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SINOPSI
“De vegades cal tornar per
a saber que t’has anat”

C U R TA
Carla, una jove cambrera que somia amb una vida millor,
és convidada a passar una vesprada en la platja amb
Víctor, un atractiu company de classe, i els seus peculiars
amics. Entre els dos sorgeix una atracció immediata,
cada vegada més intensa i profunda, que canviarà les
seues vides per sempre.
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SINOPSI

LLARGA
Carla, una jove cambrera d’un restaurant de platja, cuida
de la seua mare malalta i compagina el treball amb els
seus estudis de batxiller, mentre somia amb una vida
millor. Està enamorada de Víctor, un atractiu jove, marcat
per la seua popularitat i l’addicció a la marihuana, que
està decidit a estudiar psicologia, malgrat la insistència
familiar que seguisca els passos del seu pare i es
convertisca en estibador.
En una situació similar es troba el seu amic Martí,
qui sent una gran admiració per Víctor, tot i que està
profundament apegat al seu nóvio, Jaume. Afectuós i
insegur, lluita amb si mateix i contra la pressió familiar,
també de tradició portuària, per a poder desenvolupar
una carrera com a cineasta.
Una vesprada de platja amb Víctor, Martí i els seus amics,
fa sorgir entre Carla i Víctor una atracció cada vegada
més intensa i profunda. Aquesta serà posada a prova per
Marina, una jove atractiva, enigmàtica i obsessionada
amb no caure en la mediocritat, la passió de la qual per
Víctor acabarà passant per damunt de tot i de tots.
L’amistat, l’amor i el desig els unirà en un viatge a través
del temps marcat pels primers passos cap a la maduresa
i el desencant que apareix quan la vida mostra de veritat
les seues cartes. Un viatge amb una destinació que
implica certs sacrificis.

5

EQUIP

ARTÍSTIC

Nakarey és Carla
Javier Amann és Víctor
Mauro Cervera i Just és Martí
Tània Fortea és Marina
Amb la col·laboració especial de Rosita Amores
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EQUIP

TÈCNIC

Jordi Núñez—Director i guionista
Marco Lledó Escartín—Productor executiu
Manu Ortega—Música original
Daniel Moreno García—Director de Fotografia
Adrián Suárez de Llano—Director d’art
Fernando Cuena—Muntatge
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Espanya—2021
NR -16
DCP 2K
98’—Color—Stereo
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MEMÒRIA

DE

DIRECCIÓ
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INTRODUCCIÓ

‘El que sabem’ sorgeix d’una necessitat de contar
històries, les quals responen i acompanyen el meu propi
pols vital. Com en els meus curtmetratges, m’interessen
els personatges que s’enfronten a l’amor per primera
vegada, que han d’aprendre a gestionar-ho juntament
amb la por a la pèrdua. També la possibilitat que brinda
el cinema de navegar a través del temps, d’investigar la
relació entre el que va poder ser i finalment no va ser. A
més de la necessitat d’acceptar el passat i el present per a
poder construir un futur.
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P E R S O N AT G E S
I HISTÒRIA

Cada individu construeix en la seua percepció única un
entramat d’idees i expectatives sobre la seua realitat
i sobre com hauria de ser la vida. Unes idees que
s’alimenten de la pròpia experiència i que, de la mateixa
manera, la generen.
De vegades, basten uns breus moments de plenitud
en els quals la vida pot satisfer tota expectativa, amb
una experiència sublim, per ajudar a donar sentit a la
resta de la nostra existència. El problema arriba quan
la realitat canvia i seguim obstinats a tractar-la pel que
era antany. És en l’abisme entre allò que un espera i
allò que un realment té on l’ésser humà se sent perdut i
desconnectat de qualsevol propòsit.
Açò és el que a poc a poc van experimentant els
personatges de ‘El que sabem’. Tots ells dibuixen,
de manera inconscient i al llarg del temps, cercles
conductuals dels quals no poden escapar. És la idea
de rondó diabòlic de la qual parlava Douglas Sirk en
el llibre d’Antonio Drove: ‘Temps de viure. Temps de
reviure’; la lectura del qual em va acompanyar durant el
rodatge i em va ajudar a sedimentar una sensació que
ja estava al guió.
Carla, qui sembla la més vulnerable a aquest ball
circular del qual participen tots els personatges, és
finalment l’única que queda alliberada d’aquestes
dinàmiques, i ho fa mitjançant la presa de consciència.
En la seua tornada a València, la vida li torna a brindar
moments sublims que li ensenyen que l’única cosa que
se li assegura a l’ésser humà és la llibertat de decidir
com pren el que la vida li depara. Així, en eixa platja
final, Carla albira un futur amb possibilitat perquè ha
aconseguit dominar l’art de perdre.
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LA PEL·LÍCULA

Durant el procés, imaginava una pel·lícula amb un to
agredolç, dura i lleugera al mateix temps, que buscara
la llum sense negar l’obscuritat. En la qual l’esdevenir
sentimental dels personatges fora finalment una peça
clau en l’autodescobriment i la recerca de sentit de
la protagonista, la mirada de la qual vertebraria el
llargmetratge.
Treballava amb la idea d’una posada en escena bella,
propera al classicisme de les pel·lícules que sempre
m’han fascinat, on les mirades desborden emocions
i sota la qual bategaria un irrefrenable frenesí juvenil.
Una càmera sòbria, amb moviments subtils, elegants
i orgànics, que accentuaren lleugerament el procés
emocional dels personatges.
‘El que sabem’, ara ja acabada, s’ha revelat com un
jardí on conviuen la idea de destí i la de la lliure elecció,
amb un optimisme ple d’ironia. On caben el drama i
la comèdia, la compassió i la crueltat, la coentor i la
bellesa, la innocència i l’escepticisme, les falles i la fira
d’abril, o la il·lusió i l’any dos mil vint.
És, en última instància, una pel·lícula sobre l’acceptació
i el perdó, vestida com un cant a l’amistat, el desig i la
joventut que s’escapa.
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DIRECTOR — JORDI NÚÑEZ
Jordi Núñez Navarro. València, 1991. Graduat en
Comunicació Audiovisual per la Universitat de València
(2009-2013) i Màster en Direcció Cinematogràfica
en l’Escola TAI (2013-2014), a Madrid. Ha realitzat
curtmetratges, vídeos musicals i llargmetratges des de
l’adolescència. En 2009 va guanyar la primera edició
del DKV Fresh Art. El seu projecte final de màster,
el curtmetratge Píxeles (2015), acumula més d’11
milions de visites en YouTube. Li segueixen Amor de
Dios (2016) i Cachitos (2017), que al costat del primer,
conformen la Trilogía de los pedazos, presentada en El
Paracaidista (Madrid) i la qual conta més de 60 premis i
seleccions internacionals en festivals com Cinema Jove,
Alfàs del Pi, LesGaiCineMad o Antonio Ferrandis.

FILMOGRAFÍA
Pròximament—Valenciana, llargmetratge. Director i guionista.
2021—El que sabem, llargmetratge. Director i guionista.
2017—Cachitos, curtmetratge. Director i guionista.
2016—Amor de dios, curtmetratge. Director i guionista.
2015—Píxeles, curtmetratge. Director i guionista.
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PRODUCTORA

—

P E G AT U M

Pegatum és una productora valenciana que actualment
viu una fase de creixement gràcies a la producció del
seu segon llargmetratge, ‘El que sabem’ (Jordi Núñez,
2021). El seu focus d’activitat és el desenvolupament
de projectes propis de ficció i documental, entre els
quals destaca el llargmetratge de ficció ‘The invocation
of Enver Simaku’, amb diverses seleccions oficials en
festivals en 2018. A més també dedica part del seu
treball a l’assistència en produccions alienes, amb
els casos destacats de ‘Sicarivs, la nit i el silenci’
(llargmetratge de Javier Muñoz, 2016) o ‘La porta
oberta’ (llargmetratge de Marina Seresesky, 2017). A
més de ‘El que sabem’, Pegatum es troba en fase de
desenvolupament de quatre produccions: ‘Valenciana’,
adaptació de l’obra homònima del premiat dramaturg
Jordi Casanovas; ‘A través de la noche’, road movie
en coproducció entre Itàlia i Albània, ‘Animales
irrecuperables’, amb guió de David Pascual (Gordo de
Porcelana) i el documental ‘Días largos, años cortos’.

PRODUCCIÓ PRÒPIA
En desenvolupament—Valenciana (llargmetratge de ficció)
En desenvolupament—A través de la noche (llargmetratge de ficció)
En desenvolupament—Animales irrecuperables (llargmetratge de ficció)
En desenvolupament—Días largos, años cortos (llargmetratge documental)
2021—El que sabem (llargmetratge de ficció)
2019—Oyendo águilas (curtmetratge experimental)
Secció Oficial Noves Visions: Sitges—Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Secció Oficial Curtmetratge Documental—Energa Camerimage
Secció Spanish Shorts—Festival de Madrid

2018—The invocation of Enver Simaku (llargmetratge de ficció)
Secció Oficial Noves Visions: Sitges—Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Secció Oficial: Nocturna—Festival Internacional de Cinema Fantàstica de Madrid. Menció d’Honor del Jurat
Secció Oficial Indie: Abycine—Festival de cine independent

2015—Stanbrook, la memòria viva, de María Santolaria i Marco Lledó
(curtmetratge documental)
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VENDES INTERNACIONALS: THE OPEN REEL
U N A P R O D U C C I Ó D E P E G AT U M T R A N S M E D I A
A M B E L S U P O R T D E L’ I V C I C R E A S G R
I L A PA R T I C I PA C I Ó D ’ À P U N T M È D I A
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