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Tota bondat i heroisme sorgeixen de bell nou, 
per després ésser destruïts i tornar a ressorgir. 

El mal mai triomfarà, però tampoc morirà.

— John Steinbeck 

A

5

questa és una pel·lícula sobre la 
naturalesa del mal i de l’odi que vol 
regirar l’estómac i les emocions més 
primàries. Un odi que s’hereta i 
constitueix un dels pilars fonamentals 
d’una família abocada a una onada 
de violència física i emocional per 
un passat que es creia enterrat.

El rerefons de la 2ª Guerra Mundial 
i l´arribada d´una família jueva que 
fuig de la persecució alemanya a 
un poble d´Andorra és l´excusa per 
abordar una tragèdia familiar, local i 
íntima però sempre universal. 

El fred que crema parla de la gent 
d’antes, d’una època i d’una manera 
de ser i de fer, de la duresa d’una 
terra que s’impregnava en la pell i el 
caràcter de la seva gent, de famílies 
fetes de pedra picada, perquè havien 
nascut en un entorn inhòspit i 
despietat, una natura sempre cruel 
i abassegadora.

I aquesta història de muntanyes, 
valls i persones ens narra que, 
aleshores, les batalles anaven de 
veres i es lliuraven a vida o mort.

Parla, també, de supervivència, de 
l’obligació de ser més fort que les 
circumstàncies, d’instints i valors 
difícils d’entendre des del nostre 
confort contemporani. 

Aquest combat s’explica a través de 
la Sara, una dona que ha de ser forta 
a l’ombra, mentre les seves mans 
esdevenen cuir, manegant la família 
des de la submissió social i la més 
íntima de les fermeses. 

És una d’aquelles dones que, tan-
cades entre murs de més de dos mil 
metres d’alçada, mai rondinaven 
però lluitaven cada segon de la seva 
vida per mantenir dretes cases i 
famílies, sobrevivint a la mesquinesa 
dels homes, les inclemències del 
temps i els secrets de família que 
corrompen l’ànima. 

La Sara, en una versió invertida de 
la caputxeta, aprèn que els llops 
existeixen i se’ls ha de plantar cara. 
Perquè al mal se’l pot combatre, 
però no sempre se’l pot guanyar.

Aquest projecte ha sobreviscut a 
grans desafiaments, com l’aturada 
del rodatge per la COVID-19, 
quatre dies després del seu inici, la 
pèrdua de la seva protagonista i part 
del repartiment a tres setmanes de 
la represa, les dificultats de rodar 
a l’alta muntanya en ple hivern 
envoltats de neu i un fred paralitzant; 
convertint-se en la primera pel·lícula 
catalano-andorrana, obrint així un 
ventall de possibilitats amb el país 
veí. 

Tot i les dificultats, i gràcies a 
un grup de productors valents i 
decidits i amb un esforç logístic 
herculi, s’ha aconseguit un treball 
de producció impecable, que brilla 
a cada fotograma del llargmetratge, 
mitjançant escenes que reviuen 
una tradició i una cultura d’antuvi 
i escenaris que ens transporten a la 
cruesa d’uns Pirineus magnificents i 
inalterables davant el drama humà.

I sota la seva mirada silenciosa, la 
terra és freda i humida, els núvols 
espessos i les passions arrasen els 
cors dels seus habitants.
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Andorra, hivern de 1943.

A la calma tensa d’una terra fronterera on arri-
ben els ressons d’una guerra propera, l’Antoni i 
la Sara, un jove matrimoni, esperen el seu primer 
fill. Ningú sap exactament què passa o per què es 
lluita, i sobreviure un dia més és la prioritat. 

L’arribada d’una família de jueus que fugen de 
la persecució alemanya trastocarà la vida a la vall, 
omplint-la de desassossec i d’incertesa. 
La Sara haurà d’enfrontar-se a les seves pròpies 
contradiccions i decidir si obeir la raó o al que li 
dicta el cor. 

El passat i els secrets que la neu ha mantingut 
enterrats durant anys són a punt de sortir a la 
llum. 

El fred ha arribat a les muntanyes i al cor de les 
persones.

SINOPSI 
CURTA

SINOPSI 
LLARGA

Andorra, hivern de 1943.

A la calma tensa d’una terra fronterera on arriben els ressons d’una 
guerra propera, l’Antoni i la Sara, un jove matrimoni espera el seu 
primer fill. És temps de guerra a Europa i Andorra viu aliena a aquests 
conflictes, tot i que l’aire és més pesat que de costum, la pau tensa es 
respira entre els seus habitants. Les notícies són escasses, ningú sap 
exactament què passa, per què es lluita, i sobreviure un dia més a la 
muntanya és la prioritat de tothom. L’Antoni i la Sara es barallen amb 
una vida difícil, plena de penúries, tot i que ella és filla d’una família 
de referència al poble. 

Un fred cruel envaeix molt més que les muntanyes fins penetrar en el 
cor de les persones. El Joan, germà de la Sara, és qui va rebre l’herèn-
cia familiar, que venia carregada amb més pes que no només el dels 
diners i les terres. Alguna cosa va succeir en el passat que ha creat un 
odi visceral entre ell i l’Antoni i que la Sara no és capaç d’entendre. 

La pau es veurà alterada quan el Sendo, un passador amic de l’Antoni, 
li demanarà que aculli una família de jueus que fuig de la persecució 
alemanya, amb la promesa que només seran un parell de dies. 
L’Antoni acceptarà a contracor, conscient que l’arribada d’aquesta 
gent trastocarà la vida a la vall, i a casa seva, sobretot. 

La presència dels jueus amagats al cap de casa del jove matrimoni s’ha 
de mantenir en secret, si la nova arribés a orelles dels alemanys, podria 
provocar conseqüències terribles per a la família. La desconeixença 
provoca por, nervis, desassossec i incertesa. Els sentiments de la Sara 
esdevenen un garbuix de contradiccions en una lluita interna per 
discernir entre obeir la raó, acollint unes persones que ho necessiten, 
o fer allò que li dicta l’instint, protegint de tots els perills el fill que 
està a punt d’arribar, i fer fora un grup de gent que ningú sap per què 
els alemanys els volen morts.

La remor sobre els fugitius campa pel poble i l’inevitable no triga 
a passar. Un sinistre capità de la Gestapo arribarà a casa de la Sara, 
provocant la successió en cadena dels esdeveniments. La pressió 
desborda l’Antoni que no té altra opció que donar un nom per acusar 
algú de protegir jueus, i salvar així la unitat familiar. 
El que ningú espera és que la seva acusació recaigui sobre el Joan. 
A partir d’aquí, el passat i els secrets familiars que la neu ha mantingut 
enterrats durant anys, es precipiten, tot prenent el protagonisme en 
la trama. 

Les coses es compliquen encara més per la família quan la Gesta-
po aconsegueix desmantellar la xarxa d’evasió que s’havia d’endur els 
jueus de casa l’Antoni i la Sara. Aquest esdeveniment aixeca la llebre, 
el capità alemany ja sap on s’amaguen els jueus. 

La Sara i el seu nadó estan en perill, i haurà de prendre decisions 
brutals per salvar la vida. 
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“Bufa, vent hivernal, la teva mossegada és 
menys cruel, perquè ningú la veu. 
Vivim amb aquest fred, que mai més ens 
podrem treure de dins.”

“No vull haver d’explicar mai al meu fill 
que un dia vaig matar una família sencera 
només perquè tenia por.”

“Els homes brillants com jo sempre serem 
forasters. Per això som enviats a terres salvatges. 
Sóc un pecador i un sant.”
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“El Sisquet de Cal Riot no va morir per 
culpa d’un peu mal posat a la muntanya. 
Vaig ser jo, qui el va matar.”

“Si per mi fos ni tu ni la criatura passaríeu 
cap penúria. Però al teu marit ni aigua, em 
sents? Ni una trista gota d’aigua!”

“No podem esperar tant! 
He d’arribar a Barcelona de seguida! 
És molt important.”
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Els 
Llops 
Existeixen
Una conversa amb 
Santi Trullenque
sobre cinema 
i el caràcter de les coses.

Per Joshua Nathan
Traducció de Rosa Jackson
Editada per Bego Masdefiol

Entrevista amb el director
Entrevista amb el director

Com sorgeix la idea i què volies explicar?

L’Agustí Franch, interessat per la figura dels passa-
dors, va endinsar-se en l’Andorra d’entreguerres. 
Convençut de la força dramàtica de les històries 
reals que anava recollint, va escriure Fred, l’obra 
teatral en què es basa El fred que crema. Més 
tard em va proposar de fer-ne una adaptació 
cinematogràfica. Em va semblar que oferia un 
escenari idoni per a aprofundir en temes que 
m’interessen, com la naturalesa del mal i la trans-
missió de l’odi entre generacions d’una mateixa 
família. Tot això en un entorn natural que és més 
gran que el propi drama humà. El material era 
prou consistent per fer-ne una adaptació amb 
personatges sòlids i adults.

Per la naturalesa de les imatges percebo que al 
darrera hi ha una gran feina de documentació 
però, alhora, has tractat el material com si fos 
un western o un film de gènere.

Hi ha molta feina de recerca, de documentar-nos 
per apropar-nos a l’esperit de l’època, d’entendre 
les motivacions i moral d’aquella gent, d’enten-
dre què hi feien a Andorra i com hi sobrevivien. 
Però després hi entra la mirada cinematogràfica 
per a donar-li forma i el western, que és el gènere 
que encabeix tots els altres gèneres, tots els pai-
satges i tots els drames, em semblava un marc 
perfecte per desenvolupar aquesta història.

El pes de la religió es fa sentir i quan apareix 
crea una atmosfera molt interessant perquè 
Andorra esdevé una cruïlla on es troben creences 
diferents.

Sempre m’han interessat l’espiritualitat i les reli-
gions com a forma d’organització social, i en 
aquesta història conflueixen moltes sensibili-
tats: el judaisme, el cristianisme i les restes d’un 
paganisme residual que encara perdura o que ha 
estat absorbit pel cristianisme, com la seqüència 
del foc al començament, que recrea “matar el 
gener”, un ritual per predir si l’hivern serà llarg o 
curt i que encara es celebra als Pirineus.
 

M’agrada molt el moment de la pregària 
jueva, durant la neteja i enterrament del cos 
de Henryk.

És el El Malei Rachamim, una oració jueva per 
l’ànima dels morts. El Ksawery Szlenkier està 
fantàstic. Se la va aprendre de memòria i li con-
fereix un gran sentiment a tota la seqüència.

I després hi ha les cançons tradicionals i les 
cançons de bressol (jueves, poloneses, catalanes) 
que van teixint una capa sonora i musical de 
folklore i cultura popular. 

Amb aquesta barreja volia construir un món de 
contrastos i textures per atorgar una certa pro-
funditat intangible al drama dels protagonistes. 
Sense adonar-nos-en la música i les cançons 
populars fan aquell món encara més versemblant. 

Com ha estat el procés d’adaptar una obra 
teatral a una de cinematogràfica? Aquesta és 
sempre una convivència difícil. 

S’ha d’anar amb cura perquè la naturalesa teatral 
no s’acabi imposant, bé sigui en la posada en 
escena o en l’estil interpretatiu. La preeminència 
de la paraula ha de trobar la seva traducció en 
imatges i en un llenguatge estrictament fílmic. 
La successió d’esborranys del guió va servir, 
sobretot, per anar polint i trobant aquesta adapta-
ció visual i el balanç adequat entre la paraula dita 
i el silenci de la mirada. Sempre afavoreixo la 
presa d’un actor que pugui expressar clarament 
una emoció o pensament amb una mirada per 
davant del seu equivalent verbal. 

Creus que la paraula està sobrevalorada, en 
cinema?

Sí, sobretot per la sobreexposició, que és un dels 
grans mals del cinema contemporani però també 
reconec que no som l’Aaron Sorkin, el Mathew 
Weiner o els Palladino. Tots ells escriuen com els 
àngels i gaudeixo molt dels seus diàlegs i la mu-
sicalitat que aconsegueixen. El meu propòsit és 
fer pel·lícules on les coses s’expliquin de manera 
visual abans que no pas verbal. Per exemple, 
no hi ha res millor que el començament de Rio 
Bravo de Howard Hawks, on els personatges i el 
conflicte queden perfectament presentats sense 
badar boca durant els primers cinc minuts. O 
el quart d’hora inicial de The Searchers, de John 
Ford, on les paraules van per una banda i les 
emocions, soterrades, per una altra a través de 
mirades i gestos, detalls estrictament visuals.  

Només el cinema pot explicar-ho d’aquesta 
manera.

Sí. Poder explicar visualment que som el que 
callem o som el que pensem i no diem. 

Igual que amb la música, aquestes subtileses 
o informació amagada ajuden a construir un 
món íntim i domèstic que atorga profunditat al 
conjunt.

Demanes a l’espectador que es fixi en aquests 
detalls íntims i domèstics que em semblen una 
part fonamental del relat.

Totalment. Per això m’encanta Michael Cimino, 
perquè a The Deer Hunter dedica cinquanta 
minuts al casament i et preguntes per què ho fa 
així i, quan arribes al tercer acte, el pes de tota 
aquella seqüència, que és en realitat el cor del 
film, et cau a sobre amb una força aclaparadora.

Les mirades substitueixen a les paraules.

Si hi ha un cineasta que faci parlar amb els ulls els 
seus personatges, aquest és Cimino, que ho va 
aprendre dels clàssics. Em commouen les seves 
pel·lícules, entre altres coses, per l’acumulació de 
tots aquests detalls i per la manera com miren els 
seus personatges.

Però també hi ha diàlegs molt lacònics, que 
expressen pensaments amb poques paraules. 
M’han fet pensar en l’estil de Taylor Sheridan, 
que sé que t’agrada molt. 

És un gran escriptor i m’encanta la seva mirada 
crepuscular sobre un món hostil i brutal on la 
violència sempre persegueix els personatges. I, 
quan no ho fa, son ells qui cerquen la violència. 

Una cosa que m’ha sorprès és que els personat-
ges no estan fets d’una sola peça, no semblen ni 
bons ni dolents del tot.

Sí, tant de bo haguem aconseguit transmetre que 
tothom té una raó per fer el què fa. 

En el disseny dels personatges crec percebre un 
equilibri entre el realisme i lo grotesc.

Si és així és per influència de ka Flannery 
O’Connor, una de les meves escriptores de 
capçalera. Amb l’Agustí vam tenir clara l’aposta 
per un realisme no sentimental i per una violèn-
cia continguda. I tot això marcat per un ambient 
on el mal és omnipresent. Un mal primigeni, 
intern quan prové de la pròpia família o extern, 
encarnat pel capità alemany.

I això crea una tensió que es va cuinant a foc 
lent abans de l’esclat inevitable de la brutali-
tat.

La violència és estranyament capaç de fer tornar 
els personatges a la realitat i preparar-los per 
acceptar el seu moment de gràcia. Tot molt 
southern gothic però traslladat als Pirineus. 

Pesa més la natura i el destí, dels que no poden 
desempallegar-se del tot, o la presència del mal?

El caràcter el forgen aquestes muntanyes. Els 
personatges han nascut en un entorn inhòspit i 
despietat i això marca qui ets a la vida. Parlem de 
famílies fetes de pedra picada. I el mal és omni-
present en l’home i en la natura.

Hi ha mal en la natura?

La natura ens vol matar. No té consciència ni 
voluntat però avança imparable per devorar-nos.

Això t’ha quedat molt Herzogvià!

I tant! Werner Herzog com a influència vital i 
cinematogràfica sempre. Nosaltres som soldiers 
of cinema!

Hi ha la religió, el paganisme, els homes i les 
muntanyes. Tot molt operístic, en certa manera.

Si ho dius per Wagner, ja m’està bé perquè a casa 
som fanàtics Wagnerians i ens fascina aquest joc 
cruel de destins i fatalitats entre homes i déus. 
A El fred que crema les muntanyes representen 
un déus impertèrrits i indiferents al drama humà. 
Porten milions d’anys allí i continuaran allí quan 
els homes hagin desaparegut.

“La violència 
sempre 
persegueix els 
personatges. 
I, quan no ho fa, 
son ells qui 
cerquen la 
violència.”
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Entrevista amb el director

Un escenari perfecte perquè aparegui l’odi.

L’odi és l’eix vertebrador de tota la història. De 
fet crec que no hi ha família sense la seva porció 
corresponent d’odi. I l’odi s’hereta. Samuel 
Butler a The Way of All Flesh, la seva demolidora 
crítica de la hipocresia victoriana ens diu que la 
major part de cada família sempre és odiosa; si 
n’hi ha un o dos de bons en una família molt 
gran, és tot el que es pot esperar.

I aquí l’odi l’hereta el Joan, l’hereu bastard. 
I la Sara?

La Sara també tot i no ser-ne conscient. 
Però al final s’imposa aquesta herència com a 
mitjà per a sobreviure. M’agrada aquesta fúria 
soterrada que es va manifestant lentament. Més 
visceral que raonada.

Parlant de visceralitat, hi trobo una propensió 
per la la carn i la corporeïtat, que ja havia vist en 
treballs teus anteriors com els dos documentals 
dedicats a Nandu Jubany (Transfiguració i 
Sacrifici) i el directort’s cut del documental 
sobre el procés de pau a Colòmbia. Aquí trobem 
aquelles natures mortes dels conills, el seu espe-
cejament que també ens explica quina mena de 
dóna és la Sara, etc.

No sé si ho aconsegueixo del tot però el propòsit 
és convertir aquestes imatges en una metàfora 
visual a la recerca d’una vida espiritual, si es que 
hi és i la podem albirar d’alguna manera. Tot això 
em ve de petit, quan vaig quedar trasbalsat pel 
bou sacrificat de Rembrandt i pel concepte del 
Memento mori en els bodegons de Pieter Aertsen 
o Willem Claesz. Heda i tots els mestres de l’edat 
d’or neerlandesa. Per exemple, les natures mortes 
de Jan Weenix han estat molt importants en la 
meva feina.

S’hi nota la influència de la pintura perquè el 
film és molt pictòric en el tractament lumínic 
i compositiu, així com en la frontalitat de les 
imatges. 

Completament d’acord. Per exemple, les com-
posicions domèstiques de cambres plenes de 
gent festejant de Jan Steen son un referent per a 
la posada en escena de la festa al principi del film. 
O les composicions florals de la Clara Peeters o 
la Rachel Ruysch. I sobretot la llum tenebrosa 
de Caravaggio, Zurbarán, Ribera, Georges de La 
Tour, etc. 

Això és evident en la forma que els personatges 
apareixen il·luminats, entre llum i ombres, 
instal·lats en un clarobscur permanent. 

És un film fosc com la gola d’un llop, com les 
ànimes dels personatges, que viuen submergits 
entre tenebres. Només la flama dels quinqués 
defineixen els límits físics dels espais.

Heu arriscat amb els negres, que son densos i 
compactes, molt profunds.

M’encanta que ho esmentis perquè soc un 
defensor aferrissat del negre absolut. Pintar 
amb el negre significa reescriure el drama amb 
l’absència de llum. Amb el director de fotografia, 
l’Àlex Sans, vam estudiar molt acuradament totes 
aquestes referències i fins i tot vam posar noms 
a la foscor. El negre caravaggio té un caràcter 
criminal i violent que no té el negre zurbarán, 
que és més pietós. O els negres de Stanley Cortez 
o Gordon Willis. Ens passàvem el dia parlant en 
aquests termes inventats però que, alhora, ens 
permetien anar creant capes i capes de densitat 
i significat. La llum (i la seva absència) esdevé 
un altre dels protagonistes de la pel·lícula i com 
diu l’Àlex, s’havia de crear una foscor plena 
de mals auguris que embolcallés fatalment els 
personatges. Ha fet una feina extraordinària.

Ara que esmentes Cortez, El fred que crema 
m’ha recordat a The Night of the Hunter.

És la meva pel·lícula preferida de tots els temps. 
O una d’elles. La reviso constantment i la seva 
influència és aclaparadora. M’agrada pensar que 
la Sara és la versió jove de la Lillian Gish. 

És colpidora la interpretació de la Greta 
Fernández, una actriu que no coneixia i he 
descobert amb El fred que crema. Penso que el 
seu personatge es troba en les mirades i en els 
silencis o en el què calla. És un personatge ple 
d’arestes. Com definiries la seva interpretació?

És una interpretació que sorgeix des de les 
entranyes. A la Greta, sempre li agraïré haver 
acceptat aqueast repte només quinze dies abans 
de començar el rodatge. La seva gran virtut és 
que es tracta d’una actriu instintiva, i per això 
va entendre perfectament quan li vaig demanar 
abordar la Sara, no pas des de l’intel·lecte sinó des 
de l’instint i les vísceres. La Sara no pren decisions 
mitjançant un procés racional. La necessitat de 
sobreviure i les dures condicions de vida que 
imposa la muntanya obliga a aquella gent a actuar 
de manera més intuïtiva i immediata. No som a 
la ciutat ni en la modernitat. Aquí les coses van 
de debò i la Sara no s’està d’hòsties.  

L’entorn esculpeix el caràcter i el film sembla 
voler dir-nos que el destí d’aquelles persones 
està condicionat per aquestes circumstàncies. 
La Sara és una bona mostra d’això.

Sí. En el cas de la Sara, hi ha un referent que 
m’agrada molt: la Jane Fonda de Comes a 
Horseman d’Alan J. Pakula. Son personatges 
semblants: taciturns, obstinats, forts i fràgils 
alhora, però mai dèbils. Amb molt de caràcter i 
amb una sensibilitat subterrània.

Inclús en l’aparent estoïcisme en l’escena de la 
violació. En el seu rostre veus perfectament com 
es va trencant, com va sent vençuda i alhora com 
aguanta. És dolorós perquè és un pla seqüència 
molt llarg amb un disseny de so molt treballat 
però només la veiem a ella en primer pla. I la 
Greta aconsegueix transmetre tot el valor que 
acumula i tot el dolor que suporta. Imagino 
que no va ser fàcil rodar-lo. 

És un dels grans moments dramàtics que només 
pots aconseguir si disposes de grans actors. 
Rodar una violació representava tot un repte 
per la banalitat i gratuïtat en com el cinema ha 
tractat aquesta violència en moltes ocasions tot 
convertint-la en un espectacle.

Si ho fas, i no voldria haver de tornar-ho a fer, 
has de mirar de ser respectuós amb la dona o la 
víctima. No m’interessa mostrar l’agressor o cap 
altre detall gràfic de la violació. Hem de sentir la 
violència de Lars a través de la Sara, doncs és la 
gran protagonista del moment i és ella amb qui 
ha d’estar la càmera. I com bé assenyales, el pla 
és llarg perquè ha de servir per veure la trans-
formació interior de la Sara. Ho veus passar tot 
en aquell rostre: el coratge de no rendir-se, la 
fortalesa, la resistència, el trencament, el dolor, 
la derrota...

Interpretativament és un moment molt poderós. 
I un encert no tallar-lo per fixar-nos en altres 
coses. Imagino que la intensitat en el set de ro-
datge va ser tangible.

Tot l’equip que hi era va aguantar la respiració i 
algunes persones van quedar torbades per la gran 
actuació de la Greta i el realisme que aconsegueix 
transmetre. Va ser un moment de total suspensió 
de la realitat!

Quantes preses veu rodar?

Tres. Totes eren bones però la que es veu en la 
pel·lícula és molt molt bona. Hi ha quelcom que 
m’agrada percebre en les interpretacions i que 
son microgests o petits detalls fugissers que fan 
els actors, potser inconscientment, que duren 
un breu instant però atrapen alguna cosa eterna, 
alguna cosa intangible i incomprensible que 
només els actors poden oferir. I en aquest primer 
pla, la Greta Fernández ho aconsegueix.

“M’agrada 
pensar que la 

Sara és la versió 
jove de la 

Lillian Gish a 
The Night of the 

Hunter.”

“La gran 
virtut de la 
Greta és que és 
una actriu 
instintiva que 
treballa des de 
les entranyes.”
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Entrevista amb el director

 

Em sorprèn la interpretació del Daniel Horvath 
comparada amb la resta d’actors. Destaca per 
ser poc realista. És intencionat?

Totalment. En aquest cas no buscàvem inspi-
rar-nos en cap personatge històric, (tot i que li 
vaig fer llegir al Daniel biografies de monstres 
com Klaus Barbie i Amon Göth com a base 
documental per extreure idees), sinó entendre el 
personatge com un arquetip. Lars és el malvat de 
la història, és el llop amb qui haurà d’enfrontar-se 
la caputxeta però, sobretot, encarna l’estrany, 
l’element extern que arriba a una comunitat 
i precipita el drama familiar que ha estat ocult 
durant tants anys. M’agrada aquesta idea tan 
senzilla d’usar els arquetips com el que realment 
son, un model i representació molt primaris que 
fem servir amb aquest objectiu, desencadenar el 
conflicte inevitable i revelar el cor de la història.

Però ho fa mitjançant una interpretació his-
triònica.

Exacte. Histriònica i una mica sobreactuada. 
Com a mi m’agrada que siguin alguns person-
atges, sempre arriscant i a punt de caure en la 
paròdia. 

A l’encarnar l’arquetip, i per l’estil interpreta-
tiu i el seu físic, el Daniel encaixa molt bé en 
aquest histrionisme totalment buscat i potenciat. 
I clarament inspirat en Klaus Kinski, l’actor més 
histriònic i sobreactuat de la història però, també, 
un dels més fascinants. 

És un personatge inquietant i del que mai 
acabem de saber res del cert. 

No sabem gaires coses d’aquest oficial pertorbat 
i m’agrada no explicar-ho. Amb l’Agustí creiem 
que es tracta d’un jove oficial, un fanàtic que ha 
estat desterrat a Andorra per alguna insubor-
dinació o abús. En una seqüència eliminada, el 
veiem passejar-se pel bosc tot recitant Der Tod 
fürs Vaterland de Hölderlin, un poema molt 
popular entre els membres de les joventuts hit-
lerianes. És un model del súper home germànic 
però alhora un ésser decadent i en caiguda lliure.

L’abric de pells ja ens diu que estem davant un 
personatge gens convencional, excèntric i fora 
de lloc. 

Pensa que aquell abric és una idea que manllevo 
del caçador de recompenses que interpreta 
Kinski a Il grande silenzio de Sergio Corbucci, un 
western hivernal molt salvatge que m’encanta i 
que reivindico sempre que puc. Allí el personatge 
es diu Loco, així que ja veus que tot encaixa, tot 
està connectat.  

No s’expliquen els motius però el de la Sara i 
l’Antoni, no sembla pas un matrimoni feliç. La 
fotografia del casament ja ens els presenta molt 
seriosos, una mica distants. Què ha passat?  

La gent de l’època sempre apareixia amb un 
posat seriós a les fotografies però és cert que aquí 
hi ha un pòsit de tristesa. En la seqüència del 
ball es fa evident un romanç distant i malgrat 
l’oposició paterna, s’acaben casant. Després 
hi ha l’erosió del pas del temps, la pobresa, la 
manca de feina, l’Antoni és pobre i la Sara és la 
filla del principal terratinent del poble. Hi ha una 
distància entre ells que es va eixamplant i es fa 
insalvable amb l’arribada de la familia jueva.

Aquest trencament es fa evident quan la Sara 
s’encara amb l’Antoni amb aquell “Tu també, 
Antoni?”, clarament una prèstec del Juli Cèsar 
shakespearià, oi?

I tant. Et tu, Brute! em sembla la millor frase per 
assenyalar una traïció que s’hagi escrit mai. 

Aleshores la Sara ja ha decidit fer-lo fora de 
casa, ja no hi ha marxa enrere. 

M’agrada molt aquest moment. Perquè ens situa 
en l’ambigüitat moral que plana durant tot el film 
i que representa l’odi atàvic que mai desapareix 
en una família. Malgrat l’Antoni ho fa tot per pro-
tegir-los, acaba delatant el seu germà. La Sara no 
ho entén de la mateixa manera ja que ella ha fet 
grans sacrificis, mentre l’Antoni es mostra com 
algú molt més dèbil. I aquesta debilitat d’esperit 
és el que no li perdona. En aquest sentit, la Sara és 
filla del seu pare. El caràcter i l’odi s’hereten. I no 
només ho fa el Joan, el fill il·legítim, sinó que la 
gran protagonista del film també posseeix del seu 
propi corpus moral. Ha suportat masses penúries 
i humiliacions com per haver de perdonar un 
marit covard i delator. 

Per tant, la veritat que s’imposa és la de l’odi, 
oi? Vull dir que el Serafí odia el Sisquet i el 
mata per continuar odiant a l’Antoni; 
l’Antoni odia el Serafí, els germans s’odien i 
la Sara acabarà odiant l’Antoni per la seva 
delació. L’odi viatja a través del temps i es 
renova en les generacions posteriors.

És que la veritat no canvia segons quina sigui la 
nostra capacitat de digerir-la.

La veritat com a forma de dolor.

De nen em van ensenyar que dir la veritat era 
sovint dolorós. D’adult he après que no dir la 
veritat és encara més dolorós i que la por a dir 
la veritat -qualsevol que sigui la veritat- és la 
sensació més dolorosa d’una vida moral.

Però sovint el valor es troba en algun punt entre 
la temeritat i la covardia i penso que l’Antoni 
encarna perfectament aquesta idea.

És interessant això que dius. Aleshores la Sara 
està més a prop de la temeritat i l’Antoni es vençut 
per la covardia. Aquesta covardia, i la traïció que 
comporta, l’expulsa directament del món de la 
Sara, que és la casa, el lloc que ella governa. Aquí 
no hi ha separació de bens. Al puto carrer i aquell 
demolidor no et vull tornar a veure mai més.

Brutal...

És que son gent brutal. O les passions son brutals 
i els arrasen a tort i a dret. I així continuarà 
passant mentre hi hagi homes. 

M’agrada molt la contenció del Roger 
Casamajor, arrossegant la seva quota de 
turment interior que el va devorant.

És un actor meravellós. Un dels més preparats i 
intel·ligents amb els que he treballat. 

Però de la mateixa manera que amb altres per-
sonatges, mai sabrem què passa amb l’Antoni.

No cal. És expulsat de la família i el veiem desapa-
rèixer entre la boira en un enquadrament estrany 
i una mica abstracte. De fet, en el guió origi-
nal sí que s’explica: esdevé passador per guanyar 
diners que fa arribar a la Sara. Però quan vols 
tancar moltes trames això t’imposa una estruc-
tura on conflueixen diversos finals. I detesto les 
pel·lícules amb més d’un final. No cal explicar-ho 
tot. Aquesta és una gran lliçó de guió. L’Antoni 
ha complert el seu paper en la funció. Ja no el 
necessitem. La veritable protagonista és la Sara i, 
a partir d’aquest moment, ens quedem amb ella, 
perquè és ella qui decideix agafar les regnes de 
la seva vida i garantir el més important: la seva 
supervivència i la de la nena que ha de néixer. En 
el tercer acte això és el que importa. Aquest és 
el veritable objectiu de la Sara. De fet, m’agrada 
molt aquest final perquè em recorda el de Thief, 
de Michael Mann quan al final del film el per-
sonatge de James Cann expulsa la Tuesday Weld 
i el fill que tenen. Sacrifica tot allò que li importa 
abans d’enfrontar-se amb el seu enemic, amb la 
incertesa de saber si en sortirà viu. 

I mai sabrem si després de tot allò sobreviurà i es 
reunirà amb la seva dona i recuperarà la seva vida 
anterior. Ens queda el misteri i això m’encanta.

A partir d’aquí tot es disposa pel gran enfron-
tament. Però no et sembla una mica il·lògic que 
un oficial alemany quedi sol i a mercè d’una 
conspiració per a matar-lo? Hi ha d’altres sol-
dats alemanys, els homes del poble deixen sola 
la Sara...

M’interessa que sigui versemblant, no pas lògic. 
La lògica és el gran enemic del cinema. Perquè si 
es tracta de matar l’alemany, això ho podíem ha-
ver fet al minut deu i aleshores s’acaba la pel·lícu-
la. Però insisteixo en el què et deia: Lars és l’el-
ement estrany que s’infiltra en una comunitat 
per destruir-la des de l’interior i la seva funció 
és esdevenir el llop que intentarà cruspir-se a la 
caputxeta.

És una versió invertida del conte.

Exacte. Aquí la caputxeta no espera a ser devora-
da. La Sara aprèn que els llops existeixen i se’ls 
ha de combatre. I surt a matar-lo. Sense contem-
placions.

“Lars és el llop 
amb qui haurà 
d’enfrontar-se la 
caputxeta però, 
sobretot, 
encarna l’estrany, 
l’element extern 
que arriba a una 
comunitat i 
precipita el 
drama familiar.”

I després passa el què passa i la Sara pareix sola 
enmig del bosc i tot seguit un negre llarguíssim 
en un silenci absolut abans de tornar a la casa 
on la trobem al llit amb la nena. No tinc clar si 
han sobreviscut o estan mortes.

M’agrada aquesta ambigüitat. Potser no han so-
breviscut en un indret on només la natura preval 
sense pietat. O potser sí que ella i la nena han 
estat rescatades a temps. 

Clar, és que la seqüència final a l’habitació 
sembla irreal, com d’un altre món. No té res a 
veure amb la resta del film. 

Aquella llum beatífica que omple la cambra i la 
Sara que, finalment pot descansar i mirar a càmera 
per dir-nos que ha trobat pau i calma.

Un moment bellíssim, per cert. Novament la 
presència del mirall i el reflex. 

Sí, entrem en aquella estança a través del mirall, 
perquè els miralls son portals que ens permeten 
penetrar en un altre món o un altre temps. No 
importa si han sobreviscut o estan mortes. L’im-
portant és que estan fora de perill. 

Tu què creus què ha passat?

Vull creure que han sobreviscut i un nou dia 
comença. Altres persones m’han dit que després 
de la llarga pausa en negre, creuen que estan 
mortes i es troben en un lloc anímic. I per això 
nosaltres hem d’accedir a través del mirall, de 
la mateixa manera que a través dels miralls hem 
anat al passat i d’allí novament al present.

És una interpretació molt bonica.

Altres, de broma, han dit que aquell plano final 
és molt trumpià: pro-déu, pro-armes i pro-vida. 

(Riures)

Moltes de les influències que manegues son films 
proscrits, de sèrie B o que han necessitat molts 
anys abans d’ésser reivindicats. 

Cada cop m’interessa més el caràcter de les coses, 
de les obres i el de les persones que no pas el 
producte final. M’interessa el procés de fer una 
pel·lícula sempre que el resultat final pugui oferir 
una mica de l’ambició primigènia i molt del 
caràcter de qui l’ha fet. M’interessen més els film 
imperfectes, perquè hi sé veure el caràcter del 
seu director. Com em va dir Werner Herzog una 
vegada, no sabem mai del cert si fem una pel·lícu-
la per viure una aventura o vivim una aventura 
per fer una pel·lícula.
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ndorra, 700 anys de pau.

Aquesta és la frase que vol descriure la situació 
idíl·lica que viu el país dels Pirineus des que 
Carlemany li va conferir identitat pròpia. Però 
les muntanyes amaguen secrets, fets que el 
temps, l’erosió del vent i la neu, enterren amb 
l’esperança que mai més tornin a brollar entre 
les roques de les valls. Les fotos que acompa-
nyen aquest article són un testimoni innegable 
de la presència dels nazis a Andorra, per més 
que aquest sigui un capítol poc conegut de la 
història del coprincipat. Fou Ramon Iglesias i 
Navarri, bisbe de la Seu i copríncep d’Andorra, 
qui aconseguí deixar l’exèrcit nazi a les portes 
de la frontera del Pas de la Casa. 

Ben relacionat amb el règim de Franco, 
Iglesias va tenir prou mà esquerra com per 
convèncer el Generalísimo perquè interferís 
en favor de la no invasió del coprincipat, per 
part de l’exèrcit alemany. I se’n van sortir prou 
bé. Tot i així, les terres andorranes van sentir 
el pes del nazisme trepitjant amb força, i fent 
trontollar la neutralitat del territori.

No era fàcil veure els uniformes nazis voltant 
per les parròquies del país però era sabut per 
tothom que tenien ulls a cada poble. 

Col·laboradors armats que no dubtaven en 
delatar veïns, parents o coneguts, a canvi de 
diners o el favor dels soldats alemanys. S’en-
carregaven de denunciar passadors, aquells 
que es jugaven la vida creuant les muntanyes 
per ajudar fugitius que volien allunyar-se de 
la guerra que es lliurava a Europa. Es tractava 
d’aviadors aliats abatuts en territori europeu, 
militars polonesos refugiats a França després 
de la blitzkrieg de 1939, francesos en edat 
militar que pretenien evitar el Servei de Treball 
Obligatori o unir-se a les forces de la França 
Lliure, i jueus de totes les nacionalitats, con-
demnats als camps d’extermini. 

També era coneguda la presència d’un metge, 
el nom del qual ningú gosa posar sobre la 
taula, que tenia una missió per complir: matar 
o amputar tots aquells refugiats que caigues-
sin en les seves urpes, amb la finalitat d’evitar o 
dificultar el seu camí cap a la llibertat. 

La batuda de l’hostal Palanques és l’episodi 
més conegut de les incursions que els alemanys 
varen fer en territori andorrà. Fou el 23 de 
setembre del 1943 quan dos cotxes amb 
matrícula francesa –un Delaye i un Citroën– 
van descarregar cinc homes de la Gestapo, 
embolicats amb les seves típiques gavardines. 

La matança fou una carnisseria de la que no 
en va fugir cap dels passadors que dormien 
en aquell hostal, un punt de descans dels que 
participaven en la xarxa d’evasió. 

Els testimonis foren Vicente Conejos, Antoni 
Forné i Eduard Molné, els únics supervivents 
d’aquells fets. Els tres homes havien sortit a 
buscar quatre polonesos que arribaven per la 
via de Llorts. Una vegada recollits i arribant 
a la Massana, van topar amb els cotxes dels 
alemanys. Veient que la seva vida corria perill 
si s’aturaven, van accelerar amb força per fugir 
en direcció a Andorra. Els agents de la Gestapo 
van córrer al seu darrera, protagonitzant una 
autèntica persecució, en què no hi van faltar 
trets i derrapades i que va acabar amb el cotxe 
de Molné creuat sobre la carretera just arribant 
a Sispony. Conejos i Forné aconseguiren fugir 
però Molné, que conduïa, i els polonesos, que 
es trobaven enxovats al seient del darrere, no 
van tenir tanta sort i van acabar detinguts i 
enviats al quarter general de la Gestapo, a 
Tolosa. 

Després de vuit dies empresonat, Molné va 
ser alliberat gràcies a la intervenció del Síndic 
Francesc Cairat i del bisbe Iglesias, una vegada 
més. Dels polonesos mai més se’n va saber res.

Aquesta no fou l’única vegada que els 
agents alemanys van creuar la frontera. Les 
altres històries viscudes, però, pocs volen 
recordar-les i, encara menys, explicar-les. 
Amb tot, l’herència dels passadors és un 
dels tresors dels que la història del país 
n’està orgullosa, tot i que suposessin una 
petita esquerda en aquests idíl·lics 700 
anys de pau. 

Un tresor excepcional

El 2020 el col·leccionista Jordi Casamajor va 
trobar en un mercat d’antiguitats un grapat 
de fotografies úniques que testimonien 
la presència de soldats alemanys en terres 
andorranes. Aquestes imatges permeten 
posar rostre, per exemple, al soldat que 
el 12 de novembre del 1942 va aturar 
la família Bergson –ho explicava ara fa 
cinc anys Carla Kimhi, la filla petita, que 
aleshores tenia dotze anys– quan havien 
començat a enfilar la carretera del port, 
ja en terra andorrana: l’alemany va sortir 
de la caseta, els va fer aturar, els va exigir 
la documentació i els va ordenar que es 
dirigissin cap a la garita. 

Es veien perduts fins que en l’últim 
moment va aparèixer una parella de policies 
andorrans que el van obligar a retrocedir 
fins al seu costat de la duana i es van 
negar a entregar-los. Kimhi ho recordava, 
emocionada, el febrer del 2015, conscient 
que aquell gest d’humanitat els va salvar la 
vida.

Un tresor excepcional és la prou coneguda 
fotografia que Pantebre va fer el 16 de 
gener del 1944 a la duana francesa, amb 
l’esvàstica onejant reglamentàriament al 
pal. Però, en canvi, no es coneixien fotos 
dels soldats de la Wehrmacht ni del cos de 
duaners –la Grenzchutz– que entre mitjans 
de novembre del 1942 i fins a l’agost del 
1944 –entre l’ocupació de la França de 
Vichy i la desfeta alemanya que va seguir al 
desembarcament de Normandia– van estar 
destinats al Pas de la Casa.

Qui eren, aquests soldats? 

L’historiador gironí Josep Clara explica a 
Nazis a la frontera dels Pirineus Orientals 
que Hitler va desplegar a la frontera dels 
Pirineus Orientals prop de 10.000 militars, 
entre soldats de la Werhmacht i duaners. 

Diu també que a la comissaria de la Tor de 
Querol n’hi havia destinats 230, que fins 
a principis del 1944 els Pirineus eren un 
cobejat destí de rereguarda on acabaven 
unitats veteranes provinents de fronts actius 
per descansar i que, entre els duaners, hi 
abundaven els homes madurs.

La 
presència
alemanya
a Andorra

A

Els alemanys a Andorra

No era fàcil veure els uniformes nazis voltant 
per les parròquies del país però era sabut per 

tothom que tenien ulls a cada poble. 
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cinema, signa el guió d’El fred que crema.

Director, fotògraf i realitzador.

Ha dedicat bona part de la seva carrera a transitar pels diferents 
àmbits de l’àudiovisual: publicitat, cinema, televisió i música.

Ha dirigit el programa Volcans de betevé, Prim, Anatomia d’un 
general (documental) de TV3 i els documentals del Nandu Jubany 
Sacrifici i Transfiguració. 

També ha estat realitzador de diversos programes de televisió, 
com L’Aprenent (TV3), Òpera en Texans (TV3), Psicopatologia 
Digital (TV3), Anecdotari (TVE).

Ha dirigit el curt-metratge Madeline Usher, dedicat a la diva 
garrotxina Conxita Pladevall i és el fotògraf i realitzador dels 
continguts audiovisuals de Miqui Puig.

Ha estat alumne de Werner Herzog a la Rogue Film Shool.

El fred que crema és la seva primera pel·lícula.

Agustí 
Franch
Guionista

Santi
Trullenque

Director

santitrullenque.com

http://www.santitrullenque.com
http://www.santitrullenque.com 
https://www.instagram.com/santitrullenque/
https://www.instagram.com/agustifranch/
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INT. CASA ANTONI / HABITACIÓ - DIA
 
La Sara seu al llit. Té un cubell d’aigua al terra i amb un drap renta la Rebeka, 
que ara sembla més confortada. 

SARA
Les altres noies del poble han tingut germans o 
cosins petits i ja saben què és cuidar criatures. Jo 
només sé cuidar bestiar. Quan plori i no sàpi-
ga què li passa, l’amorraré a la mamella d’una 
cabra. 

REBEKA
Tenir el teu fill en braços és el més bonic que et 
passarà a la vida. Mai més tornaràs a sentir-lo tan 
a prop.* 

Silenci. La Rebeka acaricia la panxa de la Sara amb un somriure trist. 

REBEKA
Seràs una bona mare.*

Es somriuen l’una a l’altra. La Rebeka mira cap al menjador, on hi ha el seu fill 
jugant amb el Mateu. 

REBEKA
Sé que el Boleslaw estarà bé, aquí, amb tu.*

 La Rebeka estira la mà cap el raig de sol.

REBEKA
Fa bon dia. M’agradaria sentir el sol a la cara.*

La Sara sembla entendre-la.

*En polanès

Anatomia d’una escena
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Caps de Producció

Primer Assistent de Direcció

Segona Assistent de Direcció

Sara
Antoni

Joan 
Lars Günther

Serafí
Marian
Marieta
Boleslaw
Rebeka
Henryk
Mateu
Sendo

Pere
Dr. Coderch

Serafí (1919)
Sisquet de Cal Riot

Amadeu
Guillem
Genissa
Quima

Mossèn Albert
Joana (1943)
Joana (1936)

Mercè
Cantant i Acordionista

Violinista
Cantaire
Cantaire
Cantaire

Acordionista Festa Major
Violinista Festa Major

Cosidora 
Homes Poble 

Soldats Alemanys 

Passadors

MERCÈ BATALLA
LUIS BATALLA

HÈCTOR ROMANCE

ALBA TEJERO

GRETA FERNÁNDEZ
ROGER CASAMAJOR
ADRIÀ COLLADO
DANIEL HORVATH
PEDRO CASABLANC
KSAWERY SZLENKIER
ELISABET TERRI
NIL PLANES
KASIA KAPCIA
PETER NIKOLAS
ALBERT VILCAN
DANI CODINA
DAVID ARRIBAS
SIMON BINSTED
RAFAEL DUARTE
JUANMA CASERO
GENÍS CAMPILLO
JESÚS REAL LLUCH
RAQUEL LÓPEZ
IRINA ROBLES
ROBERT LIZARTE
ONA VALLE
AITANA MARTOS
LAIA VALLE
ARTUR BLASCO
MARIÉN DE CASIMIRO
JULI BARRERO
JOAN HERNÁNDEZ
CARLES CLARET
PEP LIZANDRA
ELIAS PORTER
MAITE CASTRO BRESCO
RODRIGO LLADÓS
ENRIC MARTOS
RAMÓN MARTOS
JORDI FERNÁNDEZ
ALEX PAYÁN
JOAN RAMON SÁNCHEZ
VÍCTOR GAY MARTÍ
JAN CUBO
JOAN ROVIRA
PERE VILARRUBIA
ROC PELEGRINA
ROBERT QUEROL
JOEL PLA
CERNI ARENY
JOSEP TOMÀS
JAUME TORRA
ANTONIO SANTOS

Director
SANTI TRULLENQUE

Producció Executiva
SANDRA FORN

Productor Delegat Andorra
JOSE POZO

Direcció de Producció
MIQUEL ROMANS

Director de Fotografia
ÀLEX SANS

Direcció Artística
ALBERT ARRIBAS FORCADA

Muntatge
MARC VENDRELL

Música
FRANCESC GENER

So Directe i Disseny de So
ÈRIC ARAJOL BURGUÉS

Disseny de Vestuari
ANNA MANGOT SCHIEFENBUSCH

Maquillatge i Perruqueria
SUSÍ RODRÍGUEZ

Càsting
DAVID ARRIBAS

Mescles de So
SISCO PERET

Producció Delegada Televisió de Catalunya 
ORIOL SALA PATAU

ESTHER DUEÑAS

Productors
SANDRA FORN

ALFONS TERUEL
DAVID ORTIZ

Guió

Basat en l’obra de teatre FRED d’Agustí Franch

SANTI TRULLENQUE
AGUSTÍ FRANCH
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Direcció d’Art

Regidora
Atrezzista

Caps de Construcció

Equip de Construcció

Auxiliar d’Art
Pintor “Der Watzmann (A View from the Berghof)”

Disseny Gràfic i Cal·ligrafia 
Consultor Tipogràfic

So Directe
Microfonista

Gaffer

Elèctrics

Auxiliars Elèctrics

Inventor

Cap de Maquillatge i Perruqueria i FX

Perruquera

Prostètics FX

Ajudant de Maquillatge
Ajudant de Perruqueria

Reforç de Maquillatge

Ajudant de Vestuari

Auxiliars de Vestuari

ARIELLI SERPA
MARTA SANTOS SABATÉ

JUDITH HERNÁNDEZ CORTÉS
VIOLETA COPONS CALLIZO

MARTA RIAÑO
ZOÉ ALMELLONES
ANNA VIDAL
VIOLETA COPONS
ZOÉ ALMELLONES

ARES PRUNERA
JAUME MESTRES
FELIPE MEJIA
JORDI MESTRES

ÈRIC ARAJOL BURGUÉS
RAÚL LÓPEZ PENALVA

BORJA CASAS

KEKO GARCÍA
JORDI GIMENO HERRANZ
TONI ALCALDE

MANOLO BLANCH VEIGA
XAVIER MORENO CERVERA

JORDI FRANCH

SUSI RODRÍGUEZ

TINA MONTÓN BENEDÍ

JUAN SERRANO

INÉS DEL BUSTO
LOLA FUNES
NINA PUIG

ANNA FRASES

MARIA SOLSONA
PATRICK SAN SEGUNDO

Pare Família Refugiats
Mare Família Refugiats
Filla Família Refugiats

Locutora Ràdio Andorra
Fotògraf

Nadó
Cavall Lars

Gos Sendo
Dobles Greta Fernández

Doble Daniel Hovarth

Tercer Ajudant de Direcció
Auxiliar de Direcció

Script

Cap de Localitzacions

Càsting Addicional

Primera Ajudant de Producció

Segon Ajudant de Producció

Secretària de Producció
Coordinació de Producció

Auxiliars de Producció

Foquista

Auxiliar de Càmera
Video Assist

Meritori de Càmera

Operador Segona Unitat

DIT

Foto Fixa

JORDI SEGUÉS
CRIS MAÑOSAS
MAINA ROVIRA
CHARO LÓPEZ
JOSEP MARIA MANGOT CANALS
ADRIÀ RIOS LUCENA
PICA PICADILY
TOR
JANA PLANES
MARTA PELEGRINA FRASES
AGUSTÍ FRANCH

JOEL PLA
TXEMA BALLANO

DANIEL ARELLANO
GUILLEM FORNÓS

ALBERT MAS

HÈCTOR ROMANCE
BUDA ROSES
MARIA DE LA TORRE
JIMENA BURGUEÑO

CRISTINA ANTOLÍN
LAURA MARTOS
CARMEN ARROYO

ÁLEX POZO

MIREIA SADURNÍ CRESPO
IVÁN LLAMAS

ANDREA MILÀ
LORENA GARCÍA BARRENA
ERIC ABAD
IVÁN GÓMEZ SEGOVIA
DAVID MORENO
MARINA LÓPEZ
ARNAU MORDILLO 

PAULA CAPDEVILA JARAMILLO

ANDRÉS MARTÍNEZ-VARGAS DEGOLLADA
GERARD PONCE
VICENÇ BAIGES BISBAL

GUILLEM FORNÓS

MARC VENDRELL
ANA BENZAL

ALFONS TERUEL
JOSÉ POZO
MIREIA FARRAN
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Productor Musical

Piano
Violoncel Solista

Violí Solista
Viola

Viola de Roda
Percussions i Veu

Programacions

Edició de Partitures
Estudi de Gravació
Tècnic de Gravació

Assistent de Gravació
Estudi Mescles Musicals

Enginyer Mescles i 5.1

Traduccions

Subtítols

Conductor

Meteoròleg

Coordinador Cavalls

Càtering

Hotels

Consultor Tècnic Muntatge

Assessors Muntatge

Assessors Història Andorra

Assessors Lingüístics 

Professor Alemany

JOAN CAYUELA / KAY PRODUCCIONS

FRANCESC GENER
OSCAR ALABAU
ALEXANDER KRAPOVSKI
JOAN DEIG
PERE AMAT
JOEL OLIVÉ
FIDELIO SUNYER

VICENÇ FENOLLAR
LITEL STUDIO
JOSEP A. CASTAÑO “NYANYO”
SERGI TORRECILLAS
PLAYANDREC
JOSEP A. CASTAÑO “NYANYO”

ÀLEX CARDONA (CHARADA)

ROSA JACKSON SABATÉ

PERE SACRISTAN

JOSEP TOMÀS (POLFRED.COM)

GILLES PROUHEZE

TREBALLS DE QUALITAT SL
EMBOTITS CAL JORDI
HOTEL SANT GOTHARD

THE LODGE AT RIBASOL PARK
HOTEL SANT GOTHARD

LLUÍS RICO

JOSÉ LUIS ROMEU
LAURA H. ZURRIAGA
ISAAC CAÑIZARES
FERNANDO CASORRÁN
EMILIO MARTÍNEZ-BORSO

ROBERT LIZARTE
CLAUDE BENET

JORDI MANUEL-ESPINET I BURUNAT
XAVIER FERNÁNDEZ
ROBERT LIZARTE
ANNA FRASES
JOEL PLA

DIETMAR WALTER KLEIN FRIEDRICH

Efectes Especials

Efectes Especials Creations FX

Efectes Visuals
Supervisor VFX

Compositors VFX

Postproducció Imatge i Etalonatge
Colorista

Coordinació Postproducció i VFX

Postproducció Teaser
Colorista Teaser

Coordinació Postproducció i VFX Antaviana
Cap Postproducció Antaviana

Efectes Especials

Efectes Especials Creations FX
Efectes Visuals

Supervisor VFX
Compositors VFX

Postproducció Addicional
Director AVMediaBcn

Supervisora VFX
Postproducció Teaser

Colorista Teaser
Coordinació Postproducció i VFX Antaviana

Cap Postproducció Antaviana

Estudi So
Efectes Foley
Pre Mescles

Edició Diàlegs

Estudi Enregistrament Mescles
Coordinació Postproducció FigTree Studios

Director Tècnic FigTree Studios
Coordinador Tècnic Figtree Studios

Director Figtree Studios

Estudis Enregistrament ADR

Tècnic ADR Audioprojects 
Tècnic ADR The Kitchen 

Coordinació ADR The Kitchen 
Tècnic ADR Folia Soundstudio

BERNAT PUIG
ORIOL PICARÍN
ALBERTO (TATO) PONS
ORIOL TARRIDA

LINEA 64
JUAN ANTONIO ÉCIJA CORRIONERO
JAVIER GUTIERREZ LOZADA
ALBERT DEL BARRIO EGEA

NAO CINEMATOGRAFICA
ALBERT OLIVERAS BOSCH
ALBERT OLIVERAS BOSCH

ANTAVIANA FILMS
JESÚS RCP
MARC DOMINICI
SANDRA FILIPPELLI

BERNAT PUIG
ORIOL PICARÍN
ALBERTO (TATO) PONS
ORIOL TARRIDA
LINEA 64
JUAN ANTONIO ÉCIJA CORRIONERO
JAVIER GUTIERREZ LOZADA
ALBERT DEL BARRIO EGEA
AVMEDIABCN
JORDI FARRO
SARA CANDIL 
ANTAVIANA FILMS
JESÚS RCP
MARC DOMINICI
SANDRA FILIPPELLI

THE GARAGE SOUND STUDIO
SISCO PERET
ÈRIC ARAJOL BURGUÉS
RAUL LÓPEZ

FIGTREE STUDIOS
SILVIA MASDEU ANDRÉS
LLUÍS ARGELICH ROGER
MARIO LORENZO GALES
ANDREW GALLETLY

AUDIOPROJECTS
THE KITCHEN
FOLIA SOUNDSTUDIO (POLÒNIA)
ALBERT GONZÁLEZ
FAUSTINO CASTILLO
AINHOA MARTÍN
PAWEŁ USZYNSKI
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Ceo i Director General
Consellera i Adjunta Direcció 

Director de Negocis i Adquisicions  
Director de Vendes Internacionals  
Servicing i Vendes Internacionals  

Màrqueting Internacional  
Coordinador Vendes i Festivals 

Director de Màrqueting  
Product Manager  

Assistenta Màrqueting  
Responsable Business Legal Affairs 

Director Operacions  
Director Comercial Cine  

Administració Comercial 
Controller  

Director Financer  

CARLOS FERNÁNDEZ
LAURA FERNÁNDEZ
CARLES ROJANO
IVÁN DÍAZ
CRISTINA CARRO
IRENE AIROLDI
GUILLERMO ANTUÑA
JONATHAN COGUL
ELISABET ORTEGA
LIDIA OÑATE                     
FRANÇOIS GEORGES-PICOT
FRANCISCO DOMÍNGUEZ
ANTONIO FERNÁNDEZ
SANDRA ROJO
HORACIO ESTÉVEZ
OVIDIO RODRÍGUEZ

FILMAX

ADRIÀ ESTRADA 
AITANA MARTOS 
ÀLEX VALLE 
ÀNGEL DALMAU 
ANNA MARTOS 
BIEL ESTRADA 
CLAUDIA MARTOS
CONXITA PLADEVALL 
DÍDAC TORRA 
DOMENEC BASCIN 
ELENA RODRÍGUEZ 
ELOI VILELLA
EVA ESTEBAN 
FELI RODRIGUEZ

ÍNGRID MIRALLES 
IZAN LATORRE
JANA PLANES 
JOAN ESTRADA 
JORDI CLAPÈS 
JOSÉ MARÍA MIRÓN 
JOSÉ MARTOS 
JOSEP COTANDA
JOSEP PÉREZ 
JULIA GIMÉNEZ 
LARA MILÀ 
LAURA RIBA 
LOURDES RIBERA
MAR TORRA

MARTA MAS 
MARTA PELEGRINA FRASES
MARTINA ARENY 
MIREIA VIDAL 
NABIL DAKOUNE 
OIHANA DA COSTA 
OLGA ARMENGOL 
PAU TORRA 
PERE TORRA 
SISSI HINTERREITNER 
SUSANA ALBA 
XÈNIA GARCÍA 
ZOÉ FERNÁNDEZ

INTERVENEN

AMARION
ARTIGAU
ARTISTICA K
ATREZZO ENSERES
BCNPROPS
CARMEN ROMERO
CHARADA
CLOTILDA
DAVID CONESA TORRES
EL SARGENTO REGIDOR
ÈPOCA
GRPC
KINOLUX

LA FARANDULA
LABORATORIS ECHE-
VARNE
LAS PEPITAS
MERIDIANA RENT A CAR
MESALA FILMS
MOBLES ALMIRALL
MOBLES RAM
MODASA
POP MANAGEMENT
RALDA WORLD
RICARD HIDALGO
RUTH FRANCO

PROVEÏDORS

LE RAPPEL DES OISEAUX
Composada per JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Interpretada per KEIKO UENO
Enregistrada per IGNASI CAMBRA

TRES NINETES (Tradicional)
Interpretada per JULI BARRERO

ELS QUATRE XOLLADORS DE LA VALL D’ANDORRA (Tradicional)
Interpretada per ARTUR BLASCO i MARIÉN DE CASIMIRO

EL MALEI RACHAMIM
Melodia de AVISHAY HADARI

Interpretada per KSAWERY SZLENKIER 

MÚSIQUES

Assegurances

Assessoria Legal i Fiscal

Advocats

Auditoria

Assessorament Financer

Distribució a Espanya i Vendes Internacionals

Gabinet de Premsa i Comunicació 
Coordinació i Gestió Mitjans
Assessorament Comunicació

Gestió Xarxes

Gabinet de Premsa i Comunicació Andorra
Cap de Premsa

PR Manager
Disseny i Programació Web

Disseny Gràfic i Creació Materials PR

Muntatge Tràiler 

RISKMEDIA

LEC ECONOMISTAS I CONSULTORES DE EMPRESAS

MARIA PARRON
MARIA J. ROMAN  (MRG ABOGADOS)
ALMUDENA SANTAEUFEMIA (MRG ABOGADOS)

PLETA AUDITORES
ENRIQUE VIEITEZ

ANDRES SÁNCHEZ PAJARES
GABINETE ENRIQUE DE LA ORDEN
ENRIQUE DE LA ORDEN
SANDRA DE LA ORDEN

FILMAX

MP COMUNICACIÓN & PR
MARIÉN PINIES
JOSE LÓPEZ PÉREZ
DIANA COMAS

COMUNICAND AGENCY
BEGO MASDEFIOL
MERITXELL ARENY
JAUME FERRER

ESTUDI+3
GEMMA COTS
JOSE POZO
FIORELLA SCANNAPIECO

RÍO BRAVO
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Fotografies de:

© 2022 Alfons Teruel
© 2022 Jose Pozo 
© 2022 Mireia Farran 
All rights reserved.

Crèdits pintures Pags. 20 - 21

Clara Peeters
Una cistella de raïm vermell i verd, 
un caderner, caça i un esquirol sobre 
una taula de fusta, 1611

Bodegó amb esparver, aus, 
porcellana i petxines, 1614?

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Bou Sacrificat, 1655
 
Rachel Ruysch 
Natura morta amb flors, 1665

Disseny de:

Estudi +3
Gemma Cots
Jose Pozo
Fiorella Scannapieco

https://www.instagram.com/al_t_j/
https://www.instagram.com/jpozo67/
https://www.instagram.com/mireia_farran/

