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1-SINOPSI TEMÀTICA
8 joves amb discapacitat intel·lectual s’enfronten al repte d’un “Taller d’aproximació al cinema”
de la ma de la cineasta Mireia Ros.
El desenvolupament del taller, el procés d'aprenentatge i l'encontre entre els alumnes,
culminarà amb el rodatge d'un curt. Un curt escrit, planificat i interpretat per ells mateixos.
Però aquest “Taller de cinema”, ara un documental, que va començar a finals de 2015 amb
aquests 8 magnífics joves, també ens permetrà aprofundir i conèixer, de forma mes propera,
una realitat ignorada que conviu entre nosaltres. Ens provocarà una mirada reflexiva sobre com
entenem i actuem davant les discapacitats, I també com ens afecten, al col·locar-nos davant el
mirall que ens farà qüestionar -i potser identificar- les pròpies.

2-NOTES DE LA DIRECTORA
Quan a finals de 2015, vaig proposar a la Fundació SGAE i la Coordinadora Down Catalunya- de
fer un "Taller d'aproximació al cinema", amb un grup de vuit joves amb discapacitat intel·lectual,
no podia ni imaginar la dimensió que prendria el projecte.
Jo tenia un germà amb la síndrome de Down i estava familiaritzada amb el tema; d'aquí va
néixer la idea: “el Taller”. Un Taller amb un grup heterogeni de 8 joves amb personalitats i edats
diferents.
Si bé ja tenia decidit filmar l’experiència per tal de deixar una referència testimonial -i potser
també portada per la “deformació professional”- encara no tenia ni idea d’ on em portarien les
72 hores d’imatges recopilades.
Li vaig demanar a un amic, José Verdú, que m’ acompanyés amb la seva càmera. Sense ell,
aquest documental no existiria.
El resultat, 72 hores d’imatges de moments robats, de reaccions no planificades, de trobada
amb la realitat sense artifici. Perquè per no haver no hi havia planificació ni il·luminació, ni mes
so directe que el de la càmera.
Aquests 8 joves, van aconseguir sorprendre’m amb la seva creativitat, amb les seves reflexions
espontànies, a vegades surrealistes, sobre les seves expectatives de futur, Déu i la mort, amb
aquell sentit de l'humor i l'amor que destil·len des de la seva naturalesa intrínseca.
Converses que mai vaig tenir amb el meu germà Ivan, perquè ell no dominava la parla. Era d’un
temps en els que no existien ni la pedagogia, ni les Fundacions, ni el coneixement d’ara.
Després d’aquesta primera etapa vaig continuar amb una segona a principis de 2016, en la que
els 8 joves escriurien un guió a partir d’un tema i d’ improvisacions... La curiositat anava creixent
i vaig decidir una tercera etapa a on Ells planificarien el guió i en serien els actors protagonistes;
rodaríem el curt i jo seria la realitzadora.
Veure'ls enfrontar-se a l'experiència de fer els diàlegs, visualitzar els plànols, ser els actors,
aprofundir en la seva capacitat creativa; explorar fins on podia arribar la seva imaginació, em va
sorprendre molt.
Més tard, el 2017, faria les entrevistes. Intimaria d’una manera més profunda: volia escoltar-los
parlar sobre els seus afectes i mancances; els seus somnis i projectes de futur; com se senten i
com s'enfronten a la jungla de la vida des de la seva “diversitat”... I com en “una revelació”,
me’n adono que les seves inquietuds no són diferents a les meves, que la seva “diferència” no
es tan diferent a la meva. I que, com diu Marc Brull al documental: "Tinc una discapacitat, com
tothom", aquest “tot-hom” em sacseja I el filtre em cau... I de sobte em trobo en aquest lloc
comú en el qual, “les diferencies”, no són més que la imperfecció humana que ens defineix a
tots per defecte. I de sobte ens reconeixem en el que ens és comú a tot-hom: el factor humà. I
de sobte perds la por a acostar-te perquè ja no portes “el filtre”- i la relació esdevé natural.

Retrobar els “valors tribals” en un món que tendeix a l’individualisme “contra natura” i ens
allunya del comportament que millor ens defineix: l’humanisme. Aquest és el focus a on apunta
aquest film documental: l’aprenentatge de conviure amb la diferència i trencar el filtre. Un filtre
punyeter, que jo també tenia sense ser conscient.
El resultat d’aquest treball evolutiu, al llarg de tres anys, està sintetitzat en el film: 62 minuts de
les 72 hores d'imatges robades, que vaig haver de seleccionar minuciosament, ens mostren un
relat directe, sincer, profund i amb bones dosis d’humor i amor. Un film per a tots els públics i,
per aquells pares, que vulguin apropar els seus fills a “altres realitats” que els enriquirà com a
persones.
I al meu estimat germà Ivan - que ens va deixar enmig de tot aquest sarao- li dedico aquesta
pel·lícula, en agraïment a la seva alegria, al seu etern somriure, i l'amor abundant que ens va
regalar i que ens va fer millors persones.
Mireia Ros

3- EL TÍTOL
Down n'hi do! és un joc semàntic entre l'expressió típica catalana, Déu n'hi do (No té una
traducció directa, vendria a ser alguna cosa semblant a: Déu li dóna!) És una expressió
ponderativa de difícil traducció. S'utilitza en una gran varietat d'expressions, tant afalagadores
com negatives, per emfatitzar un fet o un sentiment. En aquest cas per descomptat és una
expressió positiva i admirativa.
4- EL TALLER: "Una aproximació al cinema"
Durant el taller, desenvolupat amb el suport de la Fundació SGAE Catalunya i la Coordinadora
Down Catalunya, el grup se submergeix en els aspectes bàsics del cinema: com es fa una
pel·lícula, la importància del guió, el desenvolupament de les idees, la recerca de finançament,
el càsting ... L'objectiu del que arrencava el projecte era molt senzill: apropar a aquests joves al
llenguatge i al medi d'expressió cinematogràfic. Actuar davant i darrere de la càmera, raonar els
plànols, comprendre un Storyboard ...
Però sobretot, fer-los activar la imaginació i entendre com "la mirada" transforma les idees en
imatges.
La utilització dels mòbils, eina a l'abast de tots ells, fa que aquests joves protagonistes de la seva
pròpia història, donin ales a la seva imaginació, a les seves inquietuds, a la seva creativitat,
somnis, frustracions i sentit de l'humor.
5- EL RODATGE
Durant el rodatge els alumnes viuen una experiència cinematogràfica al complet. La creació del
guio, la visualització de la planificació, creada entre tots amb grans dosis d'espontaneïtat i
creativitat... Ells serien els actors i jo assumiria la direcció.
L’equip reduït de professionals de primera línia, van donar el suport necessari. El resultat és el
curtmetratge "On és l'Ivan?". Els vuit joves protagonistes han fet una demostració de
comprensió i imaginació extraordinàries.
6- EL DOCUMENTAL
Aquest és un documental espontani, sorgit del directe, sense pretensions. Cine dins del cine. Un
treball que comença amb un “Taller d’aproximació al cinema” per a 8 joves i que creix conforme
anem creixent els que hi estem involucrats.
El seu valor resideix en haver captat de forma espontània -amb “planos robats”- el dia a dia dels
seus protagonistes durant el taller. Ells són el fil conductor, ells són la història: com viuen
l’experiència del treball en equip, l’exploració de la seva capacitat d’imaginar, de crear.
Captar de forma espontània la seva quotidianitat i com s’apoderen de la situació, conforme el
taller va evolucionant. Aquest és el documental -que a les hores encara ni sabia que acabaria
fent- que mostra sense artificis, un retrat etnogràfic, un esperit vital propi dels estudiants, que
conclou amb la realització d’un curt.

7- TRACTAMENT AUDIOVISUAL
Aquest film documental ha estat rodat amb dues càmeres i amb telèfons mòbils. És un directe
sense concessions.
No te mes proposta estètica que: la llum natural, el so directe de la càmera, algun LED de suport
i personatges autèntics.
Un valor afegit a la pròpia naturalesa intrínseca del projecta, que ens apropa a l’estil del
“Cinema verité” o “Dogma, Re-dogma”, de 72h d’imatges robades, sintetitzats en 62mnts.

8- EQUIP TÈCNIC I ARTÍSTIC
Direcció i Guió
Mireia Ros
CAST
Sofía Soneira
Ernesto Hidalgo
Marc Brull
Óscar Aguilera
Guillem Vilageliu
Jordina Amorós
Laia Piqué
Adrià González
Mireia Ros
ARTISTES CONVIDATS
Silvia Marsó · Toni Anglada · Xavi Millán· Pere Carreras ·
Toni Cortés · Maru Errando
ON ÉS L’IVAN?
Escrit i planificat
per
Sofía Soneira
Ernesto Hidalgo
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Óscar Aguilera
Guillem Vilageliu
Jordina Amorós
Laia Piqué
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Director fotografia
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Director Fotografia curt
Art
Maquillatge i perruqueria
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Muntatge
Motion design
Estudis d’imatge
Cartell gràfic
Festival coordinator
Premsa
Producció
Producció executiva

José Verdú
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Johnny Chipen-Elizabeth Raspall
Mireia Ros
Alex M.
DELA S.L.
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8- Trajectòria

MIREIA ROS

BARCELONA 1956

www.mireiaros.com
RESUM

Compagina la seva trajectòria d'actriu de cinema, teatre i televisió amb la de guionista i
directora.
De formació autodidacta, Mireia Ros (Barcelona 1956) ha tingut un recorregut peculiar
compaginant la seva trajectòria d'actriu amb la de la direcció de cinema. Des dels seus inicis en
aquell cinema de la transició, fins a aquests últims 20 anys, la seva carrera s'ha concentrat més
en la direcció i escriptura de guió, sense perdre el contacte amb la seva carrera d'actriu, tant en
cinema i en teatre, com en televisió . Ha treballat amb directors de cinema com Jordi Feliu; J. A.
Bardem; I. Martínez Lázaro; I. F. Iquino; Ricardo Franco ... En teatre amb Mario Gas; Jorge
Lavelly; Jerome Savary, Jordi Mesalles, Pep Tosar ...
Per destacar, el seu primer film, "La Monyos", amb guió original i direcció original, nominada
Direcció Novell als Goya 1997; seleccionada a "Festival de Cinema mar del Plata"; "Chicago
international film festival" i altres ... "El Triunfo" (adaptació de guió) seleccionada a Panorama
Berlinale i Festival de cinema espanyol de Màlaga 2006, per la qual va obtenir 2 bisnagues d'or:
millor actor Juan Diego i millor música original Johnny Tarradellas, i altres ... "Barcelona abans
que el temps ho esborri" premi Gaudí al millor documental, estrenada a París i altres ciutats de
França, Setmana de cinema espanyol del Lincoln Center de NY. I ara "Down n'hi do-La càmera
ballarina", seleccionada a Màlaga fora de competició i en fase d'estrena als cinemes Girona el 14
de desembre de 2018. També ha dirigit tres films per televisió.
Actualment treballa sobre un nou guió de gènere fantàstic "1889" i També un musical "ADN"
sobre la qüestió de gènere. Segueix en actiu amb els seus treballs d'actriu. Al gener 2019
estrenarà una obra al Teatre Regina, dirigida per Edu Pericas.

9-TRAJECTÒRIA RESUMIDA

PEL·LÍCULES
2018/ DOWN N’HI DO (Guió i direcció) Film documental amb un grup de joves amb discapacitat intel·lectual i el
seu apropament al cinema. Festival de cine Español de Málaga 2018
2010/ BARCELONA ABANS QUE EL TEMPS HO ESBORRI (Pel·lícula Documental)
Adaptació de la novel.la Abans que el temps ho esborri, de Javier Baladía
(Direcció, muntatge y adaptació de guió )
Premi Gaudí 2010.
Setmana Espanyola al Lincoln Center de NY
Estrenada a París y a diferents ciutats de França
2009/ WENDY PLACA 20957 (Telemovie)
Adaptació de la novel.la La noche en que Wendy aprendió a volar de Andreu Martin
(Direcció)
Catalunya/ TV3
Secció Oficial Seminci TV/ I Festival de cine y ficció per televisió.
2005/EL TRIUNFO (Pel·lícula) de Francisco Casavella
(Adaptació de Guió y Direcció)
Seleccionada al Festival de Berlín “Panorama Berlinale”, Festival de Toulouse, Festival de Málaga: Premi al millor
actor Juan Diego y a la millor banda sonora. Premi Barcelona del 2006. Festival de Zacatecas, san Luis de Potosí
(Mèxic) Tübingen (Alemània) i d’altres
2000/ EL ZOO D’EN PITUS (Telemovie) de Sebastià Sorribes
(Direcció y adaptació de guió)
1999/ JUNTS (Telemovie)
(Direcció)
1997/ LA MONYOS (Pel·licula) de Josefa Tamborero.
(Direcció i guió original )
Nominada a “Dirección Novel de los Premios Goya 1998”
Seleccionada al Festival Internacional de Cine de Xicago; Pantalla Iberoamericana del 12º Festival de Cine de Mar
del Plata, Festival de Toulouse i d’altres.
1993/ HISTÒRIAS DE LA PUTA MILI
(Direcció del Making off)
1981/ UN ADIOS A STEVE MACQUEEN (Curt documental)
(Direcció)
Curt Documental biogràfic sobre el mític actor
Actualment treballa sobre un nou guió de gènere fantàstic “1889” i També un musical sobre la qüestió de
gènere. Segueix compaginant amb la feina d’actriu

ACTRIU DE CINEMA
EMERALD CITY (2016) Tarsem Sihng
SOLO QUÍMICA (2015) Alfonso Albacete
ASMODEXIA (2013) Marc Carreté
CRONICA DEL OTRO CONFIN (2012) André Cruz
RECIII GÉNESIS (2012) Paco Plaza
ANIMALES DE COMPAÑÍA (2008) Nicolás Muñoz
CASATE CONMIGO MARIBEL (2002) Angel Blasco
HAY QUE ZURRAR A LOS POBRES (1991) Santiago San Miguel
BERLIN BLUES (1989) Ricardo Franco
ELEGIDO (1985) Fernando Huertas
MAR BRAVA (1983) Angelino Fons
EL VIATGE A L´ULTIMA ESTACIO (1982) Albert Abril
PUTA PELA (1981) Jordi Bayona
SUS AÑOS DORADOS (1980) Emilio M. Lázaro
LA LARGA NOCHE DE LOS BASTONES BLANCOS (1979) Javier Elorrieta
TRES EN RAYA (1979) Francisco Roma
ALICIA EN LA ESPAÑA DE LAS MARAVILLAS (1979) Jordi Feliu

TEATRE
NO HI ENTRO (pròxim estrena Teatre Regina) director Edu Pericas
QUI BONES OBRES FARÀ (2016) TNC Autor i Director Pep Tosar
MASTER CLASS (2013) de Mireia Ros. Directora Mireia Ros
LITTLE NIGHT MUSIC de Stephen Sondhaim. Director Mario Gas
CABARET de Cristopher Isherwood. Director Jérôme Savary
EL TANGO DE DON JUAN de Quim Monzó. Director Jérôme Savary
CANIGÓ De Mossèn Cinto Verdaguer. Director Esteve Polls

SOLS BEN SOLS Director Esteve Polls
LA TEMPESTAD De William Shakespeare. Director Jorge Lavelly
PARTAGE Director Jordi Mesalles
REPERTORI D’OBRAS MUSICALS Dirigidas por Ricard Reguant

TELEVISIÓ
MERLÍ (2017) TV3
LA RIERA (2017) TV3
LA QUE SE AVECINA (2017) TELE 5
GAVILANES “Gest music Endemol ” para A3 televisión (2010)
LA RATJADA (2009) Miquel Garcia Borda
EL SINDROME DE ULISES (2007/2008)
Roberto Santiago, Eduardo Milewicz, Inma Torrente, Álvaro Fernández Armero
HOSPITAL CENTRAL (2003) Jacobo Rispa/Carlos Gil
ANDORRA (2000) Lluis Mª Guell,
SINCOPAT (2003) Miguel Milena
HERMANAS DE SANGRE (2001) Jesús Garay
VOSTÈ MATEIX (1993) Jordi Frades/Orestes Lara
LORCA MUERTE DE UN POETA (1987) Juan Antonio Bardem
JUNCAL (1987) Jaime de Armiñán
TURNO DE OFICIO (1987) Antonio Mercero/Antonio Matji
UNA PARELLA AL VOSTRE GUST (1985) Xavier Manich

