
pREMis cAstEllitx pREMis cAstEllitx 20202222
ÀMBIT AUDIOVISUAL

III PREMI CURTMETRATGES EN CATALÀ
FITXA TÈCNICA

NÚM 210

TÍTOL DEL CURTMETRATGE [07] Primavera esvaïda

ANY DE PRODUCCIÓ 2021

DURADA DEL CURTMETRATGE 20

TIPUS Ficció

DIRECCIÓ Josep Alorda 

AJUDANT DE DIRECCIÓ Guillem Ramon

SCRIPT  

PRODUCCIÓ Virginia Galán

PRODUCCIÓ EXECUTIVA Víctor Navarro

AUXILIAR DE PRODUCCIÓ  

GUIÓ Josep Alorda

EDICIÓ/MUNTATGE Josep Alorda

POSTPRODUCCIÓ  

ANIMACIÓ  

SO Carlos Novoa

MÚSICA Rubén Gallardo

DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA Miguel Mayans

OPERADOR DE CÀMERA Miguel Mayans

ASSISTENT DE CÀMERA Candela Forcades

DIRECCIÓ D’ART Maria Magdalena Noguera

MAQUILLATGE/VESTUARI Irene Hermida

ACTORS I ACTRIUS Laura Pons, Eva Barceló, Marc Joy, Carlos M. Magnusson

SINOPSIS ‘Primavera Esvaïda’ tracta el dia a dia de Sebastiana: una dona gran mallorquina que 
pateix demència senil a Santa Eugènia, un petit poble de l’interior de l’illa de Mallor-
ca. Sebastiana pateix trastorns de despersonalització i desrealització pel que reque-
reix de dependència personal constantment. Catalina (la seva filla) l’ajuda a pal·liar 
la seva incapacitat funcional per al desenvolupament d’activitats diàries; Miquel (el 
seu nét) intenta comprendre-la i calmar la seva angoixa; Toni (el seu gendre), sense 
empatia, no suporta la tessitura i l’odia sistemàticament. 
Tot i estar envoltada de la seva família tot el dia, la protagonista se sent sola. És 
l’última de la seva generació; per això, enyora moltíssim a familiars que ja van morir 
fa temps. A causa de les pèrdues de memòria, Sebastiana reviu constantment les 
pèrdues més importants: la mort de la seva mare i la del seu marit. A més, la pro-
tagonista confon la realitat amb la seva imaginació, desafia l’autoritat de Catalina i 
ocasiona involuntàriament discussions i conflictes. 
La decadència natural de Sebastiana evidència l’inevitable i agredolç pas de el 
temps; quan una persona ja ha viscut tot el que havia de viure i tan sols li queda una 
cosa per fer: morir.


