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Us donem la benvinguda a la tercera edició del Pitching Fòrum de Sèries, 
organitzat per Guionistes Associats de Catalunya (GAC) i Serielizados Fest.

Any rere any hem comprovat com augmentava l’èxit de la convocatòria, 
tant pel que fa al nombre de guionistes participants com per l’interès que 
aquesta trobada professional genera en productores, televisions, distribui-
dores i plataformes de tota Espanya.

L’originalitat i l’altíssima qualitat dels vuit projectes seleccionats demos-
tren el gran moment que viu la creació audiovisual i l’enorme talent dels 
nostres creadors i creadores (s’ha de destacar que cinc dels projectes estan 
firmats per dones). Esperem que tots ells arribin a convertir-se ben aviat en 
les grans sèries que, sens dubte, seran.

Volem agrair la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC), l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC), la Fundació SGAE i el Fòrum d’Associacions de Guionistes 
Audiovisuals (FAGA). Sense el seu ajut, res de tot això seria possible. . 

Organitza:

Col·laboren:

BENVINGUDA



PROJECTES SELECCIONATS
BAJAR PATRIA
David Romera i José Ángel Romera

EL INTERÉS PÚBLICO 
María Mínguez

ESTE NO ES TU SITIO 
Carolina Hernández Correa

LAS BUENAS AMIGAS 
Beatriz Arias Rodríguez

MARÍA LA TONTA 
Náyade Gómez Félez

RADIO LIBERTY  
Marc Angelet, Pau Vidal i Carlos Robisco

RIGOR MORTIS 
Nach Solís y Raúl Vallejo

UNA DE BRAVAS
Rocío Sabián i Elizabeth Cruz



BAJAR PATRIA
SINOPSI

 L’Omar (16) vol sortir de la banda criminal a la qual pertany. Després d’uns 
anys en què ser part de la ‘família’ li va servir realment per sentir-se acom-
panyat, ara pensa en una nova vida fora d’ella a la qual pugui dedicar tot el 
seu temps i la seva passió a allò que veritablement estima: la música.

Mai s’ha decidit a fer el pas, però tot canvia quan coneix la Sandra (16), 
una companya d’institut amb qui connecta a través de la seva passió per 
la dansa, i que viu una relació tòxica amb en Ñako (16), un xaval popular i 
estimat per tothom a l’insti, que en realitat és un nòvio possessiu que amb 
prou feines deixa espai a la Sandra per expressar-se.

Des del moment en què es coneixen, l’Omar i la Sandra connecten a través 
del seu amor per la música i per les seves ganes de començar una cosa 
nova, sense por, sent ells mateixos. Però perquè això pugui passar, tots dos 
hauran d’abandonar allò que creien estimar fins fa poc. És per això que 
Omar, definitivament, farà davant la seva ‘família’ el gest de ‘Baixar pàtria’, 
deixant clar que mai més tornarà a ser un d’ells.

Però l’Oncle Henry (35), líder de la banda, no permetrà que l’Omar traeixi la 
‘família’ sota cap concepte. És per això que obligarà a Tinuco (15), el millor 
amic de l’Omar i recent incorporació al clan, posar fi a la seva vida. A partir 
d’aleshores començarà per l’Omar i la Sandra un compte enrere en el qual 
ningú al seu voltant sembla acceptar el futur que ells han triat per a sí ma-
teixos.

GÈNERE
Drama, acció, social. 

FORMAT
Sèrie de 8 capítols de 40/50 minuts. 
 
LOGLINE
L’Omar, després de conèixer la Sandra, entén 
que només abandonant la banda
criminal a la qual pertany podrà iniciar una 
nova vida on ser realment feliç. Però l’Oncle 
Henry, cap de la ‘família’, té molt clar que qui 
deixa de ser ‘germà’ no mereix viure.
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BIOGRAFIES

David Romera: Llicenciat en Comunicació Audiovisual i diplomat en l’es-
pecialitat de guió per l’Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid. Ha escrit el guió del documental Una orques-
tra armada per al director Iván Muñiz, i ha publicat el seu primer llibre: 
Juan Miguel Lamet, el cine o la vida (Libros Indie). Paral·lelament, ha 
creat i desenvolupat per a PlayGround el vídeo podcast EL PLUG al cos-
tat de Carlo Padial i ha escrit el capítol ‘Caso Wanninkhof’ per la primera 
temporada d’Hablas Miedo.
També és membre de la banda LEONE.

Llicenciat en Història de l’Art, és professor de secundària en l’especia-
litat de Geografia i Història. Creador del magazine de música i cinema 
Solo-Rock, ha col·laborat en diverses publicacions dedicades a l’anàlisi 
musical i cinematogràfica juntament amb l’escriptura de relats curts.
Des de fa cinc anys es dedica també al guió cinematogràfic en col·labo-
ració amb el seu germà David. Ara mateix desenvolupen la sèrie Bajar 
patria, després de guanyar el concurs de projectes Dama Ayuda (Da-
mautor).

JOSÉ ÁNGEL ROMERA

DAVID ROMERA



EL INTERÉS PÚBLICO
SINOPSI

Rocío Wanninkhof, Diana Quer, Gabriel Cruz... En tots aquests casos, abans 
que es descobrís el veritable culpable, la premsa es va acarnissar amb per-
sones innocents a les quals van sotmetre a despietats judicis mediàtics. 
Persones anònimes les vides de les quals van ser escampades a la televisió, 
solament per aconseguir una mica més d’audiència. Els magazins matinals, 
amb les seves més de quatre hores de programa per omplir cada dia, són 
especialistes en convertir aquest tipus de casos en veritables circs medià-
tics. Però, què passaria si la persona que està en el punt de mira fos la prò-
pia presentadora d’un d’aquests programes? El Interés Público és un thri-
ller que té com a protagonista la presentadora del magazín matinal de més 
audiència de la televisió espanyola, una famosa periodista sense escrúpols, 
que s’enfronta a la notícia més difícil de la seva carrera quan la seva filla 
adolescent es converteix en la principal sospitosa en un cas d’assassinat. La 
seva vida es veu de cop sotmesa a l’escrutini mediàtic al qual ella mateixa 
ha sotmès tantes persones, adonant-se que sota la lupa dels mitjans de 
comunicació qualsevol pot semblar culpable.

Una trama addictiva, una protagonista carismàtica i un crim per resoldre 
són els principals elements d’aquesta sèrie que pretén reflexionar sobre 
el sensacionalisme i la influència dels mitjans de comunicació en l’opinió 
pública.

GÈNERE
Thriller.

FORMAT
Temporades de 6 capítols de 50 minuts.
 
LOGLINE
La Reyes Delgado, presentadora del ma-
gazín matinal de major audiència de la tele-
visió, s’enfronta a la notícia més difícil de la 
seva carrera quan la seva filla es converteix 
en sospitosa d’assassinat. La seva vida es veu 
de cop sotmesa a l’escrutini mediàtic al qual 
ella mateixa ha sotmès tantes persones, ado-
nant-se que sota la lupa dels mitjans de co-
municació qualsevol pot semblar culpable.
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BIOGRAFIES

María Mínguez (València, 1982) és llicenciada en Periodisme i Co-
municació Audiovisual i es va formar com a guionista a la New 
York Film Academy amb un beca Fulbright. Treballa com a guionis-
ta des del 2007, any en què comença a escriure sketchos d’humor 
per programes com Autoindefinits i Socarrats, èxits d’audiència a 
la televisió valenciana. Des de 2010 escriu els seus propis guions 
de llargmetratge, amb els quals ha estat seleccionada als labora-
toris d’Ibermedia, Sources 2, SGAE o CIMA. El 2019 estrena la seva 
primera pel·lícula com a guionista, Vivir dos veces, dirigida per Ma-
ría Ripoll, que va ser nominada als Premis Forqué i va guanyat el 
premi a Millor Guió i Millor Pel·lícula de l’Acadèmia Valenciana de 
l’Audiovisual. El 2020 estrena la pel·lícula Amor en Polvo, de la qual 
és coguionista, i que ha guanyat el premi a Millor Comèdia al festi-
val Cinequest dels Estats Units. També va ser guionista el 2018 de 
la sèrie de comèdia La Forastera, d’A Punt Media i emesa per TV3. 
Com a guionista d’animació ha participat a les sèries Sexsymbols 
(en preproducció), i El diario de Bita y Cora, nominada a Millor Pro-
grama Infantil als Premis Iris de 2021. Actualment imparteix classes 
als Màsters de Guió i Filmmaking de l’escola Barreira de València, i 
està desenvolupant sèries i pel·lícules amb productores com Ava-
lon, Convoy, The Immigrant o TV ON. Ha treballat també en des-
envolupament de projectes, com a freelance, per productores com 
MOD o DLO.

MARÍA MÍNGUEZ



ESTE NO ES TU SITIO
SINOPSI

En Rodrigo és un actor argentí que va arribar a Espanya amb el somni de 
triomfar, però que ara després de tres anys, lluita sobretot per pagar el llo-
guer. Anima festes d’aniversari, treballa per hores a un cafè, fa malabars 
al semàfor i, gràcies a una trobada fortuïta amb l’Ester, una jubilada de 67 
anys, es converteix també en professor d’anglès. Un idioma que no domi-
na, però que intenta tirar endavant com tota la resta. 
Quan en Rodrigo perd la parella de fet que mantenia amb una espanyo-
la, la seva permanència al país perilla. El jove depenia d’aquesta unió per 
mantenir la seva residència legal i ara necessita tornar-se a aparellar si no 
vol perdre els papers. 
L’Ester no ha pogut aprendre molt d’anglès amb el Rodrigo, però ha tingut 
companyia. Ella és una dona vídua des de fa més de set anys, té els dos fills 
vivint fora i, tot i que ja sap fer servir l’ordinador i ha trobat un parell de nò-
vios per internet, encara es continua sentint sola. Per això, quan el seu jove 
professor d’anglès li diu que haurà de trobar un altre professor perquè ell 
se n’ha de tornar al seu país, ella decideix ajudar-lo.
Presenten junts una sol·licitud de matrimoni al Registre Civil, sense esperar 
que la segona unió de l’argentí a Espanya resulti sospitosa i procedeixin a 
investigar-los. En Rodrigo es muda amb l’Ester per fer veure al jutge que 
són una parella real i estable; alhora que intenten demostrar als fills i amics 
preocupats per l’anciana que no ho són.

GÈNERE
Comèdia.

FORMAT
Sèrie de 12 capítols de 15 minuts.
 
LOGLINE
En Rodrigo és un actor argentí que per pa-
gar el lloguer es guanya la vida de diverses 
formes. Una d’elles li permet conèixer l’Ester, 
una vídua jubilada, que el contracta com a 
professor d’anglès. Ell no li’n podrà ensenyar 
molt, però tampoc importa; tots dos tenen 
alguna cosa a oferir-se i no es tracta, precisa-
ment, de l’anglès.



BIOGRAFIES

Titulada de l’escola de cine Cievyc de Buenos Aires i especialitzada 
a l’Universidad Carlos III de Madrid. Va ser guanyadora del Fondo 
de Desarrollo de Series Web, de l’Instituto Nacional de Cine de Ar-
gentina. Ha dirigit diversos curtmetratges amb seleccions interna-
cionals, i ha treballat a la indústria com a Ajudant de Direcció. Va 
ser guanyadora de la beca anual de DamaAutor, Berlinale Talents, i, 
actualment, forma part de COOFILM, residència de dones cineastes 
a Espanya. Està prop de filmar la seva òpera prima: El Niño Probeta, 
projecte guanyador de fons internacionals com Ibermedia i els fons 
dels governs de l’Equador i Perú.
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CAROLINA HERNÁNDEZ CORREA



LAS BUENAS AMIGAS
SINOPSI

Madrid, 1870.

L’Elvira, una jove òrfena acollida i educada per l’Església, està a un sol pas 
d’aconseguir el que sempre ha desitjat: casar-se amb l’Héctor, el seu amor 
de la infància, i formar amb ell la família que mai va tenir. Però tot canvia 
quan el seu camí es creua per casualitat amb el de la Isabel, una misteriosa 
justiciera que vela per la seguretat de les dones als carrers de Madrid... i la 
besa. D’una forma que té poc d’amistosa i molt de sexual.

Ningú coneix la veritable identitat d’Isabel, però tots saben que tan aviat 
sedueix donzelles, com practica un avortament il·legal (però segur), com 
clava l’agulla del seu enorme barret a qui tracti de fer mal a una dona. Un 
alleujament per a qualsevol noia que camini sola de nit... i un maldecap 
per al Cristóbal, el prestigiós advocat que porta anys rere la seva pista amb 
intenció d’empresonar-la. I que, per si no fos prou, és el pare de l’Héctor. Sí, 
el promès d’Elvira, aquest Héctor.

Però el pitjor no és això. El pitjor és que, des que la Isabel la va besar, l’Elvira 
sent coses que una senyoreta de bé no hauria de sentir i només pensa a 
tornar a trobar-se amb ella. Per molt que s’hi esforci (i s’hi està esforçant 
molt) no hi ha manera de justificar que aquests desitjos i pensaments si-
guin propis de dues bones amigues.

GÈNERE
Històric, sexe, romàntic, comèdia.

FORMAT
Sèrie de 8 capítols de 30 minuts.
 
LOGLINE
En una època en què les dones no senten 
desig sexual (o això pensen els homes), l’El-
vira cau rendida als encants de la Isabel, una 
misteriosa justiciera que protegeix la integri-
tat de les dones als carrers de Madrid.
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BIOGRAFIES

Beatriz Arias (1991) és guionista. Ha escrit a les quatre temporades 
de la sèrie SKAM (Movistar +) i a programes de TV com Ciento y la 
Madre (Mediaset Televisión). Ha desenvolupat projectes de ficció 
per a ProQuo TV.
El seu guió de llargmetratge Guacimara és un dels finalistes de la II 
edició del laboratori extrem de guió IsLABentura i el seu projecte 
de sèrie Las Buenas Amigas va ser seleccionat al III Madrid Online 
Pitchbox.
També ha estat guionista de continguts digitals a Tuiwok Estudios 
(Banijay Iberia), elaborant guions, assistint a rodatges i desenvolu-
pant formats per plataformes com Playz, Flooxer i Youtube.

BEATRIZ ARIAS RODRÍGUEZ



MARÍA LA TONTA
SINOPSI

María Domínguez neix a Pozuelo d’Aragó el 1882. Instruïda per la seva es-
tricta mare per no mirar els homes als ulls, aviat es guanya el malnom de 
“La Tonta”. No obstant això, la petita María ha après a llegir i escriure sola. 
Uns anys després, la María és obligada a casar-se amb Bonifacio, un borra-
txo que li propina pallisses. Un dia, farta, redacta un article on denuncia la 
situació de la dona humil: contra tot pronòstic, es publica a El País. Quan 
en Bonifacio se n’assabenta, la María escapa d’una pallissa que li hauria su-
posat la mort. A Saragossa, es converteix en col·laboradora d’un setmanari 
republicà on escriu sota el pseudònim d’Imperia. També coneix a Arturo, 
amb qui desenvolupa una relació especial. Després d’una breu estada a 
Navarra, la María emmalalteix de grip espanyola i torna a Saragossa. Prop 
de la mort, en Bonifacio intenta dur-la de nou al poble, però l’Arturo ho 
impedeix. Poc després, la María es recupera i rep la notícia que Bonifacio 
ha mort: per fi és lliure per a casar-se amb l’Arturo. La parella s’instal·la al veí 
poble de Gallur. Allà planta cara al seu passat i es converteix en una recone-
guda activista. Gràcies a això, rep la invitació d’escriure en un setmanari so-
cialista on firma amb un nou pseudònim: María La Tonta. El 1932, després 
d’una crisi a l’Ajuntament de Gallur, la María es converteix en la primera 
alcaldessa electa d’Espanya i centra els seus esforços a millorar l’educació. 
No obstant això, les lluites amb la dreta i els canvis administratius de la Re-
pública l’obliguen a abandonar el càrrec un any després. El 6 de de setem-
bre de 1936, la paraula de María s’apaga enfront de la tàpia del cementiri 
de Fuendejalón. 85 anys després s’han trobat les seves restes.

GÈNERE
Drama històric.

FORMAT
Minisèrie de sis capítols.
 
LOGLINE
Nascuda en el si d’una família molt humil 
i rural, la María emprèn una vida de lluita i 
superació que la portarà a convertir-se en la 
primera alcaldessa democràtica d’Espanya. 
On? A Gallur, un petit poble aragonès.
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BIOGRAFIES

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Náyade Gómez es va for-
mar com a guionista al Màster de Guió de Ficció per a Cinema i Tele-
visió de la UPSA. Poc després de finalitzar, va començar el desenvo-
lupament del seu primer llargmetratge, La Viga, després de la seva 
selecció a la IV Edició de DAMA Ayuda. La Viga va resultar guanya-
dora del I Concurs de Guió del Calella Film Festival (2020). Els seus 
guions de curtmetratge han estat premiats i seleccionats en con-
vocatòries com Acció Curts de Dones Visuals i el Concurs de Guió 
d’Abcguionistas, entre d’altres. Actualment, la Náyade està treba-
llant en el desenvolupament de la sèrie Compañeras de Metralla. 
El Capítol Pilot va ser Finalista deI Concurs Internacional de Pilots 
de TV del Filmarket Hub i el projecte va formar part de la Selecció 
Oficial del VLC Pitch Fòrum 2020.

NÁYADE GÓMEZ FÉLEZ



RADIO LIBERTY
SINOPSI

En plena Guerra Freda, la CIA va instal·lar a la platja de Pals (Girona) una 
emissora de ràdio que llançava propaganda anticomunista cap a la URRS: 
Radio Liberty. Al voltant de les seves imponents antenes van sorgir tot ti-
pus de rumors... Es deia que era una base secreta de submarins o míssils, es 
van documentar complexes històries d’espies, i es parlava de misteriosos 
fenòmens inexplicables prop de les seves instal·lacions ultra-vigilades...
Som a Pals, 1967. És l’Espanya de Marisol, del Seat 600... I també la de la 
repressió franquista. Però gràcies als treballadors americans de Radio Li-
berty, a Pals arriba l’American way of life, i amb això Simon & Garfunkel, la 
guerra de Vietnam o la carrera espacial.
L’aventura comença quan... La família de la Martina (11) arriba a Pals per a 
buidar i vendre la casa del seu avi Quimet. Era pescador i va desaparèixer a 
alta mar. Una nit, el que sembla el fantasma de l’avi se li apareix a la nena, 
i sembla indicar-li que la seva desaparició guarda relació amb les instal·la-
cions de Radio Liberty. 
La Martina, amb l’ajuda d’un grup de nens, descobrirà que Radio Liberty 
no només envia propaganda americana al bloc soviètic, sinó que prepara 
l’arma d’espionatge definitiva per acabar amb l’anomenada “Guerra Freda”. 
I que el que veu no és el fantasma del seu avi... sinó el producte hologràfic 
d’un complex experiment. El seu avi és viu i retingut Radio Liberty. Durant 
tot l’estiu, el grup de nens es veurà embolicat en experiments científics, 
codis secrets, viatges en el continu espai-temps... I, sense saber-ho, jugaran 
un paper decisiu per al destí de dues grans superpotències.

GÈNERE
Thriller, ciència ficció.

FORMAT
Sèrie de 10 capítols de 50 minuts.
 
LOGLINE
En ple estiu a la platja de Pals, una nena que 
busca el seu avi es veurà involucrada, junta-
ment amb el seu grup d’amics, en una trama 
d’espies que pot marcar el destí de dues grans 
superpotències, amb les misterioses instal·la-
cions de Radio Liberty com a epicentre.
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Guionista a la sèrie COM SI FOS AHIR, TV3. Creador de continguts per Arcadia Motion Pic-
tures i Life&Pictures. Com a dramaturg ha estrenat al Teatre Nacional de Catalunya, Sala 
Beckett, Biblioteca de Catalunya, Sala Flyhard, Teatre Victoria, Teatre Condal, Sala Villarroel, 
entre d’altres. Els seus textos teatrals s’han vist a l’Argentina, Colòmbia, l’Equador, Grècia, 
Itàlia, Alemanya, Croàcia i Eslovènia. Té nombrosos premis i reconeixements per la seva 
tasca com a dramaturg i director teatral. És professor de guió i dramatúrgia a l’Obrador de 
la Sala Beckett i a l’ESCAC.

Graduat a l’ESCAC en l’especialitat de Guió. Autor de la idea original i guionista del llarg-
metratge “Ovella”, produit per ESCAC FILMS i guanyador de la Menció Especial del Jurat al 
D’A Film Fest 2021. També ha escrit el curt “Larrua Jo”, d’Erik Rodríguez, que va guanyar el 
Premi del Públic de Curtmetratges també al D’A 21.
Ha treballat al departament de desenvolupament de Filmax. Actualment està escrivint els 
llargmetratges Despertar en la Mudarra per la productora The Immigrant i Seríamos como 
el viento per Nightwalk Films.

Graduat per ESCAC en Guió. Es co-guionista del llargmetratge Ovella i ha escrit i dirigit A 
Spot in the World (ESCAC Films). En teatro, ha sido co-guionista de Karaoke (Sala Flyhard) y 
director audiovisual de Hardcore Propaganda en ELS MALNASCUTS (Sala Beckett). Actual-
ment està escrivint dos llargmetratges: Despertar en la Mudarra (The Immigrant) i Sería-
mos como el viento (Nightwalk Films), exerceix com a docent de guió a ESCAC i és produc-
tor i realitzador a GXXD Time Films.

MARC ANGELET

PAU VIDAL

CARLOS ROBISCO



RIGOR MORTIS
SINOPSI

Benvinguts a Semper, una universitat d’elit amb un alt prestigi gràcies al 
seu programa de Medicina Forense, liderat pel doctor Santo. És el millor 
forense del país i resol els casos que ningú més pot. A més, ha inventat un 
sistema anomenat TED, que reprodueix mitjançant hologrames l’escena 
del crim i el cadàver al mínim detall. El seu realisme resulta esgarrifós.

Cada any recluta els sis millors estudiants de medicina per treballar en ca-
dascun dels casos al seu costat. Els sotmet a un exigent rànquing durant el 
curs, i el seu guanyador obtindrà una beca de recerca que li garantirà un 
futur brillant a la medicina forense. La resta continuaran sent mers estu-
diants de Medicina.

A cada cas tot l’equip ha de posar-se d’acord en la resolució i signar l’in-
forme final. A la recerca del primer tots afirmen que ha estat un suïcidi. No 
obstant això, en Joy, un dels membres de l’equip, no pensa el mateix. Està 
segur que ha estat un assassinat, és més, creu que les proves han estat 
manipulades a través del sistema TED. I l’únic que ho podría haver fet és el 
doctor Santo. S’enfronta a ell i l’endemà en Joy apareix mort.

Tot apunta al fet que el responsable ha estat el Dr. Santo. La resta de l’equip 
haurà de continuar investigant cadascun dels casos que el Dr. Santo els 
proposa mentre intenten descobrir si el seu professor és realment un as-
sassí.

GÈNERE
Suspens, thriller, young adult, new adult.

FORMAT
Sèrie de 6 capítols de 50 minuts.
 
LOGLINE
Universitat d’elit Semper. Cinc estudiants de 
Medicina Forense investiguen durant el curs 
els casos més complexes del país. Només un 
se’ls resisteix: demostrar que el seu professor 
és un assassí.



III PITCHING FÒRUM SÈRIES
BIOGRAFIES

Licenciat en Medicina el 2013 i especialista en Oncologia. Estudia la Di-
plomatura de Guió a l’Instituto del Cine de Madrid finalitzant el 2018. 
A més, estudia el Màster en Guió de Sèries de Ficció a l’ECAM el 2021. 
El seu guió de llargmetratge Y que le guste la pesca és seleccionat a sis 
convocatòries i laboratoris, entre ells el “Laboratorio Internacional LAB 
GUION Colombia” que compta amb el suport del Programa Ibermedia. 
També és seleccionat al “Mercado de guiones excelentes” de Filmarke-
tHub. Els seus guions de curtmetratge han estat finalistes a mes de 15 
concursos l’últim any.

Estudia el Grau en Cine Documental a l’ECAM, finalizant el 2018. Fina-
litza els seus estudis amb el Máster de guió de sèries de ficció, també 
de l’ECAM, el 2021. El seu primer llargmetratge documental, Los Pilares 
(2018), va ser seleccionat al Festival de Cine Europeo de Sevilla, D’A Film 
Festival, Márgenes, Alcine i Alcances. Alçant-se, en aquest últim, amb La 
Caracola a la Secció Oficial. També ha treballat en diferents càrrecs de 
producció i direcció a documentals com Rol&Rol (Chus Gutiérrez 2020) i 
videoclips, el més recent ha estat Ruido (Fuel Fandango).

RAÚL VALLEJO

NACH SOLÍS



UNA DE BRAVAS
SINOPSI

Dues centennials de classe obrera intenten portar a càrrec el somni quasi 
impossible de viure del cine i de la música, creuant l’infern histèric del món 
adult al qual per alguna raó volen pertànyer. L’Olivia somia amb escriure 
i dirigir els seus propis projectes, la Mel amb fer gires mundials com a DJ, 
però el retard en el retorn del seu tercer company de pis, el Pietro, impe-
deix que estalviïn prou per fer els seus somnis realitat.

Totes dues faran el cor fort i estaran disposades a tota mena d’estratègies 
per guanyar els diners suficients amb què pagar el lloguer i avançar en 
les seves carreres professionals: vendre deixalles per Wallapop, amenitzar 
festes de l’Upper Diagonal, fer servir flors de cementiris com a atrezzo, con-
vertir la tercera habitació en un Airbnb per actors, etc. Totes aquestes deci-
sions eixelebrades que hauran de prendre dràsticament les protagonistes 
posaran a prova el seu vincle i la seva amistat. 

Al mateix temps, el festeig de tota la vida de l’Oli amb Pau es veu amenaçat 
per l’aparició del Jamal, qui li farà replantejar-se les seves prioritats i desi-
tjos. La Mel, a qui li terroritza el compromís, s’adona que està enamorada 
del seu millor amic i company de feina Nico, però aquest per la seva banda 
ja té una parella estable.

Feines precàries, lloguers abusius, somnis impossibles i sentiments muta-
bles. Ensopegaran mil i una vegades, i aprendran que mai és tard per equi-
vocar-nos i a tornar a començar.

GÈNERE
Comèdia.

FORMAT
Sèrie de 10 capítols de 30 minuts.
 
LOGLINE
Dues centennials de classe obrera intenten 
portar a càrrec el somni quasi impossible de 
viure del cine i de la música, creuant l’infern 
histèric del món adult al qual per alguna raó 
volen pertànyer. 



III PITCHING FÒRUM SÈRIES
BIOGRAFIES

És redactora i community manager a Alguna Pregunta Més (TV3), a 
més de codirectora, guionista i presentadora del programa de ràdio 
La Sabionda (El Prat Ràdio).

Ha treballat a la producció de pel·lícules com Estiu 1993 (Inicia Fil-
ms) i El Practicante (Netflix). Actualment treballa a Feria (Netflix) i en 
la producció executiva del seu curtmetratge El Color del Agua, en 
fase de distribució (Banatu Filmak).

ELIZABETH CRUZ

ROCÍO SABIÁN
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