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“Una proposta visualment rica i formalment 
desbordant. Una de les grans pel·lícules 

d’animació que veurem aquest any”  

Elodie Mellado, Filmin 
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SINOPSI CURTA 
 

Víctima d’un accident, Marona, una gosseta, recorda els diferents propietaris i 
propietàries que ha tingut i estimat al llarg de la seva vida. Per la seva empatia 
inesgotable, el seu recorregut vital esdevé una lliçó d’amor. 

 

  



SINOPSI LLARGA 
Filla d’un dog argentí orgullós i racista i d’una gossa borda molt bonica, Marona és la 
darrera d’una ventrada de Nou, que és el “no-nom” que li posa la propietària de la seva 
mare en néixer. Poc després, separen la cadella amb la tòfona amb forma de cor de la 
resta de la seva família i, quan el seu pare la rebutja, la venen a Manole, un acròbata 
que la batejarà per primera vegada: es dirà Anna. La gosseta li professa un amor i una 
devoció sense límits i conviuen compartint molts moments feliços. Quan a Manole li 
proposen una bona feina en un circ, on no s’admeten els gossos, ella decideix de fugir 
per tal no ser un obstacle pel benestar i la prosperitat del seu amo. 

Vagareja sola pels carrers fins que la troba Istvan, l’enginyer, que l’anomena Sara. Porten 
una existència tranquil·la a l’obra en construcció on ell treballa, i l’home cada vegada 
n’està més de la gossa. Quan acaben l’edifici, decideix de dur-la a casa de la seva mare. 
L’anciana, que ja no hi toca gaire, fereix sense voler l’animal durant una crisi de dolor. 
Aleshores Istvan i la seva dona decideixen adoptar Sara. Però Madalina, la dona d’Istvan, 
per a qui l’adopció de l’animal és un caprici, no és gaire pacient. La gossa tampoc no és 
tan obedient com ella voldria, i Madalina intenta de desfer-se’n. Per sort, Sara s’escapa 
de la gossera i fuig. 

Aleshores la petita Solange la troba en un parc. Decideix dir-li Marona. Tot i que la mare 
i l’avi de Solange no l’acullen gaire bé, Marona es mostra molt abnegada, i a la fi l’accepta 
tota la família. Per a la gossa, ha arribat el moment d’acceptar i estimar la gent tal com 
és, de trobar un lloc per a cadascú dins del seu cor. Es fa amiga i confident de la Solange, 
a la vegada que una presència confortant per a la seva mare, que va molt atabalada. 
Marona fins i tot li salva la vida a l’avi, quan aquest pateix una crisi cardíaca al parc. Però 
passen els anys i Solange, ja adolescent, perd interès per la gossa. Un bon dia, Solange 
lliga Marona a un arbre amb la promesa que tornarà. Animada per l’instint de protecció 
de la seva mestressa, Marona es deslliga i corre a buscar-la. Un cotxe està a punt 
d’atropellar Solange i Marona, valenta, s’hi interposa i li salva la vida, però ella rep el 
cop. Mentre sent que s’està morint i les forces l’abandonen, repassa la seva vida i 
recorda  tots els propietaris i propietàries que tant ha estimat. 

Una vida de gos... 

 

  



COMENTARI DE LA DIRECTORA 
La pel·lícula ens explica la història de Marona, una gosseta que passa de mà en mà i ens 
acompanya en una aventura reflexiva, prodigiosa i trepidant.  

Quan se’m va acudir de fer aquest film, vaig tenir la sensació que, sota aquest aspecte de 
“film per a tota la família”, podia introduir una lectura més profunda, més essencial (però 
que sovint amaguem) de la nostra banal realitat quotidiana. En aquest sentit, l’animació em 
va donar la llibertat necessària per construir un entorn visual únic on sentim la comoditat 
d’imaginar. També, i des d’un vessant lúdic, vaig veure’m capaç d’influir en la percepció del 
públic. Veure-hi a través dels ulls d’un gos és com donar a cadascú un mirall on plantar cara 
a determinades veritats. Veritats que ningú no pot negar. Per a mi, el film és com un conte 
de fades modern. 

El destí de Marona és a la vegada senzill i essencial, individual i universal. Viure l’instant 
present, apreciar les petites coses, estar en una connexió profunda amb els altres; aquestes 
són les “lliçons de felicitat” del cànid per als humans. La cançó del genèric del film subratlla 
aquest missatge:  

“La Felicitat és una petita cosa 

De no-res, 

Un bol de llet 

Una llengua grossa i humida 

Una migdiada 

Un lloc on enterrar un os 

Una mà 

Un somriure” 

 

L’amor i la mort són les motivacions comunes subjacents a tots els meus films. Les vides de 
Marona encarna aquests temes de la manera més personal, més delicada i perspicaç.  

Em reconec en cadascun dels amos i mestresses de Marona: Manole, el solitari, acròbata 
melancòlic que busca desesperadament un sentit poètic en la vida; Istvan, el constructor 
amable, maldestre i molt sentimental; Solange, princesa i vagabunda a la vegada, a estones 
carregada d’empatia i d’altres purament egoista. Aquests personatges es corresponen a les 
diferents edats de Marona – la infància, l’adolescència i la maduresa – que evoluciona, com 
tots, al llarg de la vida. 

M’encanten tots els personatges secundaris i vaig buscar en ells aquesta bipolaritat que tots 
tenim: tots som bons i dolents a la vegada. Vaig alternar entre l’humor i l’emoció, provant 
de fer que cada personatge fos atractiu i complex. 

La història també m’ha permès d’explorar nous mitjans d’expressió cinematogràfica. Volia 
oferir al públic una experiència única visualment, la bellesa de les arts amb l’artesania del 



cinema i el concepte d’espai subjectiu. D’aquesta manera, cada personatge defineix el seu 
propi perímetre: cadascun posseeix el seu petit territori, associat a la seva personalitat. Cap 
d’aquests illots està en harmonia amb els altres però constitueixen una mena de família. La 
casa de Manole i el seu entorn són espais totalment subjectius, inspirats en mons poètics 
somiats per infants, on tot és possible. L’apartament d’Istvan, en canvi, està regit per regles 
estrictes, com aquelles a què ens hem de doblegar en l’adolescència, quan busquem el 
nostre lloc en la societat i ens sentim incompresos. A mig camí entre Manole i Istvan hi ha 
la llar de Solange on la regla base és “accepta les coses com són”. 

El film és entretingut i divertit, en una cruïlla entre l’art visual i la música. Mentre riem i 
plorem sentim per fi, i sense reserves, l’amor i la tendresa a què aspirem tots. 

         Anca Damian 

 

 

 

  

  



La directora  

Anca Damian 

Anca Damian cursa estudis a l’Académie du 
Théâtre et des Arts du Cinéma de Bucarest on 
obté una llicenciatura en Cinematografia i un 
doctorat en Arts, Cinema i Media. Un cop 
acabats els estudis, treballa com a directora, 
guionista i productora d’un bon nombre de 
documentals i com a directora de fotografia. 

El 2008 escriu, coprodueix i dirigeix el seu primer 
llargmetratge, Crossing Dates, una història amb 
diferents nivells de lectura per la qual Jay 
Weissenberg diu a Variety «No perdeu de vista 
Anca Damian». El film ha estat seleccionat per 
festivals com Busan, Chicago, Goa, Cottbus, 
Göteborg i Roma. 

El 2011 escriu, produeix i dirigeix els seu primer llargmetratge d’animació Le Voyage de 
Monsieur Crulic- The Path to Beyond, saludat per la crítica internacional. Aquest relat 
d’aires kafkians, autobiogràfic i experimental a la vegada, ha estat seleccionat per més 
de 250 festivals, d’entre els que destaquen Locarno, Telluride, BFI London Film Festival, 
Annecy, Busan, o New Directors/New Films de Nova York. L’han distingit amb més de 35 
premis internacionals, com el Premi Cristal al Llargmetratge del FIF d’Annecy. 

El 2013 dirigeix A Very Unsettled Summer, rodat en llengua anglesa amb un repartiment 
internacional: Kim Bodnia, Jamie Sives i Ana Ularu. Aquesta coproducció romanesa, 
sueca, txeca i britànica planteja una visió innovadora del triangle amorós pirandelià. 

El 2015, amb el seu segon llargmetratge d’animació The Magic Mountain, segueix 
establint i innovant el seu estil gràfic al servei de temes importants. Aquesta història 
d’un Don Quixot a l’Afganistan és el segon film d’una trilogia que va emprendre amb 
Crulic. Estrenada a Annecy i al Festival International de Karlovy Vary, la pel·lícula ha estat 
seleccionada per més de 60 festivals i ha obtingut onze premis.  

Anca Damian és la primera directora que va rebre, el 2016, el Premi Audentia concedit 
per  Eurimages. Aquest guardó distingeix les dones que han tingut el coratge de dedicar-
se a la direcció i han inspirat i obert camins nous per a les generacions futures. 

El 2018, la seva última obra, Moon Hotel Kabul, es presenta al Festival International de 
Varsòvia, on obté el Premi a la Millor Directora. I el seu darrer curtmetratge d’animació 
The Call viatja a més de 40 festivals internacionals, entre d’altres Annecy, Toronto, o 
Sundance, on obté cinc premis. 

 

  



Filmografia  
  
2011 Crulic: The Path to Beyond  – Directora, guionista i productora 
 2011 Menció especial Premi Don Quichotte al FIF de Locarno  
 2011 Premi Cristal al Millor Llargmetratge al FIF d’Animation d’Annecy 
 2012 Premi Especial de Jurat dels Drets Humans al FIF d’Estambul 
 2013 Premi del Públic i Premi de la Televisió Belga, ANIMA, Brussel·les 
 2013 Premi al Millor Film, Monstra 

 
2013 A Very Unsettled Summer – Directora, guionista i productora 
 2013 Premi a la Millor Directora i a la Millor Música. Unió de cineastes 

romanesos 
 
2015 The Magic Mountain – Directora, guionista i productora 
 2015 Menció Especial del Jurat del FIF de Karlovy Vary 
 2015 Premi al Millor Film del FIF d’Amiens 
 2015 Premi al Millor Llargmetratge del FIF de Zagreb 
 2015 Premi-Beca MDR del Dok Leipzig 
 2016  Premi Audientia al FIF d’Estambul (atorgat per Eurimages) 

 
2018 Moon Hotel Kabul – Directora, guionista i productora 
 2018 Premi a la Millor Directora del FIF de Varsòvia 
 2018 Premi Mirada Internacional del FIF de Madrid 

 
2018 The Call – Directora, guionista i productora 
 2018 Premi Pégase de Plata del FIF d’Animació  ANIMATOR 
 2018 Premi Especial del Jurat del FIF d’Animació CINANIMA 
 2019 Premi al Millor Curtmetratge del FIF de Hong Kong   

 
  



BRECHT EVENS – CREACIÓ GRÀFICA I CREACIÓ DELS 

PERSONATGES 

Autor de còmics belga nascut el 1986, Brecht Evens 
estudia a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Saint-
Luc de Gand. El seu professor d’il·lustració, Goele 
Dewanckel, i el dibuixant/professor de comèdia/mestre 
zen Randall Casaer, són els seus principals mentors. Les 
Noceurs (2009), el seu projecte de fi d’estudis, li permet 
de trobar el seu estil. Amb aquest àlbum obté el Premi 
Willy Vandersteen  de l’Stripdagen de Haarlem el 2010 i 
el Premi a l’Audàcia del FI de la Bande Dessinée 
d’Angoulême el 2011. Posteriorment farà Les Amateurs 
(2011), Panthères (2016) i Les Rigoles (2018), per la que 
rep el Fauve – Premi Especial del Jurat del FI de la Bande 
Dessinée d’Angoulême 2019. 

 

 

 

GINA THORSTENSEN – CREACIÓ DELS DECORATS 

Artista visual, Gina Thorstensen neix el 1980 a Eidsvoll, Noruega. 
Llicenciada en Art i Disseny, en l’actualitat prepara la seva tesina de 
Belles Arts, especialitat de Cinema, a la Norwegian Film School. Li 
devem els videoclips Principia de The Eye’s Habit (2016), Giving Me 
A Chance de Gotye (2012), Bla Bla Bla de Jumbo (2011) i El Rey del 
Mambo y la Reina de Saba de Klaus & Kinski (2010). Des del 2007 ha 
exposat sovint en solitari: “Cosmogonías” (Galerie Cromo / Galerie 
Weekend Barcelona - 2018), ”Brotan” (Galerie Cromo, Barcelona - 
2016) i “Parade” (Boutique & Galerie Cmyk, Copenhage - 2015). En 
tant que artista mural, ha realitzat un fresc de 25 m per a 
l’Ajuntament de Barcelona, i altres per al Novo Nordisk Conference 
Center de Copenhage (2015).  

 

 

  



SARAH MAZETTI – CREACIÓ DELS DECORATS 

Sarah Mazzetti neix a Bolonya, Itàlia. Creadora de còmic i il·lustradora, plasma els seus 
talents de múltiples maneres, de la creació d’imatges editorials per a revistes com ara 
New York Times, New Yorker, MIT Technology Review, The Guardian…a la realització 
d’instal·lacions i a col·laboracions amb empreses.  

El 2017 publica el seu primer llibre infantil I Gioielli di Elsa a Editions Canicola, amb el 
qual obté el Premi del Gran Jurat del Festival Lucca Comics & Games i el Premi Boscarato 
al Treviso Comic Book Festival. El 2019, es fa amb el prestigiós Premi Internacional a la 
Il·lustració - Fundació SM a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya. 

A la vegada, segueix amb la seva recerca en el món de la comunicació visual i dona 
classes. 

 

PABLO PICO - COMPOSITOR 

Compositor francès nascut el 1983, Pablo Pico és autor de la música d’uns cinquanta 
curtmetratges i de cinc llargmetratges entre els quals el film d’animació Adama de 
Simon Rouby, nominat als premis Cèsar, i recentment de Les vides de Marona d’Anca 
Damian.  

En tant que músic i compositor, Pablo Pico ha treballat especialment amb el pianista 
Alexandre Tharaud, el rapper Oxmo Puccino i el cantant Gérald Genty.  

Distingit el 2019 amb el Premi SACEM a la Millor Música al FNF d’Animation de Rennes, 
les seves bandes sonores han estat premiades en nombrosos festivals de cine (Anima 
Mundi, Soundtrack Colònia…). 

 

 



Premis, nominacions i presència a festivals 2019 

 
 Grand Prize i Audience Prize Bucheon International Animation Festival (Corea 

del Sud) 
 Gran Premio del Público “Fundación Foro Jovellanos del Principado de 

Asturias” Festival Internacional de Cine de Gijón (Espanya) 
 Grand Prix Reanimania International Animation Film Festival (Armènia) 
 Menció Especial del Jurat Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg 

(França) 
 Nominada als European Film Awards en la categoria d’animació (Europa) 
 Seleccionada en competició oficial al Festival Internacional d’Animació 

d’Annecy (França) 
 Seleccionada als Oscar Academy Awards 2020 (EUA) 
 Melbourne International Film Festival (Austràlia) 
 Festival Mar del Plata (Argentina) 
 Cineuropa33 (Espanya) 
 Juniorfest – International Film Festival for Children and Youth (República Txeca) 
 VOID International Animation Film Festival (Dinamarca) 
 Tokio International Film Festival (Japó) 

 
 
 

 



Crítiques i retalls de premsa 

 

Tuvo su estreno en Annecy y arrasó en el Festival de Bucheon, uno de los más 
prestigiosos certámenes de animación en Asia que la coronó con el Premio del Público y Mejor 
Película y ahora espera su posible nominación al Oscar. Una propuesta visualmente rica y 
formalmente desbordante, un cuento de desbordante imaginación y recursos visuales. Una de 
las grandes pel·lícules de animación europea que veremos este año. 

Elodie Mellado, Filmin 

  

Impresionante diseño animado de inspiración surrealista que no se limita a adornar la 
pantalla, sino que extiende a lo visual las emociones y rasgos característicos de los personajes. 
Un trabajo de enorme belleza plástica que no debería pasar desapercibido para los más 
pequeños ni, sobre todo, para aquellos fans de un cine de animación que reniega del 
adocenamiento tridimensional propio de las grandes ‘majors’. 

Jorge R. Tadeo, Mcguffin007 

 Sus vibraciones positivas son canalizadas por las vibrantes ilustraciones de Evens, que se 
tambalean en lo abstracto pero siempre permanecen figurativas, recordando las pinturas de 
fauvistas franceses como Matisse, Raoul Dufy o Henri Rousseau y los dibujos de artistas 
alemanes como George Grosz o Otto Dix. Las imágenes, que se transforman constantemente 
en nuevas formas y colores, le dan a la foto un tono vivo que desmiente su historia 
melancólica. 

Jordan Mintzer, The 
Hollywood Reporter 

En la animación, esta directora de origen rumano ha encontrado por fin un espacio en el 
que poder expressar una creatividad que, visto lo visto, solo està delimitada por las infinitas 
posibilidades de la más inquieta de las imaginaciones. Cada objeto, personaje y paisaje es 
susceptible de deformarse hasta niveles que rozan el surrealismo. Esto sucede como exhibición 
de un músculo visual impresionante, pero también para concretar un ejercicio de impresionismo 
en el que las maravillas y terrores del mundo moderno se magnifican por el filtro previo de las 
vivencias de una protagonista con la que se empatiza no solo por su posición, sinó también, 
por el sofisticado aparato estético-narrativo que la acompaña.  

Víctor Esquirol, Otros Cines Europa 

  



Les productores  

 
APARTE FILM 

Aparte Film és una productora romanesa apareguda el 2011 amb Crulic: The Path to 
Beyond, film d’animació escrit, produït i dirigit per Anca Damian. Distingida en 
nombrosos festivals, ha rebut més de trenta-cinc premis internacionals, entre d’altres el  
Cristal al Llargmetratge a Annecy el 2012, i s’ha distribuït arreu del món. 

Amb The Magic Mountain, llargmetratge guardonat a Karlovy Vary, Zagreb, Leipzig, 
Amiens, Gijón i Ottawa, van assolir un gran èxit i la seva directora va obtenir el Premi 
Audentia d’Eurimages el 2016. 

L’objectiu d’Aparte és cridar l’atenció del públic sobre temes i històries importants de 
manera provocadora i des d’una perspectiva artística. 

El nom de la productora respon al terme romanès per allò que és “a part 
/especial/únic/distintiu/particular”: mots que, d’alguna manera, defineixen els films i els 
conceptes artístics d’Anca Damian. 

 

SACREBLEU PRODUCTIONS 

Ron Dyens funda Sacrebleu Productions el 1999. 

Ara com ara ja han produït quasi un centenar de 
films, de tots els gèneres i tots els formats, que han 
estat seleccionats en més de 1.500 festivals de tot el 
món. 

El 2010, Sacrebleu produeix Free Radicals, 
llargmetratge documental de Pip Chodorov. El 2016, 
el film de Rémi Chayé Al sostre del món, Premi del 
Públic a Annecy, té 520.000 espectadors, només a 
França, i el compren per a més de trenta territoris. 

Sacrebleu ha rebut una Palma d’Or, un Lleó d’Or, un 
Ós de Plata, un Cèsar i dos Cristal a Annecy. Nominats 
als Oscar, el 2010 i el 2013 guanyen el Premi Procirep 
a la Producció d’un Curt i a la Producció Televisiva de 
Sèrie d’Animació. El 2019, Sacrebleu presenta els 
curts Lidérc úr, de Luca Tóth a la secció oficial de 
Berlin i  L’Heure de l’Ours d’Agnès Patron a la de 
Cannes, i els llargmetratges Aga's House de Lendita 
Zeqiraja a Karlovy Vary, i Les vides de Marona d'Anca 
Damian a Annecy. 

 



 

MINDS MEET 

Minds Meet és una productora belga independent, amb seu a Brussel·les, especialitzada 
en la producció i coproducció de llargmetratges i documentals europeus. Els films de 
Minds Meet han estat seleccionats en nombrosos festivals internacionals (com ara 
Cannes, Berlin, Venècia i Toronto) i els seus directors artístics, Caroline Strubbe, Bas 
Devos i Gust Van den Berghe han corregut el món mostrant la seva obra. Però, donat 
que som perfectament conscient del sofisme del tirador d’elit texà, cap resultat – bo o 
dolent – esperonarà mai el nostre ego ni farà que culpem mai ningú. Així, si de cas, Minds 
Meet és culpable de tots els errors comesos. Dels que n’estem molt orgullosos. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules i 
altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 
transmissió de valors socials i culturals.  
 
Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes d’entre 
2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de fomentar la 
lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les accessibles a 
infants amb dificultats auditives. 
 
 
A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars entre altres 
generacions.  
 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, capacitats 
i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de promoció concebuts per 
incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per anar al cinema 
des de la infància.  
 

 


