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Us convidem a les projeccions dels millors treballs audiovisuals de 
fi de grau de ficció, animació i documental d’alumnes de les escoles  
de cinema de Catalunya que s’han seleccionat per a la retrospectiva dels  
20 anys dels Premis SGAE Nova Autoria, en el marc de la 52 edició del Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Sitges 2019.

Aquests premis són una iniciativa del Consell Territorial  

de la SGAE a Catalunya.

Escoles seleccionades: 

- Universitat Pompeu Fabra

- Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

- Escola de cinema Bande à Part

- Escola de Cinema de Barcelona (ECIB) 

Diumenge 6 d’octubre de 2019
De 16.00 a 18.00 hores 
Sala Tramuntana de l’hotel Melià Sitges
C. de Joan Salvat-Papasseit, 38 – Sitges
Entrada gratuïtaRE
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>FICCIÓ >>>>>>>>>>>>

Celebració (2017) 9 min 39 s 

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció-realització

Direcció: Pau Cruanyes i Gerard Vidal 
> Guió: Pau Cruanyes, Clara Mata, Se-
bastià Rambla i Vidal, i Gerard Vidal > 
Sinopsi: Una núvia deambula pel seu 
casament, on els assistents la tracten 
com una convidada més. En aquesta 
atmosfera surrealista, l’únic punt de 
suport que tindrà serà la figura del seu 
pare, amb qui manté una relació estra-
nya.>>Universitat Pompeu Fabra

Gorila baila (2013) 15 min 

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció-realització i al millor guió

Direcció i guió: Eugenio Canevari > 
Música original: Joan Bramón Mora 
> Sinopsi: Pedro és un exrepressor 
de l’última dictadura argentina. Viu en 
llibertat i defensa la seva innocència en 
una entrevista sobre el cas Dina. Dina és 
una jove que va ser segrestada durant 
la dictadura. María Carmen, veïna de 
Dina en el moment del segrest, relata 
els seus records i posa en dubte el dis-
curs de Pedro. >> Escola de cinema 
Bande à Part

La ruta natural (2004) 11 min 

Premi SGAE Nova Autoria  
al millor guió

Direcció: Àlex Pastor > Guió: Àlex Pastor 
i Martí Roca > Música original: Joan 
Villarroya > Sinopsi: Quan el Divad des-
perta després de l’accident, és incapaç 
de recordar res, ni tan sols el seu propi 
nom. Casa seva, la seva suposada dona 
Arual… Tot és desconegut per a ell. Sem-
bla que hi ha alguna cosa estranya en 
el món que l’envolta. Pot ser que el seu 
passat li doni les respostes que neces-
sita. >> Escola Superior de Cinema  
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

CELEBRANT EL FUTUR

Parlar de la celebració dels vint anys d’una proposta com Nova Autoria és parlar d’una 
empresa de futur que sense fer soroll ni voler titulars ha fet una tasca de generació 
i gestió del talent audiovisual de manera continuada, efectiva i fèrtil. 

Nova Autoria és el fruit de l’empenta de diferents actors de l’audiovisual que repre-
senten els motors reals del que hauria de ser una indústria segmentada i que mira 
sense fre cap a aquest futur. Aquí trobem l’empenta de la SGAE, sempre tenaç en 
el suport als nous creadors i en la canalització cap als motors que impulsen la nostra 
cinematografia, que necessita, com totes, noves aportacions i regeneració a través 
del talent. A més, Nova Autoria ha aglutinat l’aportació acadèmica de les escoles 
a l’hora d’oferir formació i sortides professionals a aquest nou talent, i ha donat a 
conèixer el treball diari que els centres de formació duen a terme en molts àmbits  
a favor de la posada en marxa d’una xarxa estable de circulació per als professionals 
de l’audiovisual en sentit ampli.

Sitges – IFFFC ho ha recollit tot plegat, amb orgull, al llarg d’aquestes dues dècades 
d’èxit palpable, i ha apostat, més enllà de les seves fronteres genèriques, per un 
model que no s’atura en un aniversari amb aires nostàlgics, sinó que és una cata-
pulta cap a un futur més ambiciós i obert a canvis, noves idees i apostes cada cop 
més estimulants.

Àngel Sala. Director de Sitges – IFFFC

PROJECCIÓ DELS TREBALLS AUDIOVISUALS SELECCIONATS PER A 
LA RETROSPECTIVA DELS 20 ANYS DE PREMIS SGAE NOVA AUTORIA

La última polaroid (2005) 20 min 

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció-realització

Direcció i guió: Mar Coll > Música ori-
ginal: Jordi Llobet > Sinopsi: L’Eli i la 
Mariana tenen catorze anys i són ami-
gues de l’ànima, però la seva amistat es 
veu amenaçada, perquè la Mariana 
aviat se n’anirà a viure a una altra ciutat 
amb la seva família. Les adolescents 
decideixen passar l’última nit juntes 
sense dormir, i en el transcurs d’aques-
ta nit hauran d’aprendre a dir-se adeu i 
assumir la separació imposada. >> Es-
cola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya (ESCAC)

No quiero la noche (2006) 16 min  

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
música original

Direcció: Elena Trapé > Guió: Elena Tra-
pé i Roger Padilla > Música original: 
Roger Padilla > Sinopsi: De camí cap a 
una festa de disfresses, la Lola es baralla 
amb el seu marit, que l’abandona en una 
benzinera tancada enmig del no-res. Cau 
un aeròlit sobre un cotxe aparcat. La 
Lola descobreix el Simón lligat de mans 
dins del maleter. Dos estranys que no 
es troben en el seu millor moment. Hi 
ha nits que semblen òrfenes de sentit, 
però les coses no sempre són el que 
semblen. >> Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

Treitum (2001) 15 min

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció

Direcció i guió: Javier Ruiz Caldera 
> Música original: Javier Rodero > 
Sinopsi: Ser un «treitum» és el pitjor 
que et pot passar, i això té atemorit el 
Blas, un nen de deu anys. El Jose, líder 
indiscutible de la colla, dicta les regles 
amb autoritat: si jugues amb les nenes o 
no ets del Barça, automàticament seràs 
considerat un «treitum», amb les conse-
qüències que això comporta… >> Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC)

>ANIMACIÓ >>>>>>>>>

Roger (2016) 8 min

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció

Direcció i guió: Sonia Cendón, Sara Este-
ban, Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau i Martí 
Montañola > Música original: Jan Fité 
> Sinopsi: En Roger és el protagonista 
d’una sèrie d’animació. Un accident du-
rant un rodatge el deixa fora de la sèrie. 
Creu que tot està perdut, fins que un 
fet inesperat canviarà el seu destí. >> 
Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)

>DOCUMENTAL >>>>>>

Espés (2013) 12 min 5 s 

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció-realització i al millor guió

Direcció: Tànit Fernández i Isaac Rodrí-
guez > Guió: Tànit Fernández > Sinopsi: 
Retrat documental d’Espés, un poble del 
Pirineu aragonès que, com molts altres 
d’Espanya, està desapareixent, ja que tan 
sols hi viuen quatre persones. Narrat per 
ells mateixos, l’audiovisual testimonia el 
pas del temps del poble i reflexiona sobre 
què ha estat, què en queda i la por de què 
passarà quan els quatre habitants ja no 
hi siguin. >> Universitat Pompeu Fabra

Puño y metal (2014) 13 min 4 s 

Premi SGAE Nova Autoria a la millor 
direcció-realització 

Direcció: Víctor Alonso > Guió: Víctor 
Alonso i Marc Guanyabens > Sinopsi: 
Lluita constant, lleialtat i rehabilitació; 
valentia fins a la victòria. Aquest és el 
credo ferroveller, la màxima del Chatarras 
Palace, un gimnàs clandestí on joves 
dels barris populars de tot Barcelona es 
reuneixen, un dia i un altre, per canalitzar 
tot allò que senten a través de la boxa 
lliure. >> Universitat Pompeu Fabra


