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Gabi, dels 8 als 13 anys qüestiona les idees preconcebudes sobre el gènere i la 
norma, il·lustra la recerca d’identitat i posa en relleu el dret humà de pertànyer 
i de ser qui vulguem ser.

Premis i festivals

*Estrena, abril de 2021, al Festival Internacional 
de Cinema documental de Copenhaguen 
(CPH:DOX). El film va ser nominat a millor 
llargmetratge documental i seleccionat per al 
Docs Award del CPH:DOX.

*Festival de Cinema de Giffoni 2021. Nominació 
per al premi Gryphon.

*Nordic International Film Festival New York 
2021. Premi al millor llargmetratge documental.

*Millennium Docs Against Gravity 2021. 
Nominació a Primera aparició, Premi TVP 
Dokument. Premi del Públic i Premi de la 
revista Zwierciadlo.

*Festival Mix Milano. Premi laF al millor film del 
festival (2021).

*Premi ECFA al millor documental europeu per 
a públic jove, al 62 Zlín Film Festival (2022).
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LOGLINE

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla senzill, però que no ho és. Durant cinc anys 
seguim Gabi i la seva lluita per trobar el seu jo en una societat regida per la categorització de 
gènere.

SINOPSI CURTA

Gabi tan sols vol ser Gabi. Un desig que sembla senzill, però que no ho és. La Gabi se sent 
diferent. Tot i que en els seus vuit anys de vida, dir les coses clares no li ha suposat mai cap 
problema. Però quan la família es trasllada a un poble petit i arriba a la pubertat, les coses 
comencen a canviar. Veiem el creixement de Gabi en pantalla al llarg de cinc anys, posant en 
dubte les idees preconcebudes sobre el gènere, la norma i el dret a ser qui vulgui ser.

SINOPSI LLARGA

“Tothom es pensa que vull ser un nen, però no és així. No puc, jo només vull ser Gabi.”

Gabi té vuit anys, és molt alegre i li sembla que és diferent a les altres nenes. Li agrada dir el 
que pensa quan troba que alguna cosa no va bé al món i, en concret, considera que no hi hauria 
d’haver diferències entre els nens i les nenes. El seu nom complet és Gabriella Jude Fletcher, 
però ella preferiria dir-se Brad, Mike o Paulo, com el seu pare biològic. Hi pensa molt, en el seu 
pare, però la seva mare es nega a parlar d’ell. 

La mare de Gabi es diu Tracy, és d’Anglaterra i viu amb el Thomas. Quan Gabi té deu anys, el 
Thomas es queda sense feina i com que Estocolm és tan car, la família ha d’anar a viure a un 
poble de gent treballadora. Gabi sent molta soledat i per encaixar a l’escola comença a dir que 
pensa com tothom, encara que no sigui així. No té amics i passa molt temps a casa jugant a vi-
deojocs. Es fa gran i s’acosta a la pubertat. Li fan por els canvis del cos, faran mal? Per no parlar 
del gran canvi, la regla.  

Per fi! Després de parlar-ho durant anys, finalment Gabi es talla els cabells molt curts quan té 
dotze anys. Se sent una altra persona, més Gabi que mai. Però l’ambient a l’escola segueix sent 
molt desagradable. Ara té un amic, el Jassin, però no para de sentir insults com “marica” o ets 
un “nena”. Corre el rumor que un de novè és gai. Gabi no sap si és veritat o no. De tota manera, si 
algú ho és, ho amaga molt bé. 

Quan és a sisè nota que alguna cosa ha canviat. Ja no se sent fora de lloc perquè dos dies 
abans de fer tretze anys li ve la regla. No és tan terrible com s’havia imaginat. Més aviat se sent 
alleugerida, perquè no és ni la primera ni l’última en tenir la menstruació. A l’escola tothom parla 
constantment de qui li agrada a qui. Gabi també s’ha enamorat. Però és un secret. És impensa-
ble que intenti parlar amb el seu amor. De cap manera. Al mateix temps, sent que no acaba de 
ser com s’espera que sigui una nena. “Vol dir això que soc un nen?”, es pregunta quan llegeix a 
internet sobre la cirurgia de reassignació de gènere. 

Gabi, dels 8 als 13 anys mostra l’etapa de la preadolescència, de la qual no se’n parla gaire 
sovint. És la història d’algú que intenta trobar el seu lloc al món durant l’etapa amb més canvis 
vitals. Un film que qüestiona les idees preconcebudes sobre el gènere i la norma, que il·lustra la 
recerca d’identitat i posa en relleu el dret humà de pertànyer i de ser un mateix.



MISSATGE DE LA DIRECTORA

<<Gabi lluita contra les idees preconcebudes 
sobre com “ha de ser” una nena i això fa que constantment 

hagi de justificar i de defensar tot el que fa.>>

Vaig conèixer Gabi i la seva mare el mes de novembre de 2014 a una cafeteria d’Estocolm. Quan 
vam parlar, vaig tornar a la meva infància, perquè Gabi pensava i es preguntava les mateixes 
coses que jo quan tenia la seva edat: Què vol dir ser una nena i què vol dir ser un nen? He 
d’encaixar en alguna d’aquestes etiquetes? Com a lesbiana, em sento identificada amb Gabi 
quan té la sensació que és diferent a la resta d’infants i que no segueix la norma social, i també 
entenc la por que pot arribar a fer adonar-se d’aquesta diferència i el fet de no ser acceptada.

La majoria de societats estan construïdes sobre la premissa que hi ha dos tipus d’éssers humans, 
homes i dones. Que el cos ens defineixi té un efecte sobre la nostra personalitat, la manera com 
actuem i la nostra posició en la societat. Aquelles persones que se surten de la norma i d’aquest 
patró de pensament són considerades diferents. Gabi n’és un exemple. Lluita contra les idees 
preconcebudes sobre com “ha de ser” una nena i això fa que constantment hagi de justificar i 
de defensar tot el que fa. Això li fa mal, i també a tots aquells infants que no acaben d’encaixar 
en el seu entorn. Els adults sovint treuen importància al fet que hi hagi infants que s’identifiquin 
com a no-binaris perquè consideren que encara són massa petits per entendre-ho o que tan 
sols és una fase i que “ja els passarà.” Quan arriben a la pubertat, els canvia el cos i ho fa d’una 
manera que potser no és com voldrien. Això moltes vegades fa que se sentin incòmodes o que 
fins i tot caiguin en una depressió. Hi ha estudis que demostren que més de la meitat de la gent 
jove trans o que s’identifica com a no-binària s’ha intentat suïcidar almenys un cop abans de fer 
els 20 anys. 

Per tant, és urgent que ens comencem a preguntar com entenem el gènere i a qüestionar la 
norma que seguim. Jo vull viure en un món que, tot i que hagi estat innecessàriament restringit 
d’una forma molt dolorosa, s’obri i s’ompli de color. Un món en què el gènere sigui una experiència 
positiva per a tothom. 

Engeli Broberg



RETALLS DE PREMSA

“ Un viatge d’emocions... El film més 
commovedor i rellevant dels últims 
temps.
       
 Alex Elder, RADICAL ART REVIEW

“ Fascinant. Una història humana i  
molt bonica, que va directa al cor.
       
 Allan Hunter, SCREEN DAILY

“ Gabi té un esperit gran i és 
extraordinària, una autèntica joia de 
veure.
       
Nicole Santé, BUSINESS DOC EUROPE

“ Gabi es fa gran davant dels 
nostres ulls.
       
    CINEUROPA

https://www.radicalartreview.org/post/cph-dox-round-up-off-grid-rappers-gabi-and-gamers
https://www.screendaily.com/reviews/gabi-between-ages-8-and-13-cphdox-review/5158987.article
https://businessdoceurope.com/cphdox-review-gabi-between-ages-8-and-13-by-engeli-broberg/
https://cineuropa.org/en/video/rdid/401845/


BIOGRAFIA DE LA DIRECTORA

A Engeli Broberg li interessa explorar temes i qüestions que afecten els éssers humans com 
la soledat, l’exclusió i la identitat. Al seu film Happy end, Broberg en parla mentre segueix els 
personatges protagonistes en una residència de gent gran a Noruega. A The last dance, explora 
temes similars explicats des del punt de vista de professionals de la dansa un cop ja s’han retirat 
i que sentien que la seva identitat estava definida per la seva professió. I a Gabi, dels 8 als 13 
anys ho fa des del punt de vista d’un infant que no vol que se l’encaselli. 

Engeli Broberg prové d’una família de ballarins i té una gran capacitat per representar l’expressió 
dels cossos en moviment. Els seus films sobre dansa s’han pogut veure a festivals d’arreu 
d’Europa i dels Estats Units i considera que els instants previs al moment de parlar són els més 
potents i aquells que diuen més que qualsevol paraula. Per això, el silenci, les reaccions i el 
llenguatge del cos són presents a les seves històries.

FILMOGRAFIA

The Sun is 5500 degrees, 2020 (curt de ficció)

Happy end, 2019 (curt documental)

Fatta samtycke, 2018 (film de dansa, curtmetratge)

Scenes on a ferry, 2018 (curt de ficció)

Gone, 2015 (curt de ficció)

Good morning Håkan, 2011 (curt documental)

Black smoke, 2011 (film de dansa, curtmetratge)



LA PRODUCTORA

House of Real va ser creada el 2014 per Anna J. Ljungmark i Jesper Jack i, des de llavors, crea i 
produeix documentals, sèries de televisió i nous formats d’alta qualitat amb la intenció d’innovar 
en els processos de creació. 

Dona valor a aquesta creació experimentant amb diverses plataformes i amb col·laboracions 
internacionals per a clients com The New York Times, Al Jazeera, Sundance Channel, ARTE, 
entre d’altres. House of Real també assessora i duu a terme una tasca educativa per al Museu 
Nacional de Dinamarca, la Galeria Nacional de Dinamarca, la New York University Tisch School 
of the Arts, la Universitat de les Arts d’Estocolm, l’Institut del Cinema Suec, Doc Society i Change 
Inc.

FILMOGRAFIA DESTACADA

2021: Gabi, dels 8 als 13 anys, d’Engeli Broberg

2020: My 1980s, de Ronja Yu

2019: The Reformist, a female Imam, de Marie Skovgaard

2017: Dream Empire, de David Borenstein

2016: Venus-let’s talk about sex (Venus: Confesiones desnudas), de Mette Albrechtsen 

i Mette Glob  



PACK MÀGIC FÒRUM

   

la línia per a públic adult de PACK MÀGIC

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. 

Des del 2014 Pack Màgic ha distribuït nombroses pel·lícules infantils especialment escollides 
per a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys. A partir de 2018 la distribuïdora es llança a una nova faceta 
dirigida a un públic adult, amb pel·lícules documentals en versió original que promoguin un 
cinema per debatre, reflexionar i qüestionar aspectes relacionats amb la societat contemporània:
PACK MÀGIC Fòrum, construcció atenta, optimista i responsable.

Gabi, dels 8 als 13 anys és la cinquena entrega, després de Miss Kiet’s Children, En veu 
alta, Espace i Primeres solituds de Pack Màgic Fòrum.

Es tracta de films que transmeten experiències i visions indiscretes sobre l’entorn i que el 
qüestionen des del compromís amb la societat i amb la pròpia narrativa ciematogràfica.

Sempre en versió original subtitulada amb subtítols en català i/o castellà.

DISTRIBUCIÓ

Pack Màgic
93 216 00 04
www.packmagic.cat

PREMSA
 
Good Movies Comunicació
Teresa Pascual
Anne Pasek
info@goodmovies.cat
636 539 258

https://www.packmagic.cat/films/miss-kiets-children/
https://www.packmagic.cat/films/en-veu-alta/
https://www.packmagic.cat/films/en-veu-alta/
https://www.packmagic.cat/films/espace/
https://www.packmagic.cat/films/primeres-solituds/

