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Conegudes (també) a casa 2020 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

 

Octubre- Desembre 
 

Aquest programa fa arribar cada any les últimes pel·lícules de les cineastes catalanes 
arreu del territori català en projeccions que compten amb la presència de les directores. 
Aquest any aniran a tretze municipis i dos centres penitenciaris i els films que es podran 
veure són: Les Perseides d’Annia Gabarro i Alberto Dexeus, La innocència de Lucía 
Alemany, Lo que dirán de Nila Núñez, Les resilients de Cristina Madrid, Ojos negros de 
Marta Lallana i Ivet Castelo i La hija de un ladrón de Belén Funes. 
 
Cada sessió comptarà amb la presència d’una persona de l’equip de la pel·lícula i d’una 
responsable de la Mostra per conduir el debat amb el públic.  
 
 

Programació  
 

El Masnou  

15 de octubre a les 19h 
La Calàndria 
Carrer Josep Agell, 7  
 

Les resilients (2019) 
Direcció: Cristina Madrid 
 

La Pobla de Claramunt 

20 de novembre a les 20:00h 
Ateneu Gumersind Bisbal  
Av. Catalunya, 9-11 08787  
 

Lo que diran (2017) 
Direcció: Nila Nuñez 
 

Sant Quirze del Vallès  

5 de novembre a les 19:00h 
La Patronal 
Av. Pau Casals, 86 
 

Les Perseides  (2019)  
Direcció: Annia Gabarró i Alberto Teixeus 
 

Montcada i Reixac 

6 de novembre a les 18:30h 
Auditori Mpal.  
Pça. Esglèsia, 12 
 

Lo que diran (2017) 
Direcció: Nila Nuñez 
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Igualada 

12 de novembre a les 20:00h 
Cineclub Igualada Ateneu 
C/ Salvador Badia, 1, bis 
 

Les resilients (2019) 
Direcció: Cristina Madrid 
 

Vilafranca del Penedès 

26 de novembre a les 19:30h 
Sala Zazie - Cinema Casal  
Rambla Nostra Senyora, 35-37   
 

La innocència  (2019) 
Direcció: Lucia Alemany 
 

Santa Margarita de Montbui 

26 de novembre a les 20:00h  
Mont-àgora Montbui  
Passeig de Catalunya, s/n 
 

Ojos negros  (2018) 
Direcció: Marta Lallana i Ivet Castelo 
 

Castelldefels  

26 de novembre a les 20:00h                                    
Projecció cinemes Metropol 
Rambla de Marisol, 23 
  

La hija de un ladrón (2019) 
Direcció: Belén de Funes 
 

Vic 

1 de desembre a les 21:30h 
Cinema Vigatà 
Carrer de Jacint Verdaguer, 22 
 

Les Perseides  (2019)  
Direcció: Annia Gabarró i Alberto Teixeus 

Xiao Qiang, primer somni (2020) 

Direcció:  Xisi Sofia Ye Chen 
 
 

 

Sant Feliu de Llobregat 

27 de novembre a les 19:45h 
Cinema Baix  
Carrer de Joan Batllori, 21, 
 

La innocència  (2019) 
Direcció: Lucia Alemany 
 

El Berguedà 
 

Vacarisses 
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Barcelona  
 
 

Centres penitenciaris per definir



Pel·lícules 
 

La innocència 

Lucia Alemany, 2019, Espanya, 92’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 de novembre | 19:30h  |  Vilafranca 

27 de novembre | 19:45h  |  Sant Feliu de Llobregat 

 

Lucia Alemany  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ojos negros 

Marta Lallana i Ivet Castelo, 2018, Espanya, 85’ 
 

 

 

 

 

 

 

Lucía Alemany va nàixer el 1985 a la xicoteta localitat de Traiguera, al nord 
del País Valencià, on va viure fins als 18 anys, quan va marxar a Vic per 
estudiar Comunicació Audiovisual. El 2009 es traslladà a Barcelona per 
especialitzar-se amb direcció cinematogràfica a l’Escac (Escola de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya). Durant els quatre anys que va durar la seua 
formació en cine, Lucía va voler experimentar com treure de l’actor 
l’emoció més sincera i pura, com narrar a partir de la improvisació dels 
personatges, i com aconseguir captar l’espontaneïtat del moment. La 
seua passió pel realisme més extrem, la van portar a realitzar diverses 
pràctiques amb actors no professionals. De tot aquest experiment va 
sorgir el curtmetratge “14 anys i un dia”, (2017) curtmetratge de 12 
minuts, rodat al seu poble natal, amb la seua llengua materna, i amb 
xiques del carrer que, posades a ser actrius per un moment, s'interpreten 
a si mateixes amb la màxima honestedat. comença a escriure, juntament 
amb la Laia Soler Aragonès, el guió de LA INNOCÈNCIA, que roda l’any 
2018 a la seva vila natal i estrena en 2019 al Festival Internacional de 
Cinema de Sant Sebastià, secció Nous Directors 

 

La Lis és una adolescent que somia a convertir-se en artista de 
circ i sortir del seu poble, tot i que sap que per aconseguir-ho 
s'haurà d'enfrontar als seus pares. És estiu i la Lis es passa el 
dia jugant pels carrers del poble amb les seves amigues i 
flirtejant amb el seu nòvio uns anys més gran que ella. La 
manca d'intimitat i el xafardeig constant dels veïns, obliguen a  
la Lis a portar aquesta relació en secret. No vol que els seus 
pares se n'assabentin. Però aquest estiu idíl·lic arriba al final i 
amb l'inici de la tardor la Lis descobreix que està embarassada. 

 

Paula, una noia de 14 anys, ha de passar l'estiu al poble d'Ojos 
Negros, amb la seva tia i la seva àvia a les quals gairebé coneix. 
Allà descobreix les tensions familiars que es destapen arran de 
la malaltia de la seva àvia. Intentant escapar d'aquesta 
atmosfera asfixiant coneix a Alicia, una noia de la seva edat 
amb qui estableix una intensa amistat. Al final de l'estiu Paula 
intuirà el que significa fer-se gran.  
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26 de novembre | 20:00h  |  Margarita de Montbui 

 

Marta Lallana i Ivet Castelo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Les Perseides 

Annia Gabarró i Alberto Dexeus, Espanya, 2019, 72’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 de desembre | 21:30h  |  Vic 

5 de novembre | 19:00h  |  Sant Quirze del Vallès 

 

 

 

Les llegendes de la zona expliquen que el poble i la central 
tèrmica d’un petit poble de l’Aragó es van construir sobre 
terreny de batalla de la Guerra Civil espanyola, sobre cossos de 
cadàvers sense desenterrar. Els fantasmes i els esperits 
segueixen deambulant pels seus carrers i edificis, mig 
abandonats en l’actualitat. 

La Mar arriba al poble per passar l’estiu més estrany de la seva 
vida després del divorci dels seus pares. La nena es refugia en 
aquestes misterioses llegendes de postguerra que floten al 
poble a través d’un grup d’adolescents que viuen amb unes 
regles diferents a les que ella coneix. Incapaç de distingir la ficció 
de la realitat, la Mar anirà descobrint un lloc més fascinant del 
que semblava que farà que faci les paus amb el seu pare, 
conciliant els vincles familiars amb la memòria històrica del 
nostre país, des del punt de vista d’una adolescent actual. 

 

Marta Lallana va quedar finalista a l’edició 2016 del concurs europeu 
Màster of Photography (SkyArts). Aquell mateix any va començar la 
seva carrera de direcció de fotografia amb l’Arquer (Universitat 
Pompeu Fabra, 2016). Posteriorment, va compaginar la producció, 
guió i codirecció de la seva òpera prima Ojos negros  amb la ideació 
de diversos projectes de Nanouk Films, coguionitzant Restes de 
coses amb Salvador Sunyer i Xavier Bobés. 

 

Ivet Castelo (1995, Vic) es va graduar en Comunicació Audiovisual 
a la Universitat Pompeu Fabra i actualment cursa un màster en 
producció a la Filmakademie Wien. Durant els seus estudis va ser 
becària a  Catalan Films, on va començar a interessar-se per la 
distribució. Des del 2018 és encarregada de l'estratègia a festivals 
de Nanouk Films ha portat la distribució de pel·lícules com La 
ofrena i la seva òpera prima  Ojos Negros. 
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Annia Gabarró  

 

 

 

 
Filmografia 
2019. Les Perseides, llargmetratge ficció 
2016. Celebració, curtmetratge ficció 
2016. El que no ens fa diferents, curtmetratge documental 

 

Alberto Dexeus  

 

 

 

 
Filmografia 
2019. Les Perseides, llargmetratge ficció 
2017-2019. 5 minuts tard, sèrie televisió 
2015. Monocigótico, curtmetratge ficció 
 
Annia Gabarró i Alberto Dexeus sortits d’una fornada creativa de la Universitat Pompeu Fabra, 

segueixen l’estela del jove talent del cinema català amb pel·lícules com Les amigues de l’Àgata, 

Júlia Ist, Yo la busco o Ojos negros. 

 

 

Lo que dirán 

Nila Núñez, 2017, Espanya, 61’ 
 

 

 

 

 

 

 
 

6 de novembre | 18:30 | Montcada i Reixac 

20 de novembre | 20:00h  |  La Pobla de Claramunt 

 

 

Ha estudiat Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i 
Llengües i Literatures Modernes a la Universitat de Barcelona. És 
muntadora del curtmetratge Celebració (2016, Festival de San Sebastián) 
i una de les creadores del documental El que no ens fa diferents (2016). 
Ha fet diversos tallers audiovisuals a escoles i instituts de Barcelona i 
actualment fa classes de cine en un institut. Les Perseides és el seu primer 
llargmetratge. 

 

Ha estudiat Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, Direcció Cinematogràfica a la Universidad del Cine de Buenos 
Aires i Documental de creació a la ENERC, també a Buenos Aires. És 
director, guionista i muntador de la sèrie 5 minuts tard (2017-2019), 
creada per betevé dins de l’espai “Tube d’assaig”. Ha codirigit el 
curtmetratge Monocigótico (2015).  

Un treball de recerca sobre la qüestió de portar el hiyab 
reforça l'amistat entre dues noies musulmanes a Barcelona. A 
través dels seus desitjos i dubtes en l'agitació de créixer, es 
qüestionaran les seves identitats molt diferents entre elles. 
Dos adolescents que, entre riures, rebel·lia i afecte, ens donen 
una bufetada contra els nostres prejudicis. 
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Nila Núñez 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Les resilients 

Cristina Madrid, 2019, Espanya, 47’ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15 d’octubre | 19:00h  |  El Masnou  

12 de novembre | 20:00h | Igualada 

Centres penitenciaris per definir 

 

 

Cristina Madrid 

 

 

 

 

 

 

Nila Núñez: Directora i muntadora de documentals i ficció. La seva òpera 
prima és Lo que dirán (2017) un projecte de final de màster que va tenir 
la seva estrena mundial a IDFA i a nivell nacional al Festival de Cinema 
Internacional de Gijón on va guanyar el premi a Millor Pel·lícula Espanyola. 
Com a muntadora cal destacar la pel·lícula Ojos Negros, guanyadora del 
Biznaga de Plata al Festival de Màlaga de 2019 i nominada als Gaudí a 
millor pel·lícula de parla no catalana, i  també el documental La nova 
escola de Ventura Durall. També és docent de muntatge documental a 
l'Universitat Pompeu Fabra, ha treballat com a realitzadora per al Drac 
Màgic i és coordinadora de Postproducció a Producciones del Barrio al 
programa "Lo de Évole" de La Sexta. 

 

Cap de producció a Clack. L’any 2017 es va estrenar com a cap de 
producció amb el documental Peiró42 i el 2018 va encapçalar la 
producció de Josep Palau i Fabre. Retrat cubista. També al 2018 va 
encapçalar la producció del programa de televisió ‘Sona 9’ per al Canal 
33. 

L'any 2019 s'estrenà com a directora amb el documental Les resilients, 
guardonat a l'In-Èdit Festival, un retrat sobre l'escena musical feminista 
protagonitzat per Clara Peya, Roba Estesa, The Sey Sisters i Tribade. 

 

Les resilients és un documental que mostra, a través de quatre 
bandes formades majoritàriament per dones, una part de 
l'escena musical feminista que està brotant en els darrers 
temps a Catalunya i a Espanya. Es tracta d'un retrat a través de 
la mirada de quatre exemples que formen part d'aquesta 
escena: el folk de Roba Estesa, el hip-hop de Tribade, el soul de 
The Sey Sisters i el jazz electrònic de Clara Peya. El film vol 
descobrir aquests nous brots culturals que donen resposta a la 
històrica absència de dones damunt dels escenaris. La nova 
música que brota com flors després d'un incendi. 
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Xiao Qiang, primer somni   

 Xisi Sofia Ye Chen, 2020, 18’ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 de desembre | 21:30h  |  Vic  

 

Xisi Sofia Ye Chen, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La hija de un ladrón 

Belén Funes, 2019, 90’. Projecció en digital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 de novembre | 20:00 | Castelldefels (sessió online) 

Centres penitenciaris per definir 

 

Xisi Sofia Ye Chen (Barcelona, 1994). Com a filla d’immigrants xinesos que 
es van assentar a Barcelona durant els anys post Olimpíades, va ser 
educada en qingtianese, mandarí, català i espanyol. Acceptant el 
mestissatge cultural com a condició, busca narratives personals a través 
de les humanitats, el teatre i el cinema. Xiao Qiang, primer somni, el seu 
primer curtmetratge, és l’exploració imaginada de la ciutat natal de la 
seva família. 

 

Xiao Qiang viu amb els seus avis en un poble muntanyós del 
sud-est de la Xina mentre el seu pare treballa en una ciutat 
llunyana. Després d’haver estat renyat pel seu avi per haver 
robat a l'escola, Xiao Qiang escapa, endinsant-se al bosc, fins a 
perdre. Espantat enmig de la nit aconsegueix guiar-se per la 
llum que emana un temple budista, un curiós lloc ocupat per 
un grup de jugadors de cartes i un monjo que fuma cigarrets. 
En el temple les estàtues observen. Hipnotitzat per una 
màquina de sutres que emet invitacions a la Terra Pura, Xiao 
Qiang, deambulant entre parets lluminoses, viurà una 
experiència que el portarà a prendre una important decisió: 
cercar la llibertat. 

 

Sara ha estat sola tota la seva vida. Té 22 anys i un fill de 6 
mesos, el seu desig és formar una família amb el seu germà 
petit i el pare del seu fill, Dani. El seu pare, Manuel, ha estat 
absent durant anys, i al sortir de la presó decideix reaparèixer 
a les seves vides. Sara sap que ell és el principal obstacle pels 
seus plans i pren un a decisió difícil: allunyar-lo d’ella i del seu 
germà. 

 



10 
 

Belen Funes  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premsa:  
 

Teresa Pascual / Anne Pasek 

    636539258/ 608212861 

   info@goodmovies.cat 

 

Més informació al  nou web de la Mostra amb imatge renovada  

www.mostrafilmsdones.cat 

 

mostra@dracmagic.cat 
93 216 00 04 

#filmsdones 

                                   

 

 

 

 

 

Va néixer a Barcelona al 1984. Estudia cinema a l’ESCAC. Més tard viatja 
a San Antonio dels Banys on realitza el màster de Guió a l’escola de 
cinema cubana EICTV. Media Programme la selecciona per participar en 
el programa europeu Four Corners i en el seu taller de desenvolupament 
de guions de llargmetratge. Sara a la fuga va ser el seu primer 
curtmetratge, estrenat al Festival de Màlaga (2015) i guanyador de la 
Biznaga de Plata al Millor curtmetratge. La Inútil, el seu segon 
curtmetratge, va ser guanyador de cinc premis al Festival de Medina del 
Campo i nominat als Premis Gaudí. El seu primer llargmetratge, La hija 
de un ladrón, es va estrenar en competició oficial al Festival de Donosti 
San Sebastián i va guanyar el Goya a Millor direcció novell, entre d’altres. 
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