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El D'A Film Festival Barcelona celebra
el retorn a les sales amb el millor
del cinema independent
L'onzena edició del D’A Film Festival Barcelona presentarà un
programa de 62 llargmetratges i 26 curts, amb una selecció de
37 llargs que es podran veure a Filmin
La secció competitiva del festival presentarà 15 films de
directors emergents amb menys de dos llargs en la seva
filmografia
Domina en el D'A 2021 la presència de dones cineastes i
directores emergents amb obres de gran impacte
Els millors directors del cinema d'autor al D'A 2021: des d'Abel
Ferrara a Hong Sang-soo, passant per Kelly Reichardt, Tsai
Ming-liang, Emmanuel Mouret, Cristi Puiu o Naomi Kawase
El D'A 2021 es clausurarà amb "Miss Marx" de la directora
italiana Susanna Nicchiarelli protagonitzada per Romola Garai
El D’A 2021 tindrà una extensió a Madrid del 7 al 13 de maig, on
es presentaran 12 de les millors peŀlícules de l'edició originària
El festival segueix posant el radar en el millor cinema
independent fet a Espanya i Catalunya
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El D’A Film Festival Barcelona torna a les sales de cinema per celebrar l'onzena edició del
festival que es durà a terme del 29 d'abril al 9 de maig amb una edició híbrida, que
combinarà la màxima presencialitat possible a les sales de cinema amb una edició paral·lela
online. El D'A Film Festival Barcelona aposta des dels seus inicis per ser un festival urbà que
porti a Barcelona el millor cinema que s'ha presentat als festivals internacionals i que segueix
inèdit a les nostres pantalles, i presenta pel·lícules de directors i directores consolidats del
cinema contemporani, però també dels autors més emergents, les pel·lícules més innovadores
del nou cinema independent i el més destacat del cinema alternatiu fet a Espanya. El D'A
2021 portarà a la ciutat 88 pel·lícules ─62 llargmetratges i 26 curts─ que es podran veure al
CCCB, la Filmoteca de Catalunya, la sala Zumzeig i els cinemes Renoir Floridablanca. En
paral·lel, simultàniament a l'edició presencial, el D'A 2021 es desenvoluparà a Filmin amb una
selecció de 37 films, i també tindrà una extensió a Madrid ─en els cinemes Renoir Plaza
España─ on del 7 al 13 de maig es presentaran 12 pel·lícules de l'edició originària.
El D'A Film Festival Barcelona s'inaugurarà el 29 d'abril amb un dels fenòmens de l'any del
cinema francès, Adiós, idiotas d'Albert Dupontel, guanyadora de set premis César, inclosos
el de millor pel·lícula i director. El festival es clausurarà amb la sensacional Miss Marx de la
directora italiana Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988), una revisió en clau punk del cinema
d'època, protagonizada per la filla petita de Karl Marx, encarnada per l'actriu Romola Garai
(vista a Sufragistas o la sèrie The Hour). El focus del festival, com ja es va anunciar, està
dedicat a Małgorzata Szumowska (Cracòvia, 1973), una de les directores més destacades
del cinema polonès contemporani i una directora de culte del cinema europeu de qui
s'estrenarà el seu darrer film Nunca volverá a nevar.

Quinze films a competició dins la secció Talents
La secció competitiva del festival ─amb un premi de 10 000 euros─ està dedicada a autors
emergents amb un màxim de dos llargmetratges en la seva filmografia i presenta quinze
pel·lícules. Una selecció amb obres de tretze països, des de Mèxic a Romania, passant per
Espanya, Argentina, Regne Unit, Estats Units i Xile, i vuit films de directors i directores
debutants. Pel·lícules inquietes i urgents, que val la pena seguir de ben prop, algunes d'elles
amb una sòlida trajectòria als festivals internacionals, com Mamá, mamá, mamá de l'argentina
Sol Berruezo, guardonada amb una Menció especial de la secció Generation K-Plus a la
darrera Berlinale, Residue del nord-americà d'origen etíop Merawi Gerima, estrenada a
Venècia i nominada a dos Independent Spirit Awards, o la sorprenent Marygoround, una
pel·lícula colorista i kitsch de la directora Daria Woszek que va guanyar el premi a la millor
pel·lícula i millor actriu al darrer Festival de Xixón.
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Dins de la secció Talents s'entrenarà mundialment Mía y Moi, producció catalana dirigida per
Borja de la Vega i protagonitzada per un trio d'actors excepcional: Bruna Cusí (Estiu 1993),
Eneko Sagardoy (Handia, Patria) i el popularíssim Ricardo Gómez (Cuéntame). També s'hi
veurà el deliciós debut en la direcció de Suzanne Lindon (amb un cognom que és aristocràcia
del cinema francès) amb Seize printemps, una explosió de joventut i vitalitat protagonitzada
per ella mateixa; la contundent pel·lícula romanesa Poppy Field d'Eugene Jebeleanu o la
sàtira social Queridos vecinos dels italians Damiano i Fabio D'Innocenzo.

POPPY FIELD

Els grans noms del D’A 2021
Els grans noms del cinema contemporani tenen la seva cita anual al D'A Film Festival
Barcelona, i a les ja anunciades pel·lícules de directors com Emmanuel Mouret, Nobuhiro
Suwa o Abel Ferrara, s'hi sumen els noms de la gran directora nord-americana Kelly
Reichardt i la seva darrera pel·lícula, First Cow, una de les sensacions indies de l'any que
des de la seva estrena a Telluride, el nou festival de referència del cinema nord-americà, ha
guanyat 22 guardons; Malmkrog de Cristi Puiu, un dels noms clau del nou cinema romanès,
guardonat amb el Giraldillo de Oro al Festival de Sevilla 2020 i la millor direcció a la secció
Encounters de la Berlinale; o el celebrat nou film de Guillaume Brac, ¡Al abordaje!, una
pel·lícula vitalista que celebra l'estiu i la joie de vivre, mostra de l'excel·lent collita del cinema
francès d'enguany. El monumental projecte DAU del cineasta rus Ilià Khrzhanovski tindrà
doble presència al festival amb el film Dau. Natasha, i la sèrie Dau. Degeneration, de quasi
set hores de durada que és estrena absoluta a Espanya.
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FIRST COW

Tres noms insígnia del festival completen aquest reguitzell de noms: Sharunas Bartas,
protagonista de la retrospectiva del D'A 2016, presenta el seu nou film En la oscuridad;
l'argentí Matías Piñeiro torna al festival amb Isabella, una nova incursió en la seva revisió
inesgotable de l'obra de Shakespeare amb què va guanyar una menció especial a la Berlinale
i els premis a la millor actriu i millor director a Mar de Plata. I finalment, l'estrena mundial de
la nova pel·lícula de Marc Ferrer, ¡Corten!, un clàssic indiscutible del D'A Film Festival
Barcelona a qui donem la benvinguda a Direccions, la secció estrella del festival, amb la seva
nova pel·lícula produïda per Filmin i Canada, un salt de nivell en la carrera d'aquest cineasta
afrancesat i genuïnament ravaler.

Nova onada de cinema asiàtic
El cinema asiàtic torna amb gran força al D'A Film Festival amb directors que són referents i
que el festival ha seguit de prop com Hong Sang-soo, de qui es presenta la seva penúltima
obra The Woman Who Ran, una nova genialitat del director coreà que va guanyar l'Os de
Plata a la Berlinale i una menció especial del jurat a Sant Sebastià. També es podrà veure la
nova pel·lícula de Naomi Kawase, que recupera la intimitat i delicadesa de les seves
primeres pel·lícules per parlar de les múltiples dimensions de la maternitat a True Mothers, i
Under the Open Sky de Miwa Nishikawa, que la confirma com una de les directores joves
amb més talent del cinema asiàtic.
La recuperació d'un clàssic indiscutible com és Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming-liang,
restauració en 4K de la seva emblemàtica pel·lícula del 2003, completa la presència del
director de Malàisia amb la seva darrera obra mestra, Rizi (Days), guanyadora del Teddy Bear
a la Berlinale i de l'Hugo de Plata al Festival de Chicago.
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Directores emergents i talent en femení
És indiscutible que el present del cinema d'autor s'escriu en femení de la mà de directores
emergents i debutants que aporten noves mirades, temàtiques i inquietuds. Als noms de les
ja citades Kelly Reichardt, Naomi Kawase, Susanna Nicchiarelli, Suzanne Lindon, Daria
Woszek i el focus dedicat a la directora polonesa Małgorzata Szumowska, cal sumar noms
de noves directores que arriben amb empenta. Josephine Decker (Madeline's Madeline), que
amb una curta filmografia s'ha convertit en un dels noms més prometedors del cinema actual i
de qui presentem Shirley, protagonitzada per Elizabeth Moss, Premi Especial del Jurat a
Sundance, o Karen, la sorpresa de l'any del cinema espanyol independent dirigida per María
Pérez Sanz amb Christina Rosenvinge en el paper de l'escriptora Karen Blixen.

SEIZE PRINTEMPS

Rocks, la nova pel·lícula de Sarah Gavron (Sufragistas) ha estat una de les revelacions del
cinema anglès, guanyadora de cinc premis en els British Independent Film Awards, nominada
a set premis BAFTA i guanyadora del premi SIGNIS a Sant Sebastià, i és un retrat de
sororitat i adolescència absolutament captivador; la impactant A Good Man de Marie-Castille
Mention-Schaar protagonitzada per Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas), una
pel·lícula sobre un home trans que concebrà un fill per formar una família amb la seva
parella; la nova pel·lícula de la multipremiada directora francesa Danielle Arbid amb Passion
simple, una pel·lícula de passions extremes; o el nou film d'una doble guanyadora a Canes
com Ágnes Kocsis i el seu nou film Eden, una pel·lícula de magnífica estètica i un potencial
al·legòric que voreja el fantàstic.
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La bona salut del cinema independent espanyol i català
El D'A Film Festival Barcelona segueix apuntant el seu radar cap al millor cinema
independent fet a Espanya, una aposta que ha revelat la potència del cinema fet al marge de
la indústria més convencional i que en aquest any pandèmic ha recollit guardons a tort i a
dret. A la secció Un Impulso Colectivo s'hi presentaran deu pel·lícules i hi trobarem exemples
d'una pràctica documental cada vegada més multiforme i polièdrica, però igualment d'una
ficció que no deixa d'experimentar amb diferents formes i models de posada en escena, amb
directors joves que continuen exercint un paper fonamental en l'impuls d'aquest cinema
diferent i amb veterans que no afluixen. Noves narratives que veurem, entre d'altres, en el
debut en solitari de Javier Fernández Vázquez (del col·lectiu Los Hijos) amb Anunciaron
tormenta, film presentat al Festival de Rotterdam; Transoceánicas, documental en forma de
correspondència cinematogràfica entre dues reconegudes cineastes, la catalana Meritxell
Colell i l'argentina Lucía Vassallo; Los continentes de Pedro Kanblue, premi del públic i del
jurat al festival Márgenes; o la disruptiva Ovella, protagonitzada per Nao Albet i dirigida per
un col·lectiu d'alumnes de l'ESCAC. I a tot això cal sumar 26 curtmetratgistes que s'uneixen a
la festa.

Premis i jurats D’A 2021
El jurat que decidirà el Premi Talents -dotat amb 10 000 euros a la millor pel·lícula de la
secció del mateix nom- estarà format per Ania Jones (sòcia fundadora de la distribuïdora
BTeam i la productora BTeam Prods, responsables de films com Entre dos aguas i Las niñas),
Jordi Costa (crític de cinema, cineasta, comissari d'exposicions i actualment cap
d'exposicions del CCCB) i Carlos Marques-Marcet (cineasta, director de films com 10.000 km
i Els dies que vindran).
El jurat de la secció Un Impulso Colectivo està format per Violeta Kovacsics (crítica de
cinema), Luis Ferrón (gerent de l'ECAM -Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid i productor de films com El futuro i El año del descubrimiento) i Carlos
Loureda (creador del blog Cine Invisible a Fotogramas i programador de Zinegoak). Premi
atorgat en col·laboració amb l’ECAM (Escuela de cine y del audiovisual de Madrid) i la seva
inicitativa de desenvolupament audiovisual OpenEcam.
Per últim, el jurat de la crítica que decideix el premi que es concedeix amb la col·laboració de
l'ACCEC - Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica estarà format per
Marta Armengou (La Cartellera - Beveté), María Adell (SoFilm, Rockdelux, ESCAC) i Carlos
Balbuena (Contrapicado).
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Informació pràctica
Els aforaments del D'A 2021 seran limitats seguint les indicacions actuals del Procicat i cal
recordar que totes les activitats acabaran abans de les 22.00 hores per complir amb el toc
de queda
El D’A 2021 es podrà veure online a la plataforma Filmin entre el 29 d'abril i el 9 de maig.
Algunes de les pel·lícules seran premium i la resta de pel·lícules seran accessibles a tots
els subscriptors de Filmin, tot i que algunes tindran visionat limitat en el temps i número
d'espectadors.
A causa de l'aforament limitat de les sales, es donarà prioritat als compradors de
l'abonament del D'A 2021 que tindran accés a la prevenda 48 hores abans de la venda
individual d'entrades.
L'extensió del D'A Film Festival a Madrid se celebrarà del 7 al 13 de maig en els cinemes
Renoir Plaza de España.
Els abonaments de cinc entrades del D'A 2021 valen 30 euros i es poden compartir. El preu
de les entrades per a les sessions individuals va dels 8€ als 5€ amb descomptes diversos.
Dates: 29 abril - 9 maig 2021
Barcelona: CCCB, Filmoteca de Catalunya, Zumzeig, Renoir Floridablanca
Madrid: 7 al 13 de maig - Cinemes Renoir
Filmin: 30 abril - 9 maig
Web: dafilmfestival.com
Director D'A Film Festival Barcelona: Carlos R. Ríos
Contacte premsa: Sílvia Grumaches | press@dafilmfestival.com | 619 184 138
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Totes les peŀlícules del D'A 2021
INAUGURACIÓ
Adiós, idiotas d’Albert Dupontel (França, 2020)
CLAUSURA
Miss Marx de Susanna Nicchiarelli (Itàlia, Bèlgica, 2020)
DIRECCIONS
A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar (França, 2020)
¡Corten! de Marc Ferrer (Espanya, 2021)
El teléfono del viento de Nobuhiro Suwa (Japó, 2020)
En la oscuridad de Sharunas Bartas (Lituània, Sèrbia, República Txeca, França, 2019)
First Cow de Kelly Reichardt (EUA, 2019)
Isabella de Matías Piñeiro (Argentina, França, 2020)
Las cosas que decimos, las cosas que hacemos d’Emmanuel Mouret (França, 2020)
Malmkrog de Cristi Puiu (Romania, Sèrbia, Suïssa, Suècia, Bòsnia i Hercegovina, 2020)
Passion simple de Danielle Arbid (França, Bèlgica, 2020)
Rizi (Days) de Tsai Ming-liang (Taiwan, França, 2020)
Shirley de Josephine Decker (EUA, 2020)
Siberia d’Abel Ferrara (Itàlia, Alemanya, Mèxic, 2020)
The Woman Who Ran de Hong Sang-soo (Corea del Sud, 2020)
True Mothers de Naomi Kawase (Japó, 2020)
Under the Open Sky de Miwa Nishikawa (Japó, 2020)
Vaca mugiendo entre ruinas de Ramon Lluís Bande (Espanya, 2020)
TALENTS
After Love d’Aleem Khan (Regne Unit, 2020)
Estanislao d’Alejandro Guzmán Alvarez (Mèxic, 2020)
Gran Avenida de Moisés Sepúlveda (Xile, 2020)
Kala azar de Janis Rafa (Holanda, Grècia, 2020)
Make Up de Claire Oakley (Regne Unit, 2019)
Mamá, mamá, mamá de Sol Berruezo Pichon-Rivière (Argentina, 2020)
Marygoround de Daria Woszek (Polònia, 2020)
Mía y Moi de Borja de la Vega (Espanya, 2021)
Poppy Field d’Eugen Jebeleanu (Romania, 2020)
Queridos vecinos de Damiano D'Innocenzo i Fabio D'Innocenzo (Itàlia, Suïssa, 2020)
Residue de Merawi Gerima (EUA, 2020)
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Ricochet de Rodrigo Fiallega (Mèxic, Espanya, 2020)
Seize printemps de Suzanne Lindon (França, 2020)
Simon chama de Marta Sousa Ribeiro (Portugal, 2020)
Sweat de Magnus von Horn (Polònia, Suècia, 2020)
TRANSICIONS
¡Al abordaje! de Guillaume Brac (França, 2020)
Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani (Alemanya, 2020)
Eden d’Ágnes Kocsis (Hongria, Romania, Bèlgica, 2020)
One of These Days de Bastian Günther (Alemanya, 2020)
Rocks de Sarah Gavron (Regne Unit, 2020)
Sangre de Juan Schnitman (Argentina, Espanya, Brasil, Alemanya, 2020)
ESPECIALS
Armugán de Jo Sol (Espanya, 2021)
DAU. Degeneration d' Ilià Khrzhanovski, Ilià Periàkov (Rússia, 2020)
DAU. Natasha d'Ilià Khrzhanovski, Iekaterina Oertel (Rússia, 2020)
Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming-Liang (Taiwan, 2003)
La veduta luminosa de Fabrizio Ferraro (Itàlia, Espanya, 2021)
La vida era eso de David Martín de los Santos (Espanya, 2020)
Un blues para Teherán de Javier Tolentino (Espanya, 2020)
The Monopoly of Violence de David Dufresne (França, 2020)
FOCUS MALGORZATA
33 scenes of life (2008)
Mug (2018)
Cuerpo (2015)
The other lamb (2019)
Nunca volverá a nevar (2020)
UN IMPULSO COLECTIVO
9 fugas de Fon Cortizo (Espanya, 2020)
Amor sin ciudad de Pedro Sara i Violeta Pagán (Espanya, 2020)
Anunciaron tormenta de Javier Fernández Vázquez (Espanya, 2020)
Barcos. Doce cartas náuticas de Vicente Domínguez + Elle Belga (Espanya, 2021)
Cineclub de Mireia Schröder i Carles Gorres (Espanya, 2020)
Karen de María Pérez Sanz (Espanya, 2020)
Los continentes de Pedro Kanblue (Espanya, 2020)
Los inocentes Guillermo Benet (Espanya, 2020)
Ovella de diversos directors (Espanya, 2020)
Transoceánicas de Meritxell Colell i Lucía Vasallo (Espanya, Argentina, 2020)
D'A FILM FESTIVAL BARCELONA | #DA2021
DAFILMFESTIVAL.COM

14 ABRIL 2021
EMBARGAMENT FINS 14 ABRIL | 12:00H

DOSSIER DE PREMSA D'A 2021
TOTA LA PROGRAMACIÓ

UN IMPULSO COLECTIVO - CURTS
A comuñón da miña prima Andrea de Brandan Cerviño
Animal salvatge de Maria Besora
Augas abisais de Xacio Baño
Daucus carota de Carla Linares
Derivas de Nayra Sanz Fuentes
El màrtir de Fernando Pomares
Ella i jo de Jaume Claret Muxart
Forastera de Lucía Aleñar Iglesias
L'estrany d’Oriol Guanyabens
La forastera de Valeria Stucki
La nueva normalidad de Manolo Vázquez
La vida es sueño de Saida Benzal
Larrua jo d’Erik Rodriguez
Los ladrillos de Tito Montero
Luciérnaga d’Aitana Enciso
Naturaleza muerta de Carolina Astudillo
Orders d’Aleix Pitarch
Os corpos d’Eloy Domínguez Serén
Son ilusiones de Zaida Carmona
Souvenirs d'un arbre de Sónia Abella
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