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SABATES GROSSES 
 
 
 

Sinopsi 
 
 
 

La part baixa de la Dreta de l’Eixample de Barcelona és un barri molt tranquil i 

senyorial. 

 Sabates grosses està basada en fets reals del molt que han vist i sentit 

les parets de la Casa de les Columnes al xamfrà de Casp amb Bailén, de l’edfici 

del davant, de l’església dels Dominicos d’Ausiàs March. El més lluny que 

veurem és la Plaça de Catalunya, el Parlament i el Passeig del Born. 

 Una comèdia coral: l’aristòcrata sense un ral de profundes conviccions 

religioses, la seva filla d’esquerres que li canta les quaranta, la senyorassa amb 

un passat turbulent, el frare dominic un pèl bandarra, amic d’una gran cantant 

cubana, però que no pot fer- s’ho amb una mulata caribenya, amb un fill negre 

com un carbó independentista català. I les dues porteres valencianes amigues 

que s’ho expliquen tot, l’escocesa filla de l’atracador del tren de Glasgow, 

amagada darrere tres personalitats, idiomes i un munt de passaports, el seu 

pèrfid nebot que la persegueix amb el seu amant, un peça rus, les dues 

bessones americanes a la recerca de jovenets, la mestressa lesbiana del bar 

molt de moda, l’ex-agent del Cesid, els serveis secrets espanyols, camuflat en 

els Mossos d’Esquadra, descobert per un col·lega valencià... 

 La multiculturalitat de la capital catalana dona per molt. Drama o comèdia? 

 Tant per tant, Sabates Grosses! The Bigger, the Better! 

 Ens agrada més riure que plorar! 

 



 
“SABATES GROSSES” 

 
TEXT DIRECTOR  

 
 
Enguany m’abelleix filmar una segona comèdia. Tot muntant Oh, quina joia! 

he pensat allò del refranyer “Si no vols caldo, dues tasses”. Doncs som-hi.  

Stephen Sondheim al musical “A funny thing on the way to the fòrum” 

- “Golfus de Roma”, a les espanyes - feia cantar a l’inici “Tragedy tomorrow, 

Comedy tonight”.  

La tragèdia la guardo per a futurs projectes que ja tinc enllestits per l’any 

vinent i m’he encaparrat amb una comèdia que he escrit tot muntant l’anterior. 

De fet se’m va ocórrer a l’autopista i anava explicant l’estructura al muntador i a 

la seva xicota, en un viatja de tornada de Figueres a Barcelona. En qualsevol 

país, i més en el nostre, fer riure es considera un art menor i, en canvi, a les 

llàgrimes se'ls hi dóna una pàtina de qualitat. Malgrat la meva afició, que em ve 

del teatre, per formes narratives lliures i gens convencionals, sempre m'han 

agradat els gèneres i no m'importa saltar d'un a un altre, d'un drama a una 

comèdia o de la ficció a un documental mentre m’apassioni el que explico i senti 

que existeix la meva mirada en la narració. La mirada del director. Ho explico 

sovint. 

També he pensat en la famosa frase de Billy Wilder “Si vols dir-li a la gent 

la veritat, sigues divertit o et mataran”. Doncs tot el que veuran els espectadors 

és la veritat de la que he sigut testimoni els darrers 26 anys. I com que la 

realitat és més forta que la ficció, poso per testimoni a tots els veïns del barri 

que aquest embolic que espero diverteixi molt arreu és de veritat. 

La part baixa de la Dreta de l’Eixample de Barcelona és un barri molt 

tranquil i senyorial.  

Sabates grosses està basada en fets reals del molt que han vist i sentit 

les parets de la Casa de les Columnes al xamfrà de Casp amb Bailén, de l’edfici 

del davant, de l’església dels Dominicos d’Ausiàs March. El més lluny que 

veurem és la Plaça de Catalunya, el Parlament i el Passeig del Born. 



Una comèdia coral: l’aristòcrata sense un ral de profundes conviccions 

religioses, la seva filla d’esquerres que li canta les quaranta, la senyorassa amb 

un passat turbulent, el frare dominic un pèl bandarra, amic d’una gran cantant 

cubana, però que no pot fer-s’ho amb una mulata caribenya, amb un fill negre 

com un carbó independentista català. I les dues porteres valencianes amigues 

que s’ho expliquen tot, l’escocesa filla de l’atracador del tren de Glasgow, 

amagada darrere tres personalitats, idiomes i un munt de passaports, el seu 

pèrfid nebot que la persegueix amb el seu amant, un peça rus, les dues 

bessones americanes a la recerca de jovenets, la mestressa lesbiana del bar 

molt de moda, l’ex-agent del Cesid, els serveis secrets espanyols, camuflat en 

els Mossos d’Esquadra, descobert per un col·lega valencià... 

La multiculturalitat de la capital catalana dona per molt. 

L'humor en les seves diverses formes permet sòlids nivells de provocació 

difícilment imaginables en el drama. Una bona constatació que cal tenir en 

compte quan et proposes un tema. Drama o comèdia?  

Tant per tant, Sabates Grosses! The Bigger, the Better! 

I m’agrada més riure que plorar! 

Tornar a la comèdia, i amb aquests actors, quin plaer per a tots! 
 
 

Ventura Pons 
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CASTING 

 
MARIANO 

JOAN PERA 
 

GLADYS / FELICITY / ROSSIE 
MINNIE MARX 

 
PADRE SANTIAGO 
PEDRO RUIZ 

 
DONYA RAMONA 
VICKY PEÑA 

 
COLOMA 

AMPARO MORENO  
 

SECUNDINA 
PILAR MARTINEZ 

 
ROSER 

ROSER VILAJOSANA 
 

GEORGIE 
ROBERT DONALDSON 

 
DIMITRI 

AMIRAN TEREKHOV 
 

SUZANNE  
FRANCESCA MC.GILL 

 
SANDRA 

INGE LADD 
 

ANNA 
ANNA AZCONA 

 
CEFE 

MINGO RÀFOLS 
 

MOSSO 1 
RICARD FARRÉ 

 



MOSSO 2 
XAVI FRANCÉS 

 
CANTANT 

LUCRECIA 
 

 
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 30 llargmetratges, 28 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 780 festivals, 34 
restrospectives, estudis i congressos acadèmics universitaris en les millors 
universitats del món anglosaxò, etc.  

La seva obra es programa contínuament en els millors Festivals 
Internacionals, més de set cents arreu del món, 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 d’un libre de memòries Els meus (i els altres), Proa 2011, i 
d’un diari de viatge 54 dies i escaig, 3i4 (Octubre) 2012 i Els altres són 
els meus (però no tots), (2016).  
 
La tardor de 2014 ha recuperat els Cinemes Texas de Barcelona, per a 
normalitzar l’exhibició del cinema internacional en versió original sempre 
subtitulat en català. Europa Cinemas ho ha premiat com a millor i únic 
cinema “on the move” de l’Estat. 
 
 

FILMOGRAFÍA 
 

* 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.  
guionista, director i productor 
 
* 2016: Oh, quina  Joia!  
co-guionista, director i productor 
 
* 2016: Oh, quina  Joia!  
guionista, director i productor 

 
*2017: Poderosa i Faraona. (en pre-producció)   
guionista, director i productor 
 
* 2017: Miss Dalí (en pre-producció)   
guionista, 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, Hollywood, 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) 
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