


SINOPSI
ALCALDESSA segueix els passos d’Ada Colau durant 
un any, des dels inicis de la candidatura de Barcelona 
en Comú fins al dia en què és investida alcaldessa de 
la capital catalana. La crònica íntima dels fets -amb 
un vídeo-diari personal de la mateixa Colau- i l’accés 
privilegiat a les entranyes de la formació, ens mostren 
un episodi que reuneix dos arguments universals: la 
consecució d’una victòria històrica, paradigma dels 
canvis polítics del sud d’Europa, i el combat interior 
d’algú que tem convertir-se en allò que tantes vegades 
havia qüestionat.

NOTA DEL DIRECTOR
El documental ALCALDESSA permet l’espectador 
ser testimoni directe dels dubtes, les contradiccions 
i els aprenentatges que va viure Ada Colau durant el 
vertiginós any que la va dur de l’activisme a l’alcaldia 
de Barcelona. Apostar per la proximitat -i aspirar a 
la transparència- era clau en aquest film per retratar 
una nova forma d’entendre la política que ha canviat 
radicalment el panorama polític estatal.

PAU FAUS
ALCALDESSA és el primer llargmetratge 
de Pau Faus (Barcelona, 1974), artista visual i 
director del migmetratge SÍ SE PUEDE. Siete días 
en PAH Barcelona (2014).

NANOUK FILMS
ALCALDESSA està produït per Nanouk Films  
(www.nanouk.tv), responsable de documentals 
seleccionats als festivals internacionals més 
importants del gènere, com Dead Slow Ahead 
(Gran Premi del Jurat a Locarno), Bugarach o Els 
Anys Salvatges, i del llargmetratge Les dues vides 
d’Andrés Rabadan.

Una producció de Nanouk Films
Amb el suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Rosa 
Luxemburg. 

Durada: 88 minuts. DCP

1:1.85 Aspect Ratio. Stereo.

V.O.: català i castellà

Any de producció: 2016

Estrena mundial: 28 d’abril, Festival de Màlaga. 
Millor direcció

Estrena en cinemes: 27 de maig

http://www.nanouk.tv


En el momento épico definitivo el tono íntimo 
y melancólico de Colau, sentimiento a flor de 
piel, aun flota en la pantalla

Josep Maria Fonalleras, EL PERIÓDICO

La emoción de la política ejercida desde 
la vulnerabilidad. La película retrata con 
una clarividencia inusual el esfuerzo por 
enfrentarse a la racionalidad burocràtica 
desde el nuevo sentido del sentimiento.

Luis Martínez, EL MUNDO

La força de mostrar els dubtes i les 
contradiccions.

Xavi Serra, ARA

Un minucioso notario de las exigencias 
y peajes de la acción política y la 
representación.

Pedro Vallín, LA VANGUARDIA

Una película interesante y necesaria. A veces, 
incluso, muy emocionante.

Nacho Sánchez, MÁLAGA HOY

Un retrato humano con un plus de sencillez, 
calidad y humanidad.

Ana I. Bernal, PÚBLICO 

LA PREMSA I LA CRÍTICA HAN DIT…

Un interesantíssim document, transparent 
i fins la cuina, de com es va gestar el procés, 
fins la victòria electoral.

Ismael Martín, TV3

Uno de los documentales más eficaces de los 
últimos tiempos. Uno de los documentales 
políticos más importantes de los últimos años.

Mirito Torreiro

ALCALDESSA no és només un documental 
sobre Ada Colau. Té ritme, narrativa, força 
fílmica i calat cinematogràfic. I emoció, 
també emoció.

Toni Vall

És d’una sinceritat esclatant. Quantes 
vegades tens l’oportunitat de veure una 
persona tan propera que t’explica el que li 
passa?. Obre els seus sentiments, dubtes i 
contradiccions. Cap polític no té el valor de 
fer una cosa així. ‘Chapeau’.

Manuel Huerga

Acabo de veure ALCALDESSA, interessant 
film verité de l’any previ a les municipals. 
Quan els dubtes i febleses fan una politica 
creïble!

Núria Ribó



MÉS INFORMACIÓ A

www.alcaldessa.com

/alcaldessa

@DocAlcaldessa
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VEURE TRAILER
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PREMSA
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638 014 545 
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https://youtu.be/SUc1tUEyzLg
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