
L’OFRENA



SINOPSI

Violeta, una prestigiosa psiquiatra, rep una visita inesperada 
a la seva consulta. Es tracta de Rita, la dona de Jan, un antic 

amor d’adolescència de Violeta que va marcar la seva vida 
després d’abandonar-la de manera traumàtica vint anys enrere. 

Rita acudeix a Violeta amb el pretext de recuperar l’amor del 
seu marit. El que Violeta desconeix és que la visita de Rita és el 

primer pas de Jan per intentar reescriure la seva història.
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EL DIRECTOR
VENTURA DURALL

Guionista, director i productor de documentals, ficció i 
obres audiovisuals per a museus. Graduat per l’ESCAC.

L’any 2000 funda la productora NANOUK FILMS 
(www.nanouk.tv) amb la intenció de crear una 
plataforma artística de referència en el panorama 
audiovisual català i europeu. Les seves obres han estat 
presents i premiades en els principals festivals de tot el 
món, com Locarno, Sundance, IDFA, Sant Sebastian o 
Màlaga. És també vicepresident de Pro-Docs i membre 
de la junta de PROA.



FILMOGRAFIA DETALLADA

Bugarach (Nanouk Films, Filmtank, WDR, TVE, TVC, 
90 ‘, 2014). Seleccionada a Visions du Réel, Hotdocs, 
DocumentaMadrid, DocsBarcelona, IDFA. Premi 
FIPRESCI.

Els Anys Salvatges (Nanouk Films, 70 ‘, 2013). 
Seleccionada en IDFA, Munich Film Festival, Best 
Photography at Magnòlia Award (Xangai), Millor Pel·lícula 
al Festival Internacional sobre Drets Humans (València).

El Somriure Amagat (Nanouk Films, Televisió de 
Catalunya, 13 ‘, 2011). Seleccionat al Festival de 
Sundance, Millor curtmetratge a Wimbledon Shorts (UK), 
Millor Curtmetratge a Paris Courts Devant (França)

El Perdó (Nanouk Films, 65 ‘, 2009). Millor documental al 
festival Internacional de Cinema Documental de Belgrad, 
Premi del públic al festival internacional de documentals 
Mon-doc Festival. Seleccionada en IDFA, Dokleipzig i 
Thessaloniki Film Festival.

Les Dues Vides d’Andrés Rabadán (Nanouk Films, 84 ‘, 
2008) Millor Pel·lícula Europea Independent al Festival 
ECU a París, Gran Premi de Jurat al festival d’Annecy de 
Cinema Espanyol.



NOTA DEL DIRECTOR

Si l’art implica sempre alguna forma de 
transferència entre artista i espectador, L’ofrena 
pren la forma de paràbola per explorar com els 
nostres actes es cristal·litzen en estructures mentals 
com l’obsessió, la culpa o el perdó. El perdó implica 
voluntat íntima de redempció però també necessita 
que l’altre visualitzi aquesta voluntat i que l’accepti.

Però, com fer-ho si la relació ja està viciada o 
contaminada per arrels verinoses? Com demanar 
perdó si a l’altre ja no li importa el que puguem dir  
o no vol ni escoltar-nos?

L’ofrena proposa respostes a aquestes preguntes 
des d’un humanisme radical i des d’una psicologia 
profunda: la construcció de l’espai perquè 
l’altre estigui receptiu a l’escolta i la necessitat 
transformadora de l’acte, que per existir precisa que 
funcioni en ambdós sentits.

Perquè aquest és el darrer propòsit de Jan amb 
Violeta però també de L’ofrena amb els seus 
espectadors.

Ventura Durall



LES PRODUCTORES
NANOUK FIMS

Nanouk Films és una productora de Barcelona que fa més de 15 anys que produeix obres amb una 
clara vocació autoral, comptant amb una trajectòria d’èxits i premis internacionals.

Entre les últimes obres destaquen La Nova Escola (2020), Secció oficial al festival Docs Barcelona; 
Gang (2020), Secció oficial de curtmetratges al Festival de Màlaga, Niños Somos Todos (2019); 
Seleccionada al festival de cinema de Thessaloniki i Guanyadora de la Secció Nacional al Festival 
In-Edit; Ulls Negres (2019), Biznaga de Plata a millor pel·lícula en la secció Zona Cine del festival de 
Màlaga, seleccionada a la competició oficial a Bafici; Yo La Busco (2018), Premi Movistar a la millor 
pel·lícula en Zona Cinema i Biznaga de plata a l’Millor Actor per Dani Casellas al festival de Màlaga; 
Alcaldessa (2017), Biznaga a l’Millor Director al Festival de Màlaga; Dead Slow Ahead (2015), 
Gran Premi de Jurat al festival de Locarno; Bugarach (2014), Premi Internacional de la Crítica i 
competició en els festivals més importants de documental de el món, com IDFA, Hotdocs, Visions du 
Réel o DokLeipzig, Els Anys Salvatges (2013), El somriure amagat (2012), seleccionada al Festival 
de Sundance; Les Dues vides d’Andrés Rabadán (2008), guardonada amb tres premis Gaudí.



LES PRODUCTORES
FASTEN FILMS

Fasten Films és una productora de cinema i televisió de Barcelona liderada pel productor Adrià Monés.

Entre els projectes estrenats destaca ‘El fiscal, la presidenta y el espía’, una sèrie de no ficció dirigida 
pel guanyador de l’Emmy, Justin Webster, que l’any passat es va presentar a la secció de sèries de la 
Berlinale i va competir en la secció Zabaltegi-Tabakalera al Festival de Sant Sebastià. Disponible en 
Movistar +, Netflix Amèrica i ZDF.

A l’agost de 2020 estrenarà ‘Uno para todos’ de David Ilundain, que arribarà als cinemes després 
de la seva bona acollida al Festival de Miami i el BCN Film Fest. Actualment té en preproducció  
‘Mediterráneo’,  de Marcel Barrena (‘100 Metros’), i ‘El nieto’ de Nely Reguera (‘María y los demas’).

En fase de desenvolupament es troben els llargmetratges ‘Cuatro amores’, amb el director nominat 
a l’Goya Jorge Dorado (‘Gigantes’, ‘The Head’), sobre la recerca de llibertat d’una dona jove en el 
franquisme; i ‘The permanent picture’, participant de Torino Film Lab 2019, l’òpera prima de 
Laura Ferrés (‘Los Desheredados’) guanyadora de Millor curtmetratge en la Setmana de la crítica de 
Cannes 2017 i dels premis Goya i Gaudí.



LES PRODUCTORES
SUICA FILMS

SUICAfilms neix de l’associació entre Pepe Andreu i Rafa Molés. Apassionats pel format 
documental, per les seves possibilitats expressives i la seva influència social. En la passió, afegeix la 
seva llarga experiència, més de 20 anys en la producció audiovisual i realització de documentals.

Entre els seus últims projectes destaquen Viatge d’hivern (2019); Picotazoa Contra el vidre 
(2019), estrenat al Festival Internacional de Cinema de Madrid; Lobster Soup (2020), Premi 
al millor projecte al Festival de Sant Sebastián-Foro Lau Haizetara (2018) i millor projecte 
documental en DocsLab de Festival Internacional DocsValència; La mort de Guillem Projecte de 
ficció en fase de producció Dirigit per Carlos Marqués-Marcet; [M]otherhood (2019) Documental i 
transmèdia coproduït amb À Punt; Experiment Stuka (2018), seleccionat en DocsValència 2018, 
DocsBarcelona 2018, Memorimage 2018; Wonderful losers. A different world (2017), seleccionat 
a Warsaw 2018 (guanyador), Minsk (guanyador), Tallinn Black Nigths, Dublín, ZagrebDox, i 
Trieste; Sara Baras. Todas las voces (2016), seleccionat al Festival de Màlaga 2017, DocsValència 
2017 (guanyador), 57th Krakow Film Festival, Spanish Film Festival Austràlia; Five days to dance 
(2014), seleccionat al festival de Sant Sebastián, Santa Barbara International Film Festival (Estats 
Units), entre d’altres.


