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26 abril - 6 maig

MAR COLL PRESENTA LA SEVA SÈRIE 'MATAR AL PADRE'
DINS LES SESSIONS MOVISTAR+ AL D'A 2018
El D'A Film Festival de Barcelona i Movistar+ presenten, després de la seva estrena al Festival de Málaga
2018, la sèrie produïda per Movistar+ amb segell d'autor, Matar al padre dirigida per Mar Coll i
protagonitzada per Gonzalo de Castro, Paulina García, Marcel Borràs, Greta Fernández i Pol López. Dins el
D'A 2018 i de forma gratuïta es projectaran els dos primers capítols d'aquesta sèrie de la directora de Tres
dies amb la família i Tots volem el millor per a ella, una minisèrie que tracta de manera tragicòmica els canvis
i tensions d’una família durant diversos anys. La directora mantindrà una trobada amb públic prèvia a la
projecció de la sèrie, acompanyada pels dos coautors i guionistes de la sèrie, Valentina Viso i Diego Vega, en
un diàleg moderat per la crítica cinematogràfica Eulàlia Iglesias.
Matar al padre forma part de la secció Sessions #sessionsmovistarplus que es completa amb dues pel·lícules
que també es podran veure de forma gratuïta en el festival: I am not a Witch de la directora d'origen
zimbabuès Rungano Nyoni, que amb la seva primera pel·lícula va guanyar el BAFTA al millor debut i el premi
a la millor directora als British Independent Awards. La pel·lícula es va estrenar a Canes 2017 i ha passat per
més de 20 festivals internacionals, i va aconseguir una nominació als Independent Spirit Awards en la
categoria millor pel·lícula internacional. La segona de les pel·lícules és My Pure Land del cineasta anglopakistanès Sarmad Masudva, sorprenent neowestern feminista ambientat al Pakistan rural. La pel·lícula va
ser la candidata del Regne Unit a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Igualment, Movistar+ patrocina la secció Direccions del D'A 2018 on hi trobem grans referents del cinema
actual amb 18 de les millors pel·lícules de l'any.

SESSIONS MOVISTAR+
Les sessions Movistar+ són d'accés gratuït.
I AM NOT A WITCH
Direcció: Rungano Nyoni | Regne Unit, França, Alemanya, 2017
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Una pel·lícula social que combina la denúncia amb l’humor negre i que ha arrasat al circuit de festivals.
BAFTA al millor debut i millor director en els British Independent Awards
MATAR AL PADRE
Direcció: Mar Coll | Espanya, 2018
Un drama que narra el recorregut vital, al llarg de 15 anys, d'un home, Jacobo, un advocat obsessionat pel control que
assistirà als grans canvis que patiran els seus projectes vitals i la societat barcelonina que ho envolta.
MY PURE LAND
Direcció: Sarmad Masud | Regne Unit, 2017
Sorprenent neowestern feminista ubicat al Pakistan rural que denuncia el sistema patriarcal al país.

Dades pràctiques D'A 2018
Dates: 26 abril – 6 maig
Espais: Aribau Club 1, Aribau Club 2, CCCB Teatre i Auditori, Zumzeig, Filmoteca de Catalunya, Fundació SGAE a Catalunya
Web: dafilmfestival.com
Material gràfic pel·lícules confirmades
Cartells oficials D’A 2018 Film Festival Barcelona
Director D'A Film Festival Barcelona: Carlos R. Ríos
Contacte premsa: Sílvia Grumaches | press@dafilmfestival.com | 619 184 138
Una iniciativa de Noucinemart
El D'A Film Festival Barcelona agraeix novament el suport de Moritz, Movistar+ i Fundació SGAE, i dona la benvinguda al
nou patrocinador Drivy i a Celler Jean Leon com a vi oficial del festival. El Festival també valora el compromís institucional
de l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
Catalunya Film Festivals, MEDIA Catalunya i l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, així com de tots els col·laboradors que fan possible aquesta nova edició.
Xarxes D'A 2018
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