
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	

Productora:	
	

ELS	FILMS	DE	LA	RAMBLA,	S.A.	
	
	

Gran		Via	de	les	Corts	Catalanes,	665		baixos	
08010	BARCELONA	
tel	+	34	93	231	0878	

E:	oficina@venturapons.cat	
Web:	www.venturapons.cat	

	
Contacte:	

	
VENTURA	PONS	
+	34	629	715	242	

E:	rambla@venturapons.cat	
	

Contacte	Prensa:	
Àngels	Gelabert	
+	34	671607996	

E:	gelabert.angels@gmail.com	
	

Distribució:	
Josep	Lopez	

+	34	647611112	
E: albadafilms@gmail.com 

	
	
 
 
 

LINK	VIMEO	MISS	DALÍ	
Film	(2n	draft)	eng	subt.	

	
https://vimeo.com/223576279	
Contrasenya:	CAPDECREUS	

	 	



	
	
	
	

MISS	DALÍ.	
	

Sinopsi.	
	
	
Anna	Maria	Dalí	 és	quatre	anys	més	 jove	que	el	 seu	germà	Salvador	 i	 s’adoren.	Ben	
aviat	 gaudeixen	 del	 gran	 ambient	 progressista	 de	 l’Espanya	 republicana,	
confraternitzant	amb	grans	creadors,	García	Lorca,	Buñuel....	Una	arcàdia	feliç	que	es	
trenca	amb	l’esclat	de	les	guerres	europees,	l’arribada	de	la	sempre	misteriosa	Gala	i	
amb	l’impressionant	èxit	mundial	de	Salvador,	un	dels	més	grans	pintors	del	s.	XX.		
	
La	 bellesa	 fascinadora	 de	 Cadaqués,	 un	 dels	 pobles	 més	 bonics	 del	 Mediterrani,	 fa	
única	 aquesta	 tragèdia	 contemporània.	 Dues	 personalitats	 genuïnes	 que	 malgrat	
l’amor	que	es	 tenen	 tota	 la	 vida,	deixen	de	 tractar-se	durant	quaranta	anys.	Els	Dalí	
queden	marcats,	com	en	un	drama	grec,	pels	seus	caràcters,	pels	seus	amors,	pels	seus	
esperits	 lliures,	 per	 les	 seves	 traïcions,	 per	 ser	 fills	 de	 qui	 eren	 i	 per	 haver	 viscut	
intensament	 els	 anys	 més	 convulsos	 i	 apassionants	 d’un	 segle,	 curull	 de	 guerres,	
dictadures	i	de	canvis	culturals,	socials,	polítics	i	artístics.		
	
Una	història	quasi	 irreal	d’amor,	però	també	de	rancúnies,	mesquineses,	ambicions	 i	
del	 poder	 que	 a	 la	 fi	 acaba	 trossejant	 la	 naturalesa	 d’unes	 relacions	 fraternals,	
explicada	per	un	testimoni	excepcional,	la	pacient	Anna	Maria,	Miss	Dalí.	
	
	

	
	

	 	



	
	
	

	
	
	

NOTES	DEL	DIRECTOR		
	

LA	PÀTRIA	DELS	DALÍ.	
	
	
La	 sorpresa	 i	 la	 bellesa	 fascinadora	 que	 produeix	 Cadaqués	 prové	 del	
contrast	 de	 trobar	 una	 població	 de	 vora	 mar,	 i	 la	 mar	 mateixa,	 en	 un	
paisatge	pirinenc.	Hi	ha	qui	considera	que	és	un	dels	llocs	més	bonics	del	
Mediterrani.	 Altres,	 empetitint	 aquest	 mar,	 proclamaven,	 a	 tots	 quatre	
vents,	 que	 Cadaqués	 és	 el	 poble	 més	 bonic	 del	 món.	 Per	 exemple,	
Salvador	Dalí.	Una	manifestació	que	implica	una	gran,	noble	i	considerable	
enyorança	que	comparteixo	des	de	 fa	quasi	 cinquanta	anys.	 Són	els	que	
he	tingut	el	privilegi	de	gaudir	d’aquesta	meravellosa	i	fascinant	zona	del	
meu	país.		
	
A	 l’extrem	 nord-est	 de	 la	 península	 ibèrica	 es	 troben	 els	 contraforts	
orientals	 dels	 Pirineus	 que	 talment	 haurien	 pogut	 formar	 una	 illa.	 Hi	
sentireu,	 sobretot,	 les	 sensacions	 que	 donen	 les	 illes:	 una	 obsessió	 de	
recolliment,	una	seguretat	–	real	o	fictícia	–	i	un	sentiment	de	llunyania.	La	



convicció,	tan	satisfactòria,	que	la	gent	que	no	té	sort	de	viure-hi,	és	d’una	
infelicitat	completa.		
	
Però	Cadaqués	no	és	una	illa,	és	una	península	incomodíssima	que	té	com	
a	característica	essencial	 la	d’haver	sigut	difícilment	assequible	per	terra,	
durant	segles.	Aquest	fet	no	li	ha	servit,	a	penes,	per	a	res,	al	revés,	encara	
l’ha	aïllat	més	 i	ha	accentuat	els	 sentiments	 insulars	dels	 seus	habitants.	
Del	cantó	de	terra	sempre	hi	ha	hagut	la	por	de	veure	venir	gent	estranya,	
lleis	incomprensibles,	doloroses	o	inexplicables,	desproveïdes	de	sentit.		
	
L’única	porta	de	sortida	de	Cadaqués	era	la	mar,	per	on	hi	arribava	de	tot,	
les	penes	i	les	glòries,	els	plans	i	la	bona	vida.	La	seva	manera	de	ser	i	de	
pensar	 es	 compren	 així,	 no	 només	 és	 la	 seva	 esplèndida	 orografia,	
l’estratigrafia	 geològica	muntanyenca,	 les	muntanyes	 que	 l’ofeguen	 una	
mica.	És	la	mar	que,	de	vegades,	té	tanta	calma	que	sembla	un	ull	adormit,	
estàtic,	 com	 un	 llac	 canviant	 de	 color	 constantment,	 sota	 una	 volta	
immensa,	 altíssima.	 El	 cel	 suscitador	 d’un	 desig	 constant,	 infinit,	 dur,	
rutilant,	 sobre	 un	 paisatge	 fosc,	 d’una	 verdor	 grisa,	 apagada,	 trista.	 El	
territori	 de	 Cadaqués,	 el	 port	 natural	 millor	 del	 litoral	 català,	 amb	
gropades	de	mestral,	de	nord	o	provençals,	amb	temporals	de	llevant	que	
han	configurat	el	caràcter	tan	especial	dels	seus	habitants.	
	
La	magnífica	 badia	 on	 s’amaga	 el	 poble,	 les	 cales	 abrigades	 d’una	 aigua	
puríssima,	 Jonquet,	 Cala	 Bona,	 Portaló,	 Tudela,	 Culip...	 es	 troben	 al	
capdavall	 d’aquesta	 engolfada	 pertorbada	 entre	 el	 Canigó	 i	 els	 Alps.	 Els	
dies	de	tramuntana	tenen	un	enlluernament	de	màgia,	el	vent	surt	enfollit	
de	la	terra	i	s’emporta	el	mar,	a	revolades.	Les	ratxes	de	vent	es	bolquen	
violentament	 lliscant	 a	 l’horitzó.	 La	 joia	 lluminosa	 del	 caos.	 L’embat	
contrari,	 els	 dies	 del	 vent	 del	 sud	 nebulosos,	 carregats	 d’humitat,	
desgavellen	 Cadaqués,	 el	 crepuscle	 es	 realitza	 sobre	 una	 tristesa,	
malenconia	 i	 buidor	 irreparable,	 com	 una	 fatiga	 xafogosa	 i	 mòrbida,	
desconjuntada.	Tot	això	ho	explica	Josep	Pla.		
	
Portlligat,	 la	 cala	 on	 s’establí	 Dalí,	 ofereix,	 a	 més,	 unes	 tonalitats	
originalíssimes	 que	 li	 donen	 un	 aspecte	 rar,	 l’absoluta	 tranquil·litat	 i	 el	
repòs	de	tots	els	seus	elements	que	produeix,	en	els	anys	de	 l’acció	que	
presentem,	 una	 estranya	 sensació	 de	 tragèdia	 incruenta,	 de	 solitud	
despietada,	que	solament	pot	ser	repetida	gràcies	a	la	creació	artificial.	En	
aquest	racó	oblidat	van	néixer	la	major	part	de	les	obres	mestres	d’un	dels	
personatges	 més	 estranys	 i	 interessants	 de	 la	 pintura	 del	 segle	 XX,	 la	
personalitat	del	qual	és	motiu	més	que	saborós	per	a	qualsevol	narrador	
que	en	vulgui	ser	 testimoni.	Sempre	va	ser	 la	pedra	de	toc	per	als	elogis	



més	 entusiastes	 i	 per	 a	 les	 crítiques	 més	 violentes,	 però	 el	 que	 resulta	
evident	és	que	Salvador	Dalí	va	personificar	i	construir	actualitat	i	notícia	
en	 tot	 moment,	 per	 a	 la	 qual	 cosa	 era	 absolutament	 necessària	 una	
habilitat	i	una	intel·ligència	fora	de	sèrie.	
	
Aquest	 paisatge	 és	 el	 marc	 fantàstic,	 insuperable,	 que	 empeny	 aquesta	
història,	 i	 ensems	 la	 passió	 que	 desperta	 a	 tots	 els	 seus	 protagonistes.	
També	és	 el	 que	 fa	única	 aquesta	 tragèdia	 contemporània	que	 va	 ser	 la	
vida	 d’Anna	 Maria	 i	 Salvador	 Dalí.	 Dues	 personalitats	 genuïnes,	 dos	
germans	que,	malgrat	l’amor	que	mútuament	es	van	tenir	tota	la	vida,	van	
deixar	 de	 tractar-se	 durant	 quasi	 quaranta	 anys,	 marcats,	 com	 en	 un	
drama	grec,	pels	seus	caràcters,	pels	seus	amors,	pels	seus	esperits	lliures,	
per	 les	 seves	 traïcions,	 per	 ser	 fills	 de	 qui	 eren,	 per	 haver	 viscut	
intensament	 els	 anys	més	 convulsos	 i	 apassionants	 d’un	 segle,	 curull	 de	
guerres,	dictadures	i	de	canvis	culturals,	socials,	polítics	i	artístics.		
	
Dos	 germans	que	 van	gaudir	 del	 gran	ambient	progressista	de	 l’Espanya	
republicana,	confraternitzant	amb	creadors	de	primer	ordre,	García	Lorca,	
Buñuel,	Miró,	Éluard,	Breton...	 i	 la	 sempre	misteriosa	Gala.	Dos	germans	
que	 després	 seran	 víctimes	 de	misèries	 de	 les	 guerres	 però	 sobretot	 de	
l’èxit	mundial	de	Salvador,	buscat	i	treballat,	com	cap	artista	del	S.	XX	ha	
aconseguit,	un	èxit	a	costa	de	pagar	humanament,	en	 la	seva	relació,	un	
preu	molt	alt.	La	figura	del	genial	pintor	ha	quedat	lligada	a	la	cobdícia	i	a	
la	voluntària	submissió	a	la	dictadura	franquista	que	anorreà	les	llibertats,	
durant	quaranta	 inacabables	anys,	de	 tots	els	nostres	conciutadans.	Una	
història	 quasi	 irreal	 d’amor	 però	 també	 de	 rancúnies,	 mesquineses,	
ambicions	 i	 sobretot	del	poder	que	a	 la	 fi	 acabà	esberlant	 i	 trossejant	 la	
naturalesa	 d’unes	 relacions	 fraternals,	 explicada	 per	 un	 testimoni	
excepcional,	la	pacient	Anna	Maria	Dalí.	
	
He	estat	testimoni,	he	conegut	i	tractat	durant	molts	anys	als	personatges	
que	presento,	especialment	a	Salvador	Dalí	però	també	al	seu	entorn	que	
no	he	pogut	 situar	 i	desenvolupar	en	el	guió	per	un	problema	de	síntesi	
cinematogràfica.	 La	 relació	amb	el	 seu	 fidel	ajudant	pintor	durant	 trenta	
anys,	el	gran	escenògraf	Isidor	Beà,	amb	el	qual	vaig	treballar	en	els	meus	
anys	 teatrals,	 i	 en	 particular	 amb	 les	 figures	 d'Amanda	 Lear	 i	 Carlos	
Lozano,	als	quals	em	va	unir	amistat	i	que	també	han	deixat	testimoniatge	
escrit	de	les	seves	vides	al	costat	del	gran	pintor.	
	
De	Dalí	he	rebut	 les	seves	confidències,	he	compartit	sortides	amb	barca	
per	 les	 cales	 de	 Cap	 de	 Creus,	 llargues	 tardes	 i	 nits	 a	 la	 seva	 casa	 de	
Portlligat	 i	 en	 la	 meva	 de	 Cadaqués;	 en	 el	 seva	 suite	 de	 l'antic	 Ritz	 de	



Barcelona	i	en	la	inauguració	parisenca	de	la	seva	primera	gran	exposició	
al	 Centre	 Pompidou.	 M'ha	 portat	 molts	 anys	 reflexionar	 sobre	 la	 meva	
contribució,	 com	 a	 narrador,	 a	 divulgar	 no	 únicament	 la	 història	 d'una	
família	 singular,	 sinó	 també	 del	 profund	 arrelament	 i	 amor	 que	
comparteixo	 amb	 un	 paisatge	 que	 també	 és	 el	 de	 la	 meva	 vida,	 on	 he	
escrit	la	major	part	dels	guions	de	les	meves	pel·lícules	i	he	acabat	els	dos	
llibres	que	he	publicat,	el	de	memòries	i	el	del	diari	de	la	volta	al	món.	
	
No	 es	 tracta	 d'apostar	 sobre	 un	 personatge,	 Salvador	 Dalí,	 un	 cavall	
guanyador	en	qualsevol	 lloc	del	món,	com	a	prova	l'interès	que	desperta	
després	de	vint-i-cinc	anys	de	 la	seva	mort.	Crec	que	val	 la	pena	reflectir	
un	temps	i	un	esperit	que	m'ha	estat	explicat	en	primera	persona,	i	viscut	
en	part,	en	un	film	ple	de	sinceritat,	afecte	i	una	certa	desolació	davant	el	
comportament	dels	humans.	
	
Una	història	marcada	per	la	tramuntana,	el	vent	que	esventa	l’Empordà	i	
Cadaqués,	amb	força	i	violència,	que	origina	als	seus	habitants	el	caràcter	
surrealista	més	pur	i	del	que	el	diví	Dalí	en	va	voler	ser,	per	damunt	de	tot	
i	de	tothom,	el	màxim	exponent.		
	

Ventura	Pons	
	

	
	

	 	



	
VENTURA	PONS	
guionista,	director	i	productor	
 

 
 
 
Després	 de	 dirigir	 més	 d’una	 vintena	 d’obres	 teatrals,	 va	 rodar	 la	 seva	
primera	 pel·lícula	 l’any	 1977,	 Ocaña,	 retrat	 intermitent,	 seleccionada	
oficialment	 pel	 Festival	 de	 Cannes.	 Amb	 31	 llargmetratges,	 29	 produïts	
amb	la	seva	companyia	Els	Films	de	la	Rambla,	S.A.,	fundada	l’any	1.985,	
s’ha	convertit	en	el	director	que	més	pel·lícules	ha	rodat	en	català	i	en	un	
dels	 cineastes	 més	 coneguts	 de	 Catalunya.	 Més	 de	 810	 festivals,	 34	
restrospectives,	estudis	i	congressos	acadèmics	universitaris	en	les	millors	
universitats	del	món	anglosaxó	i	europeu,	tesines	doctorals	etc.		
	
La	 seva	 obra	 es	 programa	 contínuament	 en	 els	 millors	 Festivals	
Internacionals,	 destacant	 Toronto	 (8	 fest),	 la	 Berlinale,	 (9	 fest),	 on	 ha	
aconseguit	la	seva	presència	consecutiva	durant	cinc	anys,	i	a	la	vegada	ha	
estat	 estrenada	 en	 nombrosos	 països,	 tant	 en	 sales	 com	 en	 nombroses	
televisions.		
	
Ha	 estat	 Vice-President	 de	 l’Academia	 de	 las	 Artes	 y	 Ciencias	
Cinematográficas	 de	 España	 ,	 Conseller	 i	 Patró	 de	 la	 Fundació	 Autor	
durant	12	anys	i	ha	rebut,	entre	d’altres,	 la	Medalla	de	Oro	al	Mérito	en	
las	 Bellas	 Artes	 del	Govern	 espanyol,	 la	 Creu	 de	 Sant	 Jordi	 del	 Govern	
català,	el	Premi	Nacional	de	Cinema	de	 la	Generalitat	de	Catalunya,	un	
Premi	Ondas,	el	Premio	Ciudad	de	Huesca,	el	Zinegoak	2005	a	Bilbao,	el	
Gaudí	d’Honor	2015	i	el	Premi	d’honor	Jordi	Dauder	a	Lleida	2016.	
	
Internacionalment:	el	Zlatni	Pecât	(Segell	d’Or)	a	Belgrad,	Sèrbia,	el	premi	
Respecte	a	Piestany,	Eslovàquia,	el	Gloria	Award	a	Chicago	(EUA),	i	molts	
d’altres	per	la	seva	carrera,	per	exemple,	els	dels	festivals	de	Lima	(Perú),	
Torino	(Itàlia),	Montpeller	(França).	
	
La	 Denver	 Colorado	 University,	 (EUA)	 celebrà	 l’octubre	 del	 2012	 un	
Congrés	 universitari	 sobre	 el	 seu	 cinema	 amb	 especialistes	 del	 món	



acadèmic	anglosaxó.	 L’Editorial	Vervuert	 /	 Iberoamericana	ha	publicat	el	
llibre	d’aquest	congrés:	Ventura	Pons:	Una	mirada	excepcional	desde	el	
cine	catalán.	
	
És	autor	de	dos	libres	de	memòries	Els	meus	(i	els	altres),	Proa	2011,	Els	
altres	 són	 els	meus	 (però	 no	 tots)	 2016	 i	 d’un	 diari	 de	 viatge	 54	 dies	 i	
escaig,	3i4	(Octubre)	2012.		
	
La	 tardor	 de	 2014	 va	 recuperar	 els	 Cinemes	 Texas	 de	 Barcelona,	 per	 a	
normalitzar	l’exhibició	del	cinema	internacional	en	versió	original	sempre	
subtitulat	en	català.	Europa	Cinemas	ho	va	premiar	com	a	millor	cinema	
“on	the	move”	de	l’Estat	al	2016.	
	
Al	març	de	2017	ha	obert	els	Cinemes	AlbaTexas	de	València	i	al	gener	de	
2018	els	cinemes	Las	Vegas	de	Figueres.	
	
A	 la	vegada	ha	 fundat	 la	distribuïdora	Albada	 Films	per	donar	 sortida	al	
cine	mundial	més	interessant	que	no	arrriba	a	les	nostres	pantalles.	
	
	

FILMOGRAFIA	
	
	
*	1978:	Ocaña,	retrat	intermitent	
guionista,	director	i	productor		
	
*	1981:	El	vicari	d’Olot	
co-guionista	i	director				
	
*	1986:	La	rossa	del	bar	
co-guionista,	director	i	productor				
	
*	1989:	Puta	Misèria!	
guionista,	director	i	productor			
	
*	1990:	Què	t’hi	jugues,	Mari	Pili?	
director	i	productor			
	
*	1991:	Aquesta	nit	o	mai		
director	i	productor	
			
*	1993:	Rosita,	please!	



director	i	productor		
	
*	1994:	El	perquè	de	tot	plegat		
guionista,	director	i	productor			
	
*	1996:	Actrius	
co-guionista,	director	i	productor			
	
*	1996:	MMB:	Quadern	de	memòria	
(Migmetratge	de	la	sèrie	Autor	x	Autor)		
guionista	i	director		
	
*	1997:	Carícies		
co-guionista,	director	i	productor			
	
*	1998:	Amic/Amat	
director	i	productor			
	
*	1999:	Morir	(o	no)	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2000:	Anita	no	perd	el	tren	
co-guionista,	director	i	productor	
	
*	2001:	Food	of	Love	(Menja	d’Amor)	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2002:	El	gran	Gato.	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2004:	Amor	Idiota.	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2005:	Animals	ferits	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2006:	La	Vida	Abismal	
guionista,	director	i	productor		
	
*	2007:	Barcelona	(un	mapa)	
guionista,	director	i	productor		
	



*	2008:	Forasters	
guionista,	director	i	productor		
	
*	2009:	A	la	deriva	
guionista,	director	i	productor		
	
*	2010:	Mil	cretins	
guionista,	director	i	productor		
	
*	2011:	Any	de	Gràcia		
co-guionista,	director	i	productor	
	
*	2012:	Un	berenar	a	Ginebra			
guionista,	director	i	productor	
	
*	2013:	Ignasi	M.		
guionista,	director	i	productor	
	
*	2015:	El	virus	de	la	por.		
co-guionista,	director	i	productor	
	
*	2015:	Cola,	Colita,	Colassa	(Oda	a	Barcelona).		
guionista,	director	i	productor	
	
*	2016:	Oh,	quina		Joia!		
co-guionista,	director	i	productor	
	
*	2016:	Sabates	grosses	
guionista,	director	i	productor	
	
*2017:	Universal	i	Faraona.		
guionista,	director	i	productor	
	
*	2017:	Miss	Dalí	
guionista,	director	i	productor	
	
*	2018:	Univers(o)	Pecanins	(en	post-producció)	
director	i	productor	
	
*	2018:	Shake	it,	Baby!	(en	pre-producció)	
director	i	productor	
	



PRINCIPALS	RETROSPECTIVES	I	HOMENATGES	
	
	
1994:	Festival	de	Bogotà	(Colòmbia)		
1998:	Festival	de	Tessalònica	(Grècia)		
1999:	ICA	(Institute	of	Contemporrary	Arts)	Londres	(UK)	
1999:	Festival	de	Belgrad	(Sèrbia)	
1999:	Lincoln	Center,	New	York	(EUA)	
2000:	Festival	BAFICI	Buenos	Aires	(Argentina)	
2000:	Festival	d’Osca	(Espanya)	
2000:	Festival	de	Dijon	(França)	
2000:	Festival	de	Strasbourg	(França)	
2001:	American	Cinematheque,	Los	Angeles	(EUA)	
2001:	Festival	d’Istambul	(Turquia)	
2001:	Festival	de	Caracas	(Veneçuela)	
2002:	Cinemateca	Montevideo	(Uruguai)	
2002:	Cinemateca	Argentina	(Argentina)	
2003:	Filmoteques	de	Tel-Aviv,	Jerusalem	i	Haifa	(Israel)	
2003:	Festival	de	Varsòvia	(Polònia)	
2003:	Festival	de	Valdívia	(Xile)	
2004:	Festival	de	Cine	Español	de	Lima	(Perú)	
2004:	Festival	de	Cine	Exp.	de	Madrid	(Espanya)	
2005:	Festival	de	Cine	d’Asunción	(Paraguay)	
2005:	Instituto	Cervantes	d’Estocolm	(Suècia)	
2006:	Institut	Cervantes	de	Damasc	(Síria).	
2006:	Inquiet	/	Filmoteca	i	IVAM	València	(Espanya)	
2007:	Instituto	Cervantes	de	Viena	(Austria)	
2008:	IDEM	Film	Festival	(Espanya)	
2008:	Instituto	Cervantes	d’Estambul	/	Pera	Museum	(Turquia)	
2008:	Cinematik	Film	Festival	(Eslovàquia)	
2009:	Festival	de	Lima	(Perú)	
2009:	Festival	Internacional	de	Cinema	GLBT	de	Madrid	(Espanya)	
2010:	Festival	Gai	de	Roma	/	Instituto	Cervantes	(Itàlia)		
2011:	Jamaia	Millia	Islamaia	University	New	Delhi	(Índia)	
2011:	Cinemateca	de	Belgrad	(Sèrbia)	
2011:	Festival	de	Montpeller	(França)	
2012:	Key	West	Tropic	Cinema	(EUA)	
2012:	Congress	at	Denver	University,	Colorado	(EUA)	
2013:	Cineteca	de	Nuevo	León,	Monterrey	(Mèxic)	
2013:	Cineteca	Nacional	de	México,DF	(Mèxic)	
2013:	Teatro	Margarita	Xirgu	Buenos	Aires	(Argentina)	
2014:	Filmoteca	de	Catalunya	(Barcelona,	Catalunya)	



2014:	Instituto	Cervantes	de	Tokyo	(Japó)	
2014:	Festival	Internacional	de	Cinema	de	Quito	(Equador)	
2016:	CC.	Mérida,	Yucatán	(Mèxic)	
2016:	Festival	de	Bogotà	(Colòmbia)		
2016:	Ontinyent	(País	Valencià)	
2016:	LesgaiCinema	Madrid	(Espanya)	
	 	



CÀSTING	
	

		Anna	Maria		SIÂN	PHILLIPS	
	

Maggie		CLAIRE	BLOOM	
	

	Dalí,	pare	JOSEP	MARIA	POU	
	

Dalí		JOAN	CARRERAS	
	

Anna	Maria	(jove)	EULÀLIA	BALLART	
	

García	Lorca	JOSE	CARMONA		
	

Josefina	VICKY	PEÑA	
	

Buñuel		SERGI	VALLÈS	
	

Emília		MERCÈ	PONS	
	

Joanne	MINNIE	MARX	
	

Notari	JOAN	CROSAS	
	

Gala		RACHEL	LASCAR	
	

Catalina		MARTA	ANGELAT	
	

Felipa		CARME	SANSA	
	

Amanda	Lear		KARME	MÀLAGA	
	

Regino		JOSE	SOSPEDRA	
	

Sentís		DANIEL	MEDRÁN		
	

Caminada	JOAN	FIBLA		
	

	Salvador	(nen)		HÈCTOR	VIDALES		
	

Anna	Maria	(nena)	BERTA	CASTAÑÉ	
	



Alcalde		ARTUR	TRIAS		
	

Àvia		MARTA	CARBONELL		
	

Goemans		TIMOTHY	CORDUKES		
	

Éluard		MATHIEU	DURET		
	

Periodista		ALEIX	MEILLÉ		
	

Jeff		Helmot	DAVID	BOCIAN		
	

Carlos	Lozano	VICTOR	ESPEJO	
	

Mariner		ERNEST	SERRAHIMA	
	
i	
	

Permanyer			JOAN	PERA	
	

guest	star	
	

Captain	Moore		ALLAN	CORDUNER	
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