SINOPSI
La Júlia és una reconeguda violoncel.lista que viu completament
entregada a la seva música. Atractiva i elegant, la Júlia no deixa passar
l’ocasió de gaudir d’un bon sopar amb uns amics o del sexe esporàdic
amb un jove amant. Però un exabrupte l’obligarà a replantejar-se la vida
a llarg termini.
Després d’anys d’esporàdics dolors en diferents parts del cos, la Júlia rep
definitivament un diagnòstic: fibromialgia. Malaltia crònica sense causa
coneguda, la Júlia intentarà seguir amb la seva vida: llargues hores
d’estudi, viatges, assajos i gires per diferents ciutats europees. Amb el
pas dels dies, la lluita de la Júlia per tal de seguir tocant es convertirà en
un combat amb el seu propi cos.
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FILMOGRAFIA DE LA DIRECTORA:
ANNA M. BOFARULL
Guionista i directora de cinema, Sonata per a violoncel és el seu primer
llargmetratge de ficció.
Llicenciada en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i titulada en
direcció cinematogràfica al CECC (Barcelona), completa els seus estudis
de cinema a París.
Després d’iniciar-se en el món del cinema amb els curtmetratges A les
filferrades i Pasajes, el 2009 estrena el seu primer llargmetratge
documental, Notes al peu, premiat al Festival Internacional de Cinema
de Reykjavik. Al llarg d’un viatge físic i temporal, Notes al peu és un
intent per descobrir el complex univers que gira al voltant de la memòria
històrica del nostre país al segle XX.
El 2011 estrena Hammada, documental projectat als festivals de
Montréal, Sao Paulo, Thessaloniki, Dubai, Las Palmas, Toulouse, etc. En
Dadah, un nen saharauí que viu al campament de refugiats de Dajla, no
coneix res més enllà de la vida al desert, de l’aire carregat de sorra i de
les dunes com a horitzó.
Recentment també ha escrit i dirigit el documental Expeditions, en un
context d’experimentació artística i d’investigació en diferents ciutats
europees.
Actualment està treballant en el seu proper llargmetratge, Barcelona
1714, en fase de post-producció.

NOTES DE LA DIRECTORA
Sonata per a violoncel és una història de voluntat, de passions, de límits i
d’adiccions. Sonata per a violoncel és el relat d’un combat entre la passió
i la constància i el progressiu deteriorament físic provocat per una
malaltia, la fibromiàlgia, experimentats per una cèlebre violoncel.lista,
disposada a posar en joc la seva vida, col.locada sempre en segon lloc
després de la música. La música és per la Júlia, la protagonista, quelcom
més que només unes notes: la música viu en el seu interior, ella pot
escoltar-la sempre, fins i tot quan d’altres no poden.
Degut a la meva formació en el camp humanístic i a la meva passió pel
cinema, sempre he experimentat una especial atracció vers el procés de
creació artística, un procés que combina l’experiència –pintar sobre una
tela, esculpir una roca, tocar el violí- amb quelcom indescriptible i
misteriós que fa de l’artista un ésser excepcional. Tema universal i font
inesgotable d’històries, amb Sonata per a violoncel m’he apropat a
aquest món sempre fascinant del procés de creació artística des del punt
de vista d’una violoncel.lista.
Al mateix temps ho he entrecreuat amb un altre tema també universal,
el de la malaltia. I, més concretament, amb la fibromiàlgia, síndrome que
afecta un alt percentatge de la població a nivell mundial (al voltant d’un
4%). Aquest tema em resulta molt proper, ja que la meva mare pateix
fibromiàlgia, i cada moment que he viscut amb ella, cada record, està,
d’alguna manera, matisat pel dolor i aquesta malaltia.
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