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Format: Llargmetratge cinematogràfic de ficció

Gènere: Drama

Target: Adult

Durada: 90 minuts

Versió Original: català

Guionista i directora: Anna Petrus

Tema: Els traumes infantils ens encadenen al passat 
fins que els afrontem amb resiliència

fitxa tecnica`
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Una ballarina de reconegut prestigi es queda embarassada 
i això fa que recordi un fet que tenia oblidat: l’abús sexual 
patit als 6 anys per part d’un professor.

logline
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sinopsi
La Mia és una reconeguda ballarina que es troba en 

el moment més àlgid de la seva carrera. Forma part 

de la companyia de ballet d’Hamburg (Alemanya) que 

actualment està preparant una versió de l’obra “Cafè 

Müller” de Pina Bausch. Tot canvia quan la Mia es que-

da embarassada del seu company Joseph qui també 

es ballarí de la companyia. Malgrat la il·lusió que la Mia 

sent per ser mare, els canvis corporals de l’embaràs 

comencen a fer-la sentir insegura en la dansa alhora 

que la seva històrica por als gats es va extremant fins 

a convertir-se en fòbia. Malgrat la seva resistència in-

terna, records de la seva infantesa van apareixent amb 

insistència a la seva memòria, en especial imatges de 

l’escola i la plaga de gats salvatges que va assetjar el 

petit poble de Catalunya on va créixer provocant des- 

trosses a diversos horts, entre ells el de la seva àvia 

Roser. Just el moment en què la felicitat del seu petit 

món es va trencar.
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Assetjada per totes aquestes memòries, la Mia deixa 

de sentir-se connectada a la dansa i la directora de la 

companyia decideix allunyar-la del rol principal que té 

a “Cafè Müller”. La frustració provocada per aquesta 

decisió comença també a afectar la seva relació amb 

Joseph qui és incapaç d’entendre què li passa exacta-

ment a la Mia, talment com ella mateixa. 

Una caiguda a l’assaig de dansa provoca una amenaça 

d’avortament el que, malgrat la seva resistència, l’em-

peny finalment a enfrontar-se a la memòria més dolo-

rosa de la seva vida i que tenia completament oblidada: 

l’abús sexual patit als sis anys per part d’un professor. 

Obligada a fer repòs fins que neixi la seva filla i sentint-

se atrapada entre el seu trauma i el batec de la vida que 

porta al ventre, la Mia s’adona que ja no pot seguir es-

capant del seu passat. És així com la Mia decideix tornar 

al seu poble d’infantesa per reconstruir-se just en el lloc 

on va patir l’abús i rodejada de la gent que, en aquell 

moment, no van poder ajudar-la ni es va poder adonar 

del que li havia passat. El naixement de la seva filla al 

poble és l’impuls final que necessita per treure la força 

necessària i vèncer per sempre més l’agressor qui, des 

de la seva infantesa, ha habitat el seu món interior.
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memòria i 
declaració d'intencions

Malauradament l’abús sexual a la infantesa és més que 

habitual a la nostra societat. En els últims anys així s’ha 

posat de relleu a través dels mitjans de comunicació i 

dels casos que han començat a denunciar-se, malgrat 

que aquests només constitueixen la punta de l’iceberg. 

De les dades i estadístiques que existeixen podem afir-

mar que tots tenim l’abús sexual molt aprop, que no és 

quelcom que només passa a persones llunyanes o que 

res tenen a veure amb la nostra vida. A Europa, 1 de 4 

nenes i 1 de cada 7 nens pateix algun tipus d’abús sexual. 

La dada és simplement aterradora. Si ens imaginem una 

sala de cinema amb cent butaques, significa que, cas 

que emplenem la nostra sessió, hi haurà unes vint-i-cinc 

persones adultes que han passat per aquesta experièn-

cia traumàtica. Què podem esperar d’un món adult que 

camina i avança per la vida amb 

aquest enorme dolor?

Sens dubte, la xacra més gran 

que rodeja aquest tema és el silenci. 

Malgrat els casos denunciats o que 

han sortit a la llum pública, segueix es-

sent un tabú a la nostra societat. Aquesta 

impossibilitat de parlar-ne lliurement catapul-

ta les víctimes a una solitud destructora. Al final no és 

tant el fet en sí mateix sinó el fet de no poder-lo compar-

tir amb ningú el que dificulta que les víctimes puguin 

alliberar-se del passat, sanar la ferida i continuar les seves 

vides. D’aquesta certesa sorgeix la meva necessitat de 

fer aquesta pel·lícula. Com a societat necessitem urgent-

ment parlar i mirar aquest tema de cara. També ens cal 
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fer-ho des d’una postura positiva que no jutgi a les víctimes per l’agressió que han viscut sinó per la 

seva capacitat de superar-la. És per això que “Ulls de gat” és un film sobre aquest difícil camí cap a la 

superació i alliberació. Un camí que va de l’obscuritat més fosca a la llum més diàfana. 

El film me’l plantejo a partir de la barreja de tres temps diferents: el present de la Mia als trenta 

anys, els flashbacks que ens transporten a la seva infantesa i el “Temps de la nit”, com m’agrada dir-li, 

que és l’espai on el passat i el present es fonen, és a dir, l’espai on la Mia adulta i la Mia nena s’acaben 

trobant. El fet de combinar el present i el passat de Mia ens permet expressar fins a quin punt el seu 

passat traumàtic l’encadena, l’empresona, i no la deixa ser lliure en el seu present. En definitiva, com 

aquest passat va tornant insistentment a la seva vida adulta perquè necessita ser resolt. De la seva 

banda, el “Temps de la nit” ens permet visualitzar el complex trajecte emocional que es veu obligada 

a fer: dialogar amb la nena ferida que va ser i, sobretot, sortir al seu rescat, donar-li l’amor i el calor 

emocional que no va tenir en el seu moment i que ha deixat en ella un buit aterrador i una extrema 

dificultat per continuar vivint.

Anna Petrus
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El film està plantejat a partir de tres temps diferents que 

es van entrellaçant al llarg de la pel·lícula: el present de Mia 

als 35 anys, la infantesa de Mia als sis anys i el "Temps de la 

Nit" que és el temps i l'espai on la Mia adulta i la Mia nena 

s'acaben trobant.

A nivell narratiu "Ulls de Gat" té com a referents tres 

pel·lícules construïdes en base a salts temporals al llarg 

de tot el seu metratge. D'una banda "Yoyes" (2000)  

d'Helena Taberna, que és capaç de mostrar el pes emo-

cional d'un passat que constantment interroga el pre-

sent de la protagonista. De l'altra, "Cafè de Floré" (2011) de 

Jean-Marc Vallée, film que treballa la connexió subtil entre 

personatges que pertanyen a espais i temps diferents. Fi-

nalment, "Blue Valentine" (2010) de Derek Cianfrance, film 

plantejat en base al record d'una felicitat perduda pels 

personatges principals.

Pel que fa al tractament audiovisual del film, hi ha una 

clara diferencia entre el "Temps de la Nit" i els temps pre-

sent i passat. El present i el passat de Mia tenen un trac-

tament naturalista que s'agafa a la realitat mentre que el 

"Temps de la Nit" té un tractament artificiós que és el que 

permet transitar per un cert realisme màgic que, alhora, 

permet endinsar a l'espectador al cor mateix del trajecte 

íntim i emocional que ha de fer Mia per superar el trauma 

de la seva infantesa.

tractament visual
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Visualment, el temps de la vida adulta de Mia està plan- 

tejat a través d'una càmera en mà que segueixi a la nos-

tra protagonista sempre desde mitjanes distàncies. La Mia 

adulta no sap què li està passant exactament i el desequi-

libri que ens dóna la càmera en mà ens ajuda a expressar 

el seu fràgil món interior. Al mateix temps, la distància de 

la càmera amb ella també ens permet expressar la fredor 

en la qual viu fins que no és capaç de superar el trauma 

del passat.

Quant a la fotografia, en aquest temps treballarem una 

llum naturalista que codifiqui el film principalment en un 

registre pròxim a la realitat. Nivell de contrastos i satura-

cions mitjanes en una paleta de colors que es mourà en tons 

verdosos i marronosos. Els nostres referents per a aquest 

temps és "La double vie de Véronique" (1991) de K. Kieslows-

ki i “Viaje al cuarto de una madre” (2018) de Celia Rico.

A nivell sonor, en aquest temps treballarem un so tam-

bé naturalista, sense efectes ni artifici. La música només 

irromprà de forma diegètica, quan estigui inclosa dins del 

film en les seqüències dels assajos de dansa.

la vida adulta de Mia
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Visualment, el temps de la infantesa de Mia està plantejat 

també a través d'una càmera mà que segueixi a la nos-

tra protagonista en aquest cas des d'una proximitat for-

ta. La Mia nena acaba de patir una agressió i el seu món 

emocional està capgirat malgrat que ella no és capaç de 

recordar-ho. La càmera en mà propera ens permet expres-

sar el seu caos interior.

Quant a la fotografia, en aquest temps també treballa-

rem una llum naturalista que segueixi codificant el film 

principalment en un registre pròxim a la realitat. Tanmateix, 

els nivell de contrastos i la saturació de colors serà alta, en 

sintonia amb l'explosió del món infantil, i treballarem una 

paleta de colors que es mourà en tons verdosos. El nostre 

referent per a aquest temps és "Yuki i Nina" (2009) de N. 

Suwa i “Estiu 1993” (2017 ) de Carla Simón.

A nivell sonor, en aquest temps treballarem un so tam-

bé naturalista, sense efectes ni artifici. La música només 

irromprà de forma diegètica, quan estigui inclosa dins del 

film en les seqüències dels assajos de dansa.

la infantesa de Mia



Visualment, el temps de nit està plantejat a través d'una 

càmera fixe, que es mogui només a través de tràvelings i que 

se situï a distàncies mitges de la Mia.  Aquí la intenció és ex-

pressar la densitat i pesantor del món emocional de Mia i la 

dificultat per superar el seu trauma. 

Quant a la fotografia, en aquest temps treballarem una 

llum artificiosa que permeti a l'espectador identificar l’onir-

isme màgic d'aquestes seqüències. Els nivell de contrastos i 

la saturació de colors serà alta, a la recerca d'una expressivitat 

impostada que contribueixi a la versemblança de la trobada 

final entre les dues Mies, i treballarem una paleta de colors 

que es mourà en tons blavosos i clarobscurs. Els nostres ref-

erent per a aquest temps és "El tio Boonmee que recuerda 

sus vidas pasadas" (2010) d'A. Weerasethakul i “Lazzaro Fe-

lice” (2018) d’Alice Rohrwacher. 

A nivell sonor, en aquest temps treballarem un so que po-

drà ser artificiós en alguns moments i amb la introducció 

d'una música extradiegètica, melòdica i basada només en la 

veu, en alguns dels passatges.

el temps de la  nit



(13)

Mia.
La Mia és una ballarina de prestigi que ha desenvolupat la seva 

carrera a Alemanya. És una persona tenaç, perseverant i que no 

es conforma amb el que té. També és molt autoexigent. La dansa 

li ha servit per escapar del seu passat dolorós ja que li ha brindat 

l’oportunitat de viure lluny del poble de Catalunya on va créixer i 

on va patir un episodi d’abús sexual a l’escola. Tanmateix, quan es 

queda embarassada, les memòries de la seva infantesa l’obliguen 

a enfrontar-se al seu dolor del qual s’adonarà que no pot seguir 

escapant.

La proposta de càsting pel paper de MIA és Vicky Luengo.

descripció de personatges i  
proposta de casting`
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Joseph.
El Joseph és un ballarí alemany, parella de la Mia a qui va conèixer 

a la companyia internacional de ballet d’Hamburg. És una persona 

generosa, empàtica i responsable. Feliç amb les petites coses de la 

vida. Estima la Mia amb sinceritat i entrega. Quan la Mia comença 

a trencar-se pel record del seu abús, el Joseph es trenca també i 

es desorienta, no sap què pot fer per ajudar-la malgrat que és el 

que més voldria.

La proposta de càsting pel paper de JOSEPH és Daniel Brühl.

Mia nena.
La Mia és una nena desperta i jovial que destaca fent manualitats 

a l’escola i qui sempre ha volgut ser ballarina. La felicitat del seu 

petit món es trenca quan pateix un episodi d’abús sexual a l’esco-

la. Incapaç d’assumir-ne el dolor, la Mia oblida aquest fet traumàtic 

mentre la vida continua i malgrat que ella deixa de ser la mateixa 

nena innocent i feliç. 
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Mariona.
La Mariona és la millor amiga de la Mia, també apassionada de la 

dansa. És una nena divertida, amb empenta i amb dots de lider-

atge. Li agrada manar i ser la que porta la veu cantant en el grup 

d’amigues. Té molta facilitat per a la dansa.

Esther.
L’Esther és la mare de la Mia NENA. Una dona atractiva i dolça qui 

es dedica a la seva família. Té una relació tibant amb la seva mare, 

l’Àvia Roser, que prové de la seva infantesa. A mesura que la Mia 

es va fent gran, l’Esther comença a sentir-se lluny del seu marit 

Robert, molt absent a casa a causa de la seva agenda de viatges 

professionals. Els problemes amb el marit, li impedeixen percebre 

que a la Mia li passa quelcom.

La proposta de càsting pel paper d’ESTHER és Nora Navas.



Àvia Roser.
L’Àvia Roser és una dona tranquil·la, pausada, pacient i una en-

amorada de la natura. Té una relació tibant amb la seva filla Esther, 

qui sempre va ser més afí al pare, però una relació molt especial 

amb la Mia. És l’única persona capaç de copsar què a la Mia li pas-

sa quelcom, tot i que no sap endevinar el què. La plaga de gats 

salvatges que destrossa el seu hort suposa un daltabaix en la seva 

rutina diària.

La proposta de càsting pel paper d’ÀVIA ROSER és Carme Elías.

Professor Manel.
El Manel és un professor de l’escola i és un pederasta. És capaç 

d’amagar els seus abusos sota una aparença de normalitat i, fins i 

tot, de certa falsa bondat.

La proposta de càsting pel paper de MANEL és Isak Férriz.
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historial de la 
guionista i directora
Anna Petrus (Menorca, 1978) El seus treballs cine-

matogràfics han estat seleccionats i/o premiats en 

festivals tan rellevants com el Festival des Films du 

Monde de Montréal, el Festival de Cinema Fantàstic 

de Sitges, el FicXixón, Zinebi, Abycine, Filmets, Films 

Femmes Méditerranée (Marseille), el Festival de Ci- 

nema d'Autor, el London Spanish Film Festival, entre 

molts d'altres.

Va començar dirigint peces documentals i experi-

mentals, com "345 segons del meu viatge a Nova York" 

(2010) que va tenir la seva estrena a l'Anthology Film Ar-

chives de Nova York, bressol del cinema underground 

novaiorquès. Després de dos treballs documentals 

centrats en la depredació turística del paisatge de la 

seva Menorca natal, "Es Llogaret" (2006) i "L'oblit a l'oli" 

(2009), Anna Petrus va començar a destacar en la di-

recció de treballs de ficció. Amb "Trumpet" (2011) va 

participa al Short Film Corner del Festival de Cannes 

i el curt es va projectar 

a Sitges, Gijón, Filmets 

entre d'altres. "Aniver-

sari" comença el seu 

periple al certamen 

de Classe A Festival 

des Films du Monde 

de Montréal i viatja ar-

reu del món. El seu darrer 

cutrmetratge, "Bohèmia" ha 

estat estrenat al Festival de Ci- 

nema d'Autor de Barcelona i s'ha pro-

jectat al London Spanish Film Festival, al Winchester 

International Film Festival, al Most Festival, on rebé el 

Premi a la Millor Ficció, i al Long Beach International 

Film Festival de Nova York on va rebre el Premi a Millor 

Curt Internacional, entre d’altres.



(18)

filmografia
• “Bohèmia”, curtmetratge ficció, 2017. 

• “Aniversari”, curtmetratge ficció, 2013.

 

• “Heura que m’envaeixes el ventre i la follia”, segment dins del 

film col·lectiu “Ferida arrel: Maria Mercè Marçal”, 2012.

• “Trumpet”, curtmetratge ficció, 2011. 

• “345 segons del meu viatge a Nova York”, curtmetratge 

experimental, 2010. 

• “L’oblit a l’oli”, curtmetratge documental, 2009.

• "Es Llogaret”, curtmetratge documental, 2006.
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seleccions i premis

Ulls de gatgat    ha estat desenvolupat al Torino Film Lab - Extended 2019 i a Acció Viver de Dones Visuals 2020.

Ulls de gatgat    ha rebut una Menció d’Honor al xvii Premi SGAE de Guió “Julio Alejandro” 2020.
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contacte
Anna Petrus 

annapetrus@hotmail.com

+34 626 737 687

mailto:annapetrus%40hotmail.com%20?subject=




gràcies


