten, 
cada cop més a prop, els disturbis de la 
crisis industrial del 1992. Any en que es 
van celebrar a Espanya els Jocs Olímpics 
i la Expo.  

Estrenada, entre altres, a: 
SEMINCI - Semana Internacional de Cine 
2020 
Viennale 2020 
Jeonju International Film Festival 2020 
IndieLisboa - International Independent 
Film Festival 2020 
Cinéma du Réel - International Festival of 
Documentary Films 2020 
International Film Festival Rotterdam 2020
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Catalan Films Cinema - Works in progress

AMATEUR

Dirigida per: Martín Gutiérrez 
Produïda per: MartindechoFILMS, Welt 
Film 
  
Sinopsi: Amateur es pot entendre com un 
gest d'amor i justícia cap a les persones i 
espais que representen una idea de llar 
per a l'autor. A partir de tres històries, un 
matrimoni ancià, el record d'un suïcida 
que va passar els seus últims dies gastant 
i regalant el que tenia a la zona i un 
rodatge enorme de l'última pel·lícula de 
J.Audiard, Amateur proposa un retrat íntim 
d'un poble de muntanya.

CANTANDO EN LAS AZOTEAS

Dirigida per: Enric Ribes 
Produïda per: Inicia films 
  
Sinopsi: Gilda Love / Eduardo (95), l´últim 
transformista del barri Xino de Barcelona, 
sobreviu amb una miserable pensió 
mentre intenta seguir actuant dalt dels 
escenaris. Les seves prioritats es veuen  
alterades amb l’arribada a la seva vida de 
la Chloe (2) i de la seva mare, la Hanna 
(25), amb les quals tindrà l'oportunitat de 
formar una família que mai ha tingut. 

CORAJE

Dirigida per: Rubén Roja Aura 
Produïda per: Magoproduction, Apapacho 
Films 
  
Sinopsi: Una actriu de 74 anys amb una 
malaltia de la retina que l'està deixant 
pràcticament cega tem haver de deixar la 
companyia teatral a la que pertany. 
Aquest moment coincideix amb l'arribada 
del seu fill de 50 anys a casa, en un intent 
per recuperar-se de l'alcoholisme. La crisi 
personal de cadascú els portarà a 
retrobar-se com a mare/fill per primer cop 
a la vida.

DESLETARGIA

Dirigida per: Pep Salvador 
Produïda per: Pep Salvador, ESCAC Films 
  
Sinopsi: Desletargia és una simfonia visual 
a tres temps que evoca diferents estats 
d’aïllament dins la natura com a condició 
necessària per la transmutació matèrica. 
Diversos personatges reclosos en els 
confins de la civilització, mantenen una 
relació íntima amb la virginitat del seu 
context, connectant-se amb la seva 
substància més elemental. Un cop fosos 
amb els elements orgànics que els 
rodegen, els habitants reben una 
resposta. 
El renaixement de la matèria els revelarà 
el seu pols més profund i essencial.
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ENS QUEDA LA NIT (UN VIATGE AL 
VOLER VIURE)

Dirigida per: Jo Sol 
Produïda per: Shaktimetta Produccions 
  
Sinopsi: Un cineasta decideix 
desaparèixer quan descobreix que el seu 
treball com a documentalista ha perdut el 
seu sentit. Assaig sobre la mirada en un 
món saturat d'imatges. 

LA CUINA DELS HOMES

Dirigida per: Sílvia Subirós  
Produïda per: Cornelius Films  
  
Sinopsi: La cuina sempre ha estat el 
territori domèstic per excel·lència associat 
a les dones. No obstant això, la 
professionalització del món culinari ha 
donat poca cabuda a personatges 
femenins. Des dels llibres d'història fins 
als reality shows, des de les corts dels 
reis fins als grans xefs de la nouvelle 
cuisine, són sempre noms d'homes els 
que destaquen. A partir d'un relat 
autobiogràfic i amb material d'arxiu de 
diferents èpoques, la directora parteix de 
la seva història familiar (una nissaga de 
xefs de l’Alt Empordà que va marcar la 
tradició de la cuina catalana) per elaborar 
una lectura crítica i àcida sobre la tradició 
culinària i la invisibilització del rol de les 
dones.

LUCÍA

Dirigida per: Juan Pato 
Produïda per: Pato Films  
  
Sinopsi: Lucía és la història d'una nena de 
nou anys que surt d'excursió al bosc amb 
el seu pare. Tot d'una, es troba sola en 
plena natura i espera el retorn del seu 
progenitor. Les hores passen i cau la nit 
sense que ningú aparegui. 
Lucía representa el retorn inevitable de 
l'home en la natura. Quan tot està perdut, 
el bosc torna a ser la nostra llar i font de 
vida. La petita percep els senyals que 
desperten la seva connexió interior amb el 
medi natural, el seu instint de 
supervivència i mostren el camí per viure 
millor al nostre planeta.

SINJAR

Dirigida per: Anna M. Bofarull  
Produïda per: KaBoGa, Genius at Large  
Distribuïda per: Filmax 
  
Sinopsi: 2014. Soldats d’Estat Islàmic 
envaeixen Sinjar. La Hadia és convertida 
en esclava, tancada en una casa amb tres 
dels seus fills. La jove Arjin escapa de la 
seva captivitat i intenta tornar a casa. A 
Barcelona, la Carlota busca 
desesperadament el seu fill, fugit sense 
deixar rastre. Fins on estaran disposades 
a arribar aquestes tres dones per tal de 
recuperar a aquells a qui més s’estimen?
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CANÇÓ A UNA DAMA A L’OMBRA   

Dirigida per: Carolina Astudillo Muñoz  
Produïda per: Carolina Astudillo Muñoz, 
Cornelius Films 
  
Sinopsi: Després de lluitar en el bàndol 
republicà durant la Guerra Civil 
Espanyola, un home s'exilia a França. 
La seva dona l'espera a un poble català al 
costat dels seus fills. A aquesta Penélope 
no li ronden pretendents, ni roman a casa 
teixint durant el dia i desteixint a les nits. 
Ella ha començat a treballar en una 
fàbrica per tirar la seva família endavant. 
Ell li escriu nombroses cartes. Ella les 
llegeix als seus fills a la llum de les 
espelmes. 
Amb l'esclat de la Segona Guerra 
Mundial, ell s'uneix a les companyies de 
treball franceses. L'avanç nazi suposa la 
captura de milers de presoners; la 
destinació final seran els camps 
d'extermini. 
Els anys passen i ell no torna a casa. La 
seva dona ha deixat de rebre les seves 
cartes i no sap què li ha passat.

TOLYATTI A LA DERIVA

Dirigida per: Laura Sisteró Carmona  
Produïda per: Boogaloo Films, Les Films 
d’Ici 
  
Sinopsi: Tolyatti, la ciutat russa que un dia 
va ser el símbol del progrés i orgull 
socialista, és avui la més pobra de Rússia. 
Cèlebre per albergar la indústria 
automobilística soviètica, amb el seu 
llegendari automòbil LADA, la Detroit 
russa és avui un lloc decadent, congelat 
en el temps i amb la taxa de desocupació 
juvenil més alta del país. És en aquest 
context de desolació que sorgeix el 
“Boyevaya Klassika”, un moviment 
d’adolescents que rescata els antics 
cotxes de la fàbrica local per convertir-los 
en un mitjà de diversió, de rebel·lia i 
d’expressió cap a l’esperança, donant-li 
una segona oportunitat a aquesta icona 
de l’esplendor nacional que mai van viure.
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Per a més informació:

Mònica Garcia Mariñoso
Institut Català de les Empreses Culturals 
t. 93 554 78 62 | mogarciam@gencat.cat 
    

Laura Rafegas Rosell 
Institut Català de les Empreses Culturals 
t. 93 552 91 53 | lrafegas@gencat.cat

Institut Català de les
Empreses Culturals 
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