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Sinopsi: L'Elsa és una nena de 6 anys que, com qualsevol persona 
de la seva edat, vol viure feliç i lliure. Sap que és diferent de la 
majoria, però malgrat la seva curta edat, té les coses clares: sap 
que és una nena i que és la reina de la seva vida. Qui podria 
qüestionar-ho? ELSA parla de tolerància, diversitat i de la 
possibilitat de decidir qui volem ser.

Elsa
Direcció: Albert Carbó  |  2021  |  12 min.  |  Ficció

Sinopsi: En Ramon s’està prenent un merescut bany quan de sobte, 
sona el seu mòbil. A l’altre costat de la línia hi ha la Clara, una noia 
que li intenta vendre una assegurança de vida insistentment.

La banyera
Direcció: Sergi Martí  |  2021  |  19 min.  |  Ficció

Sinopsi: Aquesta és la història del meu avi, en Tiago Florit, que 
durant 50 anys va ser operador cinematogràfic al Teatre Principal 
de Maó, Menorca. És un repàs de la seva vida, des de el seu 
naixement fins a la seva mort en clau cinematogràfica. Una 
veritable història d’amor al cinema.

Diari d’un operador cinematogràfic
Direcció: Dani Seguí  |  2022  |  13 min.  |  Animació

Sinopsi: Bruna i Noa són dues germanes amb una difícil relació, 
després de temps sense veure's, un assumpte pendent les 
obligarà a retrobar-se. El lloc triat no serà a l'atzar.

Llana negra
Direcció: Elisabet Terri  |  2021  |  19 min.  |  Ficció

Sessió conjunta de curtmetratges de la Selecció Oficial del
FIC-CAT 2022: 
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Repartiment: Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà, Paqui Becerra.
Sinopsi:  A fi de superar la setmana de prova en una empresa, un jove lampista marroquí ha de 
bregar amb les excentricitats de clients i companys de feina per igual.
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Llargmetratge de Neus Ballús.
Selecció Oficial Fora de Competició al
FIC-CAT 2022.
2022  |  90 min.  |  Ficció / comèdia

Repartiment: David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto.
Sinopsi:  La Vir i el Lluís fa només un any que surten junts quan descobreixen que estan 
esperant un fill. Durant nou mesos se seguirà l'aventura d'aquesta jove parella barcelonina, el 
gir enorme que farà la seva vida, les pors i alegries, les seves expectatives i realitats, que 
durant l'embaràs creixen. El llargmetratge presenta un relat minuciós d'aquests nou mesos, 
utilitzant l'embaràs real de la parella d'actors protagonistes.
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DIVENDRES Els dies que vindran
Llargmetratge de Carlos Marqués-Marcet.
Premi del Jurat a la Millor Pel·lícula al 
FIC-CAT 2019.
2019  |  95 min.  |  Ficció / drama romàntic

Repartiment: Joel Joan, Paula Vives, Ivan Massagué i Mònica Pérez.
Sinopsi: Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida: la veritat. La 
comèdia més delirant de la temporada capgira els plans de dues parelles disposades a passar 
una gran nit a una escape room. Si volen sortir d’aquest joc tan imprevisible com esbojarrat 
hauran de posar a prova la seva amistat. Els ha arribat l’hora de la veritat.  

Escape room
Llargmetratge d’Hèctor Claramunt.
Premi del Públic al FIC-CAT 2022.

2021  |  90 min.  |  Ficció / comèdia
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