
                                                 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ignasi M., la darrera pel·lícula de Ventura Pons, a rriba als 
cinemes el 31 de gener de 2014 

 
 

El documental és tota una lliçó de vida, construïda  a partir del retrat del 
museòleg Ignasi Millet   

 
 

TEASER 
 

 
 

Barcelona, 8 de gener de 2014 · IGNASI M. és la pel·lícula vint-i-cinc de VENTURA 
PONS i el seu tercer documental, després d’Ocaña, retrat intermitent  (1977) i d’El 
Gran Gato  (2002). Arribarà a sales el proper 31 de gener precedida d’un llarg 
recorregut pels festivals més prestigiosos d’arreu del món.  
 
La pel·lícula va tenir la seva première internacional el passat mes de setembre al 
Festival Internacional de Cinema de Toronto  (Canadà) i des d’aleshores ha estat 
convidada, per ara, a 16 festivals més: Palm Springs, Seattle  i Chicago (EUA), 
Estocolm  (Suècia), La Habana  (Cuba), Guadalajara, Mèxic DF i Monterrey  (Mèxic), 
Buenos Aires (Argentina), Bogotà  (Colòmbia), Torino  i Palermo  (Itàlia), Tours  
(França), FICGLB de Barcelona, LesGayCineMad i Zinegoak Bilba o (Espanya).  
 
El retorn al gènere documental del cineasta català té com a protagonista a Ignasi Millet. 
Ventura Pons dibuixa un retrat d’aquest museòleg a partir de la seva experiència en 
temps difícils i de la manera com els fa front, amb generoses dosis d’humor, sinceritat i 
valentia.  



El rodatge va tenir lloc durant el mes de febrer de 2013 a Barcelona, Badalona, La 
Floresta, Montserrat, Sant Cugat, Torrelles, Vallirana i Londres. Escrita, dirigida i 
produïda pel propi VENTURA PONS per a ELS FILMS DE LA RAMBLA , la fotografia 
en HD és d’ANDALU VILA SAN JUAN , el muntatge de MARC MATONS , el so directe 
de NATXO ORTÚZAR  i les mescles d’ÀLEX PÈREZ . 

ALFA PICTURES  és l’empresa responsable de la distribució a Espanya. 

 

Sinopsi  

Ignasi M., prestigiós museòleg, viu temps dramàtics però té la capacitat d'explicar-los 
de forma delirantment divertida. 

Durant els anys de bonança tot li anava vent en popa, però amb la crisi, la seva 
empresa va fer fallida. La va intentar salvar hipotecant la seva casa i està a punt de 
perdre-la assetjat pels bancs. És gai seropositiu i participa en un programa d'assaig 
clínic, mentre intenta aguantar els mals temps i refer la seva quotidianitat, gaudint cada 
minut de la seva vida. El seu pare ha intentat suïcidar-se i està reclòs en una 
residència. La seva exdona, es mou en cadira de rodes, i ha descobert el seu 
lesbianisme. Els seus dos fills van emigrar molt joves d'okupes a Londres on s'han 
convertit, el gran en un gran dissenyador d'efectes visuals i el petit en un fotògraf molt 
prestigiós, però convertit a l'evangelisme... Una família complexa unida per l'amor i la 
creativitat. 

Una lliçó de valentia, sinceritat i humor que mostra la seva capacitat per sobreposar-se, 
positivament i amb esperança, d'aquestes i moltes altres adversitats per molt cruels 
que es presentin. Una mirada àcida i crítica de les desgràcies que està vivint la nostra 
societat. 
  
 
 
 
Agenda de premsa  

Passi i roda a Barcelona : divendres 24 de gener a les 10 hores 
Boliche Cinemes (Avinguda Diagonal, 508. Barcelona) 
 
Première a Barcelona : dilluns 27 de gener a les 21 hores 
Aribau Multicines (Aribau, 8-10. Barcelona) 
 
Entrevistes a Madrid : dimecres 29 de gener 
 
Estrena a Madrid : divendres 31 de gener  
Cineteca (Plaza de Legazpi, 8. Madrid) 

 
 
 
Descàrrega de materials per a premsa:  
 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/ignasi_m  

 
 
 



 
Contactes  
 

PREMSA “ELS FILMS DE LA RAMBLA” 
COMEDIA. Comunicació & mèdia  
Ana Sánchez · Telf. + 933 106 044 - 638 01 45 45 · asanchez@comedianet.com 
www.comedia.cat  
 
PREMSA “ALFA PICTURES” 
Lara Pérez Camiña · Telf. + 648 25 33 70 · prensa@alfapictures.com  
www.alfapictures.com 


